
  

 

 

 

 2015اليونسكو تطلق النساء يصنعن الخبر 
 

 

 بشأنالتحالف العالمي  جهود إلى جهودهااليونسكو تضم  مارس،آذار/ 8يوم  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

"نعم تحت شعار  2015بر النساء يصنعن الخمبادرة إلطالق  ينالجنسالمساواة بين وسائل اإلعالم و

 ". 2030سين في وسائل اإلعالم بحلول عام المساواة بين الجن تحقيق يجب علينا
 

الشراكات بالنهوض  التي تناولت 2014النساء يصنعن الخبر مبادرة لصدى هو موضوع هذا العام و

على ها ئاليونسكو وشركاوتعزم . هاالعالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين في وسائل اإلعالم من خالل

 الرائد ينالجنسالمساواة بين وسائل اإلعالم و بشأنلعالمي التحالف ا بادر بهي الزخم الذالحفاظ على 

 .20 زائدوسائل اإلعالم في عملية استعراض بيجين و ينالجنس المساواة بينوتسليط الضوء على 

 

النضمام إلى مبادرة الى ومواقع اإلنترنت إالتلفزيون قنوات و الصحف واإلذاعات رؤساء تحريرندعو 

في غرفة  يوكل مسؤوليات تحريريةأو أن بشأن هذه الموضوعات و/ امج/برنوإنتاج مكمالت اليونسكو

 1الخبر من يصنعن النساء مبادرة مدة محدودة خالل فترة ل صحفيات ومراسالتنساء ل األخبار

واليوم العالمي لحرية  مارس(آذار/ 8مايو التي تشمل اليوم العالمي للمرأة )أيار/ 5 مارس إلىآذار/

 (.مايوأيار/ 3الصحافة )

 

 : التالية النقاطتشمل التغيير وس دفعفي  2015الخبر  نصنعي مبادرة النساء ةدعوتستمر كما س

 

 ،٪30 بنسبة ال تقل عنفي األخبار  المقابالت مع النساءالترويج لزيادة  .1

 في شبكة نخراطبااللتعهد الشركات الخاصة إلى التنمية ول الدولية منظماتالدعوة  .2

 ،الخبر نصنعي مبادرة النساء دعم أنشطةو المانحين

 ،الخبر نصنعي مبادرة النساءفي  يين ودورهمعالماإل تعزيز التعاون مع شركائنا .3

مجال االهتمام الحاسم في  فت لتحقيق أهداشراكاإبرام تسليط الضوء على ضرورة  .4

 ،ينالجنسالمساواة بين وسائل اإلعالم و المتمثل في يجينإعالن ب

 

مكين وت تمكين المرأة" 2015عام لال األمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة موضوع احتفوسيكون 

 صالخا تقى الدوليلملاأحد المواضيع الرئيسية التي سيتم تناولها أثناء  وهو "!ذلك تخيلوا -اإلنسانية 

ن للجنة الدورة التاسعة والخمسي الذي سينعقد على هامشوسائل اإلعالم و ينالجنسن المساواة بين بشأ

 .2015مارس عام آذار/( في 20 +وضع المرأة )بيجين 

 

مبادرة  هيومارس( آذار/ 8بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ) سنويا   مبادرة النساء يصنعن الخبر تُطلقو

ومن  سألة متعلقة بالمساواة بين الجنسين في وسائل اإلعالمم إلىاالهتمام العالمي  جلبهدف إلى عالمية ت

 ق األهداف العالمية.يحقلغاية ت العمليةالنقاش وتشجيع الحلول  تسيير خاللها وهي

 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting-priorities/gender-and-media/global-alliance-on-media-and-gender/homepage/
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 مؤخرا   لتحالف العالمي بشأن وسائل اإلعالم والمساواة بين الجنسينلاجتمعت اللجنة التوجيهية الدولية و

لتنوع اإلقليمي واللغوي اللجنة ا وتبرز(. 2014نوفمبر تشرين الثاني/ 5إلى  4من في جنيف ) مرة ألول

مدني المجتمع من المنظمات  عشرو تعمل في اإلذاعة والنشر وجمعياتاتحادات ثمانية  وتضم والجيلي

الدول األعضاء في  دعوة وتشمل النتائج الرئيسية لالجتماعلشباب. اثنين عن ا ممثلينو دوليةإقليمية و

ت المعلومات وتكنولوجيااإلعالم وسائل و المساواة بين الجنسين بشأنقوية  إلى سن أحكاماألمم المتحدة 

 بشأنوالوصول إلى اتفاق  2015لمرحلة ما بعد عام في أهداف التنمية المستدامة  واالتصاالت

 .لتحالف العالمي بشأن وسائل اإلعالم والمساواة بين الجنسينافي اإلجراءات ذات األولوية 

 

ئل اإلعالم والمساواة بين الجنسين للتحالف العالمي بشأن وساالدولية بعد نجاح اجتماع اللجنة التوجيهية و

 :القادم  2015خالل عام الزخم هذا على  ، دعونا نحافظجنيففي 

 

  ؛2015 فبرايرشباط/ 13اليوم العالمي للراديو في 

 الخمسين الدورة التاسعة و على هامشواإلعالم  ينالجنساص بالمساواة بين الخدولي الملتقى ال

 ؛2015مارس آذار/ في( 20 +ن جييللجنة وضع المرأة )ب

 2015مايو أيار/ 4إلى  2من  الصحافة اليوم العالمي لحرية 

 ؛2015سبتمبر أيلول/في  إلعالن ومنهاج عمل بيجين عشريناالحتفال بالذكرى ال 

  في  للتحالف العالمي بشأن وسائل اإلعالم والمساواة بين الجنسينالعامة جمعية لل اجتماعأول

 2015نوفمبر تشرين الثاني/

  ليونسكوا لتأسيسالسبعين السنوية الجاري بالذكرى االحتفال 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/alliance_calls_for_strong_global_gender_and_media_agenda/

