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)فرنسا(، عالم االجتماع والفيلسوف  MORIN Edgar : مقدمة  

 
 الذي شكر ، رئيس الكوبيامايمانويل هوج ن طرف السيد م الجلسة العامة لمؤتمر الكوبيام السابع عشرتفتتحا

بحر األبيض  ال يكونأن آد الرغبة المشترآة فيالذي أ ميتران فريدريك وزيرلعطى الكلمة لأ  ثمجميع المشارآين
 وذآر. بين أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط  مشتركهدف ارة عنعب  العشرين و الحاديالمتوسط في القرن

الذاآرة حفاظ على ال  والجامعة المتوسطية للسمعي البصري إنشاء  من بينهاالكوبيام مشاريع أهم ميتران وزيرال
  ونترنتعلى االالسمعية البصرية تقاسم المحفوظات  عبر  متوسطية-السمعية البصرية للمنطقة األورو

 الذي هو يةالمتوسطزيونية  إنشاء القناة التلف وتشجيع اإلنتاج المشترك األورومتوسطيالنشاطات الهادفة إلى 
رهان ال كسبل  فرنسا من قبلدعم الكاملال وختم آلمته باإلعراب عن". اآلن في متناول أيدينامشروع طموح "

.يالمتوسط السمعي البصري  
الرامية إلى تعزيز الحوار بين شعوب ضفتي البحر األبيض لجهوده  الكوبيام فاسيليو اندروال السيدة شكرت
.  على دعم مالي من المفوضية األوروبيةتحصله التي مشاريعنجاح برت  آما ذآالمتوسط  

و مشترك ه المصيرومؤمنا ب متضامناالبحر األبيض المتوسط قدما  مضيي أن على ضرورة  أندريه أزواليوأآد
 وبيامالك لها روجيالتي  منطق الشراآة بالمؤسسة األورومتوسطية آنا ليند و قد أآد إيمان . المشترآةتهمسؤوليب

  .شعوبناجميع ل ةخدمعددة الثقافات متقناة تلفزيونية  مثل مبادرة إنشاء هعن طريق مبادرات
 ساسأو هو  التنوع الحضاريمصدر  ،"البحر األبيض المتوسط"عن مفهوم  في مقدمته إدجار موران وتحدث

والمقدس والمدنس، جنونالعقل وال، وحيدالشرك و الت ،"بين األراضيالبحر " ذلك فييلتقي  .وحدة المنطقة  
  والشمال فكرالتوازن الصحيح بين  ".واقع االنسانل ا مصغراعالم البحر األبيض المتوسط عالم"آما لو آان 
 و العملية و ة و األسطورية و الثقافية باألمثلة التقنيالنفسيةباإلضافة إلى اللقاء بين األمثلة  ثقافة الجنوب
 ألنها "جيدة يوطوبيا" مورانالفيلسوف  تبره يع الذي اتحاد البحر المتوسط يؤدي بنا إلىيمكن أناالقتصادية 

  . التحقيقةممكن



نة السخالل   المنظمة عليهات التي حصلةالنتائج الرئيسي ،األمينة العامة للكوبيام، أليساندرا براديسي عرضت
ل المعرفة والتفاهم بين  آعامل من عوامداخل الشبكة المهني  التعاونقيمةوء على الض سلطت و الماضية

.الشعوب والثقافات في منطقة البحر األبيض المتوسط  
 

  يمشاريع لتنظيم وتطوير وتعزيز السمعي البصري المتوسط عشر :1 ةجلس الةدور
  

France 24 ، MJAIED M.T.   : رئيس الجلسة
)فرنسا (  France Télévisions  ، العام الرئيس والمدير - de CAROLIS Patrick  

)الترآية (إلذاعة والتلفزيون الترآية امؤسسةالمدير العام ل ،  SAHIN Ibrahim 
)رومانيا(الرومانية  لإلذاعة والمدير العام الرئيس ،  TOGHINA Maria 

 
 المشاريع  أهممشيرا الى البحر األبيض المتوسطب و اهتمامهالتزام التلفزيون الفرنسي  باتريك دي آاروليسأآد 

 من أجل لكوبياممع ا عاون أيضا على أهمية التالفرنسي التلفزيون رئيسآد أ و .دوليينء مع شرآا المتطورة
عزيز  لتية ومكرسة لتبادل المعلومات المتوسط عن طريق األنشطة اليالمتوسط المشهد السمعي البصريإنشاء 

. الروابط بين المهنيين في المنطقة  
فهو يدعو  ر عشمساخ المؤتمر الكوبيام  أثناءفي بوخارست هداعتمتم ااإلعالن الذي ب  توغينا مارياذآرتثم 
ة الروماني ذاعة اإلعلى التزامآما أنها أآدت .  عبر الحدود الجغرافية التعاونعشجي و  احترام التعددية الثقافيةىإل

. المؤسسة األورومتوسطية آنا ليندمن و بدعم  لكوبيامق من اينسباإلنتاجات المشترآة بت  
 لكوبيام اعاون معللت الترآية تلفزيون استعدادعرب عن أ ف»الهوية المتوسطية« لترآيةلأن  اهينش ابراهيم ذآر 

