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 التنوع جبميع أشكاله.بقدرة اإلذاعة على جتسيد وتعزيز حنتفل يف هذا اليوم العاملي 

، وهو االسم الذي أطلقه والرت بنيامني على "بلد األصوات"يف ميكن للمرء أن يشعر بالدفء واألمان 
فضالً واملوجات الطويلة،  نوات البث مثل موجيت إي.إم وإف.إمق تنوع إن. يف كتاباته اإلذاعيةاإلذاعة 

 احملتوى يقابله تنوع، الصوتيةاإلذاعات الرقمية واحملطات عرب اإلنرتنت واملدونات تزايد من املكّم العن 
 .  عنهااملعرّب  واحلساسيات، وأشكال التعبري الثقايف، تعدد اآلراءو ، املنتجة ةاإلذاعي والربامج

، من خالل احلرية اليت توفرها، وسيلة فريدة لتعزيز التنوع الثقايف. وينطبق بالتايل أصبحت اإلذاعةو 
 يسهل الوصول إليهاها أن جتد يف اإلذاعة وسيلة ذلك بوجه خاص على الشعوب األصلية، اليت ميكن

لتبادل خرباهتا، وتعزيز ثقافاهتا، والتعبري عن أفكارها بلغاهتا اخلاصة. وهذا هو احلال أيضًا بالنسبة 
ا مل لوال اإلذاعة حملطات اإلذاعة اجملتمعية اليت تنقل شواغل العديد من الفئات االجتماعية اليت

 بنشاطتدعم اليونسكو  . وهلذا السببالرأي العام علىهبذا القدر والتأثري إمساع صوهتا  استطاعت
 .واليتهاإياها بكل الوسائل اليت متنحها تطويرها  إىل وتسعىهذه احملطات اإلذاعية 

، مإىل توسيع آفاقه ني، إذ تدعو املستمعوسيلة إنسانية تسهم يف مكافحة التحيز والتمييز اإلذاعةمتّثل و 
 .دة، وتعزيز التفاهم بني الثقافاتت نظر جديواكتشاف وجها

هذا احملتوى، أي التقنيني  معّدي بنيأيضًا  احملتوى اإلذاعي، ولكن يفهذا التنوع  يتجلىأن وجيب 
. ومن املهم يف الصددواملربجمني والصحفيني ومهندسي الصوت، الذين يتفرد كل منهم بدوره يف هذا 

ها. تشعب جمتمعاتنا وثرائ جتسد، متنوعةأن تكون الصناعة اإلذاعية يف حد ذاهتا صناعًة  اإلطارهذا 
 وهذا التنوع هو أيضاً ميزة، ألنه يعرّب عن حمتوى أكثر إبداعاً وابتكاراً للمنتجات.

  لليونسكو العامة المديرة رسالة
 أزوالي أودري السيدة

 لإلذاعة العالمي اليوم بمناسبة

 2020شباط/فبراير  13



 

DG/ME/ID/2020/06 – page 2 

تساعد و على تعزيز مشاركة املرأة يف الصناعة اإلذاعية.  بوجه خاصويف هذا السياق، حترص اليونسكو 
رات املساواة بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم على قياس مدى مراعاة هذه املساواة يف وسائل مؤش

والتقدم الذي ال يزال يتعني  -اإلعالم واحملتوى اإلعالمي، وتتيح يف الوقت نفسه تقييم التقدم احملرز 
 من االهتمام. اً مزيدالتنوع تقييماً ملموساً إليالء  - إحرازه

ذاعة فاإل شكالً معيناً من أشكال التعبري. اليت يستتبعها ذلك األحداث أخذت، اعكلما فتحنا املذي"
صف ثيودور أدورنو سحر اإلذاعة، هذا هبذه الكلمات و  "أحد. ال نستمع إىل حىت إذا كناا" "تكلمن

 . لإلذاعة يف اليوم العاملي نسعى إىل إدامتهالسحر الذي 

 


