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Projet Med-Mem – Mémoires de la Méditerranée 

 

 

. األوزوبي اإلتحاد وظس وجهت يعكس وكأوه واليعتبس, والبصسي السمعي الىطىي المعهد مسؤوليت مه المىشىز هرا مضمىن إن, األوزوبي االتحاد بمساعدة المىشىز هرا أوجز

 

 

 

ميثـــاق ذاكــــرة البحــــر األبيـــــض المتوســـــــــط  

مذكـــرة لحفـــظ و صيانـــة الذاكـــرة السمعيـــة البصرية 

للبحـــر األبيـــض المتوســـط   

 

 مقدمة:

 

، نحـــــــن

ذاكسة البحس األبيض المتىسظ  -Med-Memشسكاء مشسوع  

  

، الممّول جزئٌا من طرف اإلتحاد األوروبً ( ة بصرٌة  للبحر األبٌض المتوسطذاكرة سمعً) Med-Memأّن مشروع   حيث

، الذي ٌهدف بصفة عاّمة إلى تسهٌل الحوار الثقافً (Euromed heritage 4)  4ٌندرج  فً إطار برنامج تراث  أورو متوسطً

مجانً مسّخر لألرشٌف السمعً البصري ذو و فهم التارٌخ المشترك لبلدان البحر األبٌض المتوسط و ذلك ببعث موقع إلكترونً 

، طابع ثقافً و تعلٌمً و علمً و مهنً

 

التً تجمع تلٌفزٌونات البحر األبٌض المتوسط و مؤسسات علمٌة و منظمات مهنٌة فً السمعً  Med-Memعلى شراكة  نستند

، البصري

  

ٌّة التً ٌكتسبها األرشٌف السمعً البصري للبح نأخذ بعين اإلعتبار ر األبٌض المتوسط كتراث إنسانً و شاهد على الذاكرة األهم

ٌّة التً ٌجب صٌانتها و نقلها خاّصة إلى الشباب و الوسطاء  مدرسون و أمناء مكتبات و محافظو أرشٌف و منشطو )الجماع

، ...(التراث

 

ٌّة إلى هذا التراث الموروث فً الوق مقتنعون ٌّة و بصفة متساو ت الّراهن و كذلك لألجٌال القادمة، بحق الشعوب إلى النفاذ بكل حر

 

بأن الحوار و السلم فً البحر األبٌض المتوسط سٌجدان طرٌقهما فً اإلعتراف بتراث غنً و مشترك،  مقتنعون

 

بخطر إتالف نهائً لألرشٌف السمعً البصري،  واعون
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ٌّة،  واعون بضرورة إثارة الوعً على نطاق واسع بهذه الرهانات التراث

 

:  باألدوات الّدولٌة التالٌة مستأنسون

  1980توصٌة لصٌانة و حفظ الصور المتحركة، الٌونسكو 

  2001مجلس أوروبا،  -اتفاقٌة أوروبٌة متعلقة بحماٌة التراث السمعً البصري 

 ً2003الٌونسكو،  -مٌثاق لصٌانة التراث الرقم 

  2003الٌونسكو،  –اتفاقٌة للمحافظة على التراث الثقافً الالمادي 

  اإلتحاد الدولً لألرشٌف التلفزٌونً –اء دولً للمحافظة على التراث السمعً البصري العالمً ند-  FIAT 2004 ؛

  2005الٌونسكو  –اتفاقٌة حول حماٌة وترقٌة تنوع التعابٌر الثقافٌة 

  2006مجلس التنسٌق لجمعٌات األرشٌف السمعً البصري،  –نداء عالمً لصٌانة البث .

 

نعلن 

و لهذا الغرض نلتزم ببذل أقصى جهودنا لضمان نقل التراث السمعً البصري  Med-Memمتابعة أهداف مشروع االنخراط فً 

. للبحر األبٌض المتوسط لألجٌال القادمة

 

نلتزم 

  Med-Memاستمرارٌة موقع  -Iالباب 

، Med-Memفً ما ٌخص استمرارٌة موقع 

 

: نعبئ كل الوسائل الضرورٌة من أجل 

 ة تطعٌم موقع مواصل:  1المادةMed-Mem  ،و إثرائه بالوثائق السمعٌة البصرٌة الموثقة للمحاور المختارة

  دفع و ضمان نشر هذه الوثائق السمعٌة البصرٌة باستعمال كل الوسائل ووضعها تحت إشارة كل األوساط و :  2المادة

ذلك عبر فعل بنٌوي متماسك على نطاق وطنً و دول،  
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  شبكة تواصل و نشر لموقع  ضمان تنشٌط:  3المادةMed-Mem  مع المكتبات و المتاحف و الجامعات ومؤسسات البحر

األبٌض المتوسط بهدف التربٌة المستمرة و البحث،  

  بث على الهواء أو على مواقعنا  اإللكترونٌة شرٌط بعث الموقع:  4المادة .

 

المحافظة على األرشٍف السمعً البصري    -IIالباب 

، Med-Memراءات المحافظة الموصى بها فً إطار مشروع فً ما ٌخص إج

 

ٌّة من أجل( عن)نبحث   : و نجّند كل  الوسائل الضرور

 

  مواصلة أو إدراج جرد للمجموعات السمعٌة البصرٌة التً تملكها شركاتنا و منظماتنا و مؤسساتنا، :  5المادة

 ة على تبادل الخبرات وكذلك على كتب الحفظ المنجزة فً مواصلة أو إعداد وسائل الحفظ وذلك باإلعتماد خاص:  6المادة

،  Med-Memإطار مشروع 

  متابعة وإدراج عملٌات الرقمنة لألرشٌف،  : 7المادة

  تدعٌم عالقات المساعدة الثنائٌة بٌن البلدان المنخرطة فً مشروع :  8المادةMed-Mem  و ذلك بوضع آلٌات محافظة

.  على األرشٌف السمعً البصري

 

احترام التطبٍق الجٍد للقانون  -IIIباب ال

ٌّدة المقترحة فً إطار مشروع   Med-Memفٌما ٌخص إجراءات الممارسات الج

 

: وتفعٌل كل الوسائل الضرورٌة من أجل( عن)ٌجب البحث  

 

  توفٌر وثائق تحترم المعاٌٌر الدولٌة السارٌة المفعول والتً أحصٌت من طرف مشروع :  9المادةMed-Mem وذلك 

بالتعرف على ذوي الحقوق، 

  ٌّة،  : 10المادة ٌّة الفكر ٌّة للحقوق و إحترام الملك تسهٌل اإلدارة الجماع

 تسهٌل تبادل الممارسات الجٌدة بٌن أعضاء مشروع  : 11المادةMed-Mem .
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  االحتٍاطات النهائٍّة  -IVالباب 

 

  دعوة إلى االنخراط فً هذا المٌثاق، كل مؤسسة جدٌدة تلتحق بالمشروع م: إنخراطات جدٌدة:  12المادة

 كل هذه اإلجراءات ٌمكن أن تكون موضع تطبٌق فعلً الحق ٌقع تحدٌده من قبل أعضاء مشروع :  13المادةMed-

Mem  .

 

قرأته  و وأوفق عليه 

  

. …………………: التارٌخ

  .…………………: اسم المؤسسة

. …………………: البلد

. …………………: اسم الممضً

. …………………: وظٌفة الممضً

 

 اإلمضاء:


