
                                                             
                                                                                                                                                              
 

 

 بيان صحفي

موند يعقدان شراكة من أجل تبادل أفضل للمعرفة  ميديا فرانس مركز التكامل المتوسطي و

 والحلول بشأن القضايا الخاصة بمنطقة البحر األبيض المتوسط

 

 

علي مذكرة تفاهم للتعاون من أجل نشر المعرفة موند  ميديا وقع كل من مركز التكامل المتوسطي و فرانس : 2015مايو  6باريس، فرنسا، 

 في اقدم المضي و الحلول الالزمة لمواجهة تحديات التنمية التي تواجه بلدان البحر االبيض المتوسط. في هذا االطار، يهدف الطرفان الي

 المنطقة. في والتكامللجوهرية ا اإلصالحات تحقيق

اراجوس ، س كريستين السيدة ماري" تقول و مركز التكامل المتوسطي موند ميديا فرانسأرحب بالشراكة المتميزة التي ُعقدت بين محطات "

جاهدين  يسعون و أضافت "هذا سيوفر منظورا جديدا و خبرات مكملة لصحافيينا الذين .موند ميديا فرانسالعامة لمجموعة  والمديرة الرئيسة

 إذاعة و 24 رانسف مركز التكامل المتوسطي سترسخ تواجد تلفزيونيوميا لتغطية القضايا اإلجتماعية و الثقافية في المنطقة. هذه الشراكة مع 

، حيث يتابعنا الماليين من المشاهدين و المستمعين و مستخدمي اإلنترنت. و الدولية في منطقة المتوسط كارلو مونت إذاعة و الدولية فرنسا

 محطاتنا كذلك تجعل القضايا و المواضيع متاحة لكافة الجماهير حول العالم." 

 المعرفة ادلتب سيشكل المقبل، العقد خالل . "المتوسطي التكامل مركز مدير الزين، مراد يقولموند"  ميديا فرانس للتعاون مع جدا سعداء نحن"

تغيرات يشكل أهمية قصوى خاصة أن المنطقة تمر ب هذا. المتوسط األبيض البحر جنوب بلدان في االنتقالية العملية في أساسيا عنصرا وتطبيقها

 تنبض ناءلب لالزمةسيساهم في زيادة الوعي و نشر المعرفة ا موند ميديا سياسية و اقتصادية عميقة. و نحن على ثقة بأن التعاون مع فرانس

 ".سياسياً  ومستقرة اقتصادياً، بالحيوية



                                                             
                                                                                                                                                              
 

 
 وتشمل. هدافهاأ تحقيق على المنطقة لمساعدة الجماعي العمل تستدعي التي الرئيسية المجاالت من عدد على التعاون بين الطرفين يركز وسوف

 والتنمية دنالم والجاليات؛ العمالة تنقل والشباب؛ المرأة إشراك المناخ؛ وتغير البيئة العمل؛ وفرص الوظائف واالقتصاد؛ التجارة المجاالت هذه

 وغيرها. و سوف يأخذ التعاون أشكاال مختلفة: الحضرية،

  ،مع متحف الحضارات االوروبية و المتوسطية  باالشتراك انتاج برنامج حواري تليفزيوني متعدد اللغات عن منطقة البحر المتوسط

(MuCEM.) 

  المشترك. االهتمام ذات المواضيع تعزيز االنشطة التي ينظمها مركز التكامل المتوسطي حولالتعاون من أجل 
 موند ميديا اإلذاعي و وسائل اإلعالم الرقمية التي توفرها فرانس التعاون في عرض المواضيع من خالل البث. 

 
*** 

 

ات المحلية والمجتمع المدني من جميع أنحاء منطقة البحر األبيض مركز التكامل المتوسطي محفل تجتمع فيه وكاالت التنمية والحكومات والسلط
دف هالمتوسط من أجل تبادل المعرفة ومناقشة السياسات العامة، وتحديد الحلول الالزمة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة. و ي

، على تحقيق اإلصالحات الجوهرية وتعزيز التكامل في منطقة مركز التكامل المتوسطي الي مساعدة البلدان، من خالل توفير حلول مبتكرة
ليا، ، تونس، مدينة مرسييةفلسطينالسلطة الالبحر األبيض المتوسط. و أعضاء المركز هم مصر، فرنسا، إيطاليا، األردن، لبنان، المغرب، 

  .   منطقة بروفنس الب كوت دازور، البنك األوروبي لالستثمار ومجموعة البنك الدولي

 cmimarseille; Twitter: /cmimarseilleFacebook:  www.cmimarseille.com@;   :للمزيد

 
 الناطقة العلمية الدولية كارلو مونت وإذاعة الدولية فرنسا وإذاعة لغات بثالث إخبارية قناة 24 فرانس العالمي فرنسا إعالم مجموعة تضم

 العالم حول مراسليها وشبكة المجموعة صحافيو يقدم. الخمس بقاراته العالم إلى باريس من لغة عشرة بأربع تبث وهي العربية، باللغة
 والريبورتاجات اإلخبارية النشرات عبر واآلراء الثقافات وتنوع العالم على منفتحة أخبارا اإلنترنت ومستخدمي والمستمعين للمشاهدين

 24 فرانس وتلفزيون الدولية فرنسا إذاعة جمهور يبلغ. مختلفة جنسية 66 إلى المجموعة موظفو ينتمي كما. والنقاشات الثقافية والبرامج

 تبث التي البلدان ثلث من أقل في إحصاؤهم تم ومستمع، مشاهد مليون 90 من أكثر أسبوع كل في مجتمعة الدولية كارلو نتمو وإذاعة

 مارس شهر في مليون 27.6 ،(2014 معدل) شهريا زيارة مليون 23,4 معدل الجديدة اإلعالمية الوسائط في صفحاتها وتسجل. فيها

 الفيسبوك على صفحاتها في المشتركين عدد بلغ 2015 مارس وفي. األجنبية باللغات بالبث خاص %40 من يقارب ما بينهم من ،2015

 الناطقة العامة القناة رأسمال في المساهمين إحدى هي العالمي فرنسا إعالم مجموعة. متابع ماليين 6.3 تويتر وعلى شخص مليون 16

الفرنسية باللغة  TV5MONDE اإلعالمي العمل في شركائها ضمن أنها كما . 
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:لالتصال  

  znahas@worldbank.org ,04677242 6 33 00المتوسطي،  التكامل مركز في االتصاالت السيدة زين نحاس، مسؤولة

 thomas.legrand-hedel@francemm.com ,02 83 22 84 1 33 00، موند ميديا فرانس في االتصاالت مدير هيديل، نائب-السيد توماس لوجراند

  

       

http://www.twitter.com/cmimarseille
http://www.facebook.com/cmimarseille
http://www.cmimarseille.com/
http://www.cmimarseille.com/
mailto:thomas.legrand-hedel@francemm.com