  الذيميم -ديشروع مبمو  المشترآةذاعيةاإل اتنتاجاإلبعن االهتمام أيضا ر عبو .فاهم المتبادللت اتعزيز من أجل
 موريس تعرض .ني الفرنسي للسمعي البصريالمعهد الوطبالمشروع ، مديرة ميراي موريس فيما بعد تهقدم

  إلىجمهورة ال عاماطالعب ،بفضل دعم االتحاد األوروبي، سيسمح  الذي لكتروني االموقعلل خيرةالنسخة األ
  . و العريضالغنيي طالمتوس بصري السمعيالتراث ال

ائل اإلعالم الجديدة  أهمية وسحولوفي المنطقة  الفنية تنظيم تداول األعمال حولوأخيرا ، جرت مناقشة   
  .لألجيال الشابة وخاصة بالنسبة

 
ةمثال الحقوق الرياضي:  التعاونزيعز تإلى الحاجة :2 ةجلس الةدور  

 
  France Télévisions ، REVEILLON Jean   : رئيس الجلسة
 MAAOUI Slahedine ، المدير العام التحاد إذاعات الدول العربية

(FIFA TV ( تحاد الدولي لكرة القدماال لتلفزيون المدير ، ERICSON Niclas 
. اتحاد اإلذاعات األوروبية  رئيس،  PHILIPPOT Jean-Paul 

 
.حقوق الرياضيةال في ميدان عاونالت حول شانقال جان ريفييون رئيس الجلسة فتح  الثانية ،ةدورلا إطار في  
.تحاد الدولي لكرة القدم هام جدا لال هو أمرإنشاء عالقات مع وسائل اإلعالم نأ إريكسون نيكالس  السيدقال  

 لمشاهدة تنازل الحقوق  لالعربيةاتحاد إذاعات الدول  عن أسف ،بعد ذلك صالح الدين معاوي السيدأعرب 
ة لحقوق ولوياأل ،في المستقبل ىأن تعط ضروري أنه من الأردفف .ة إلى شرآة خاصالبطولة في العالم العربي

على القيمة التربوية الذي شدد  بول فيليبو جانلسيد ثم أعطيت الكلمة ل. ةالمصالح التجاري على ينالمواطن
جميع لسع أوتغطية لضمان   و بين اإلذاعاتتحاد الدولي لكرة القدمو أهمية اتفاق بين اال لألحداث الرياضية
      ذاعات و بين شبكات اإل النقاش حول ضرورة إجراء مفاوضات بين الفيفاداروأخيرا ،  .األلعاب الرياضية

. الرياضة في متناول جميع المواطنين لجعل  
 
 
 



ية المتوسطالقناة التلفزيونية :  يسمعي البصري المتوسطلل بارز المشروعال: 3ة  الجلسةدور  
 

Euronews ،  MUASSES Riad   : رئيس الجلسة
)فرنسا(  المجلس األعلى للسمعي البصري    ، BOYON Michel  

ARTE GEIE     )فرنسا ( ARTE France ونائب رئيس   CLEMENT Jérôme رئيس ، 
Quinta Communications  BEN AMMAR Tarak – والمدير العام الرئيس، 

 (RAI – Radiotelevisione Italiana  GARIMBERTI Paolo (راي  رئيس، 
 

 اللغات والثقافات ةدد متعيةالمتوسطالقناة التلفزيونية  إلنشاء  الشروط حول،ة الثالثةدورال في  المتحدثونتناقش
. المرحلة الرائدة منها" تيراميد"التي يمثل المشروع   

.تعاونية بين الدولتينالعالقة لل مثالآة لمانياأل ةفرنسيال تلفزيونيةالقناة  التجربة آليمان جيرومقدم السيد   
  بن عمارطارق  السيد رعبوفي وقت الحق . يةطالمتوس المنطقة يمنتج بالعمل مع القناةلتزام اثم ذآر آليمان 

التي   الثقافة المغربيةو هي قناة" نسمة" الفضائية   قدم القناةو الكوبيام هعشجيالذي  طموحلمشروع الل تقديرهعن 
.حكوميةإعانات  لقىال تت  

  غير أن آلهاتعزيز الحوار في المنطقةلأن وجود هذه القناة هو مهم جدا باولو غاريمبيرتي و قال السيد  
.آي يتحقق المشترآة جميع الحكوماتمن قبل لدعم السياسي واالقتصادي  اإلى يحتاج المشروع  

 ه من الضرورينإف ة التقنيإذا تم تجاوز الصعوبات ه و قال أنالقناةإلنشاء دعمه   أيضاميشيل بوايونالسيد أآد 
 في  المطروحةعيراالمش انوني وذآرأنه آان من بينتأسيس إطار ق باإلضافة إلى الحكومي دعملا عن اآلن البحث

  .القاهرةالماضي في  مؤتمر الكوبيام
 أشار الذي ،يجونزاليس سيندالسيدة ة، االسباني  الثقافةةمدير مكتب وزير،  بونيياالسيدمداخلة الجلسة بانتهت 

اة أد  هيوسائل اإلعالمنه متأآد أن أو قال .  البحر األبيض المتوسط حوضفي اإلسبانية إلى التزام الحكومة
.نطقة المها لتعزيز التفاهم المتبادل في هذللتغيير االجتماعي يجب دعمه  

 


