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سفیرة النوایا الحسنة المفوضیة السامیة 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئین

ھربت من الحرب األھلیة السودانیة في 
1991عام 

دعوة إلى المبادرة

كریستیان أمانبور
مراسلة دولیة

سفیرة الیونسكو للنوایا الحسنة لحریة 
التعبیر وسالمة الصحفیین،

وبطلة في المساواة بین الجنسین في وسائل 
اإلعالم

٪ من ضحایا الحروب الحالیة ھم من 90حوالي 
تتأثر . واألطفالالنساء المدنیین، وغالبیتھم من 

النساء والفتیات بشكل خاص من الصراعات 
.المسلحة بسبب وضعھن في المجتمع وجنسھن

واألطفال، وكما النساء٪ من النازحین ھم من 75
من السكان في بعض مجموعات % 90یشكلن 

.الالجئین

معھد سالمة األخبار الدولیة بھاووفقا لدراسة قام
أكثر من فإن2005المراسالت الحربیة في عام 

كانوا عرضة لإلعتداء الجسدي النساء٪ من 82
.أو الترھیب

إن المساواة في الوصول إلى وسائل االعالم والمعلومات 
في وسائل اإلعالم وفي تسویةللمرأة والمشاركة الكاملة 

.  النزاعات ھي أمور أساسیة لصون وتعزیز السالم واألمن
بدأت تؤدي دورا ھاما في حل النزاعات المرأةورغم أن 

.  اروحفظ السالم فتمثیلھا ال یزال ناقصا في مجاالت صنع القر
ابة عن وفي كل مرة تقتل فیھا صحفیة ھناك نفقد صوتا یتكلم نی

.ضحایا الصراعات
تدعو الیونسكو والتحالف العالمي بشأن وسائل اإلعالم

على والمساواة بین الجنسینالنساءشركاءھم لترویج 
2015صفحاتھم الرئیسیة في مواقعھم وذلك على مدار عام 

وسیكرس كل شھر لموضوع یھدف إلى معالجة مجاالت
والصراعات المرأة"وسیركز شھر یونیو على . حاسمة

".المسلحة

مرأة واحدة أو أكثر على صفحاتكم إلروجوا
الرئیسیة

إیرینا بوكوفا

المدیر العام لمنظمة الیونسكو
أول امرأة تقود المنظمة

،نعم
یجب علینا تحقیق المساواة بین الجنسین في 

2030وسائل اإلعالم بحلول عام 

فومزیلى مالمبو

المدیر التنفیذي لألمم المتحدة للمرأة
أول امرأة تصبح نائبة رئیس جمھوریة

2008-2005جنوب أفریقیة

والصراعات المرأة"ندعو أصحاب الشأن للمشاركة في موضوع 
المجتمع شرائحجمیع مننساءصور عرضإلى" المسلحة

:شبكة االنترنت عبرعلىھمقعاعلى الصفحة الرئیسیة لمو

كتابة تسمیة توضیحیة وبسیطة للصورة-

لصورة التي تصف الشخص المختارباربط فقرة قویة -

على النصف العلوي منظاھرةاختیارھا تمالصورة التي ابقاء-
الصفحة الرئیسیة

”المشاركة”زرإضافة -

ه االستمارة من خالل استكمال ھذمبادراتكم عنر الیونسكو اأخب-
)أسئلةاربعة(القصیرة 

www.unesco.org/new/en/wmn-promotion

في 2015یصنعن الخبر النساء كما ستستمر دعوة مبادرة 
:دفع التغییر

http://www.unesco.org/new/en/wmn

قل في األخبار بنسبة ال تالنساءالترویج لزیادة المقابالت مع 
٪30عن 

إلى التعھد دعوة المنظمات الدولیة للتنمیة والشركات الخاصة -
النساء ودعم أنشطة مبادرة شبكة المانحین باالنخراط في
یصنعن الخبر

http://www.unesco.org/new/en/gamag
والمجتمع المدني عبرتعزیز التعاون مع شركائنا اإلعالمیین-

تسلیط الضوء على ضرورة ابرام شراكات لتحقیق المساواة 
.بین الجنسین في وعبر وسائل االعالم

90%

75%

82%

WMN – ساء یصنعن الخبرالن
“ تتحدث بقوةالنساءصور لنجعل ”

http://www.unesco.org/new/en/wmn-promotion
http://www.unesco.org/new/ar/wmn
http://www.unesco.org/new/en/gamag
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:باألیام العالمیة التالیة2015سیتم ربط موضوعات 
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