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يف  13فرباير ،سنحتفل بالذكرى  11من اليوم العاملي لإلذاعة تحت شعار“نعم لإللذاعة ،نعم للثقة”

انضم إلينا وجميع أجهزة اإلذاعة األخرى! ندعوك ملشاركة األنشطة والعروض الرتفيهية التي ستقدمها وتبثها عىل موجاتك.
سجل األحداث الخاصة بك عىل خريطة العامل التفاعلية ملوقعنا واجعلنا نطلع عىل مبادراتك.

قم بإعداد األنشطة والعروض الرتفيهية املتعلقة
مبوضوع اليوم املحدد
نشجع جميع املحطات اإلذاعية للتخطيط
واملشاركة يف هذا الحدث العاملي من خالل تنظيم
أنشطة إبداعية متعلقة مبوضوع « اإلذاعةوالثقة».
مواضيع اليوم:
• الثقة يف الصحافة اإلذاعية
• الثقة وإمكانية الوصول،
• الثقة واستدامة املحطات اإلذاعية.

أطلق العنان ألفكارك!
أنتج محتواك الخاص ،مثال برنامج إذاعة ،حلقة
تدوين صويت.

هل أنت بحاجة لإللهام ?
اكتشف « 13فكرة تنشيط» املقرتحة يف الصفحات
التالية.
استفد من مجموعة أدوات اإلتصال الجاهزة
لإلستخدام
تضع اليونسكو تحت ترصفكم مجموعة من أدوات
التواصل حول اليوم العاميل لإللذعة  2022يف
موقع
www.journeemondialedelaradio.org

ميكنك تنزيل جميع العنارص ،املخصصة ملوضوع
«نعم لإلذاعة ،نعم للثقة» والتي تتيح لك التواصل
مع املستمعني
للرتويج لهذا اليوم ،تذكر أن تتواصل!
حتى يكون لهذا اليوم صدى كامل يف اليوم املحدد،
تذكر أن تتواصل قبل  13فرباير .استخدم أيضً ا
الشبكات االجتامعية لبث منشوراتك وتغريداتك
وصورك.
استخدم الوسم الرسمي
#اليوم العامليلإلذاعة

 #جهات االتصال
#اليومالعامليلإلذاعة

منسقو اليوم العاملي لإلذاعة
يوجينيا رودينكو)Eugenia Rudenko( :

دافيد ستوريتDavide Storti ) : d.storti@unesco.org( :

 13فكرة لإلحتفال باليوم العاملي
لإللذاعة يف فرباير 13
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شارك بربنامج خاص

إلهام الثقة

قم بإنشاء برنامج أو مناقشة أو حلقة بودكاست مخصصة ملوضوع
وموضوعات اليوم العاملي لإللذاعة « :2022اإلذاعة وثقة» .ميكنك
دفق هذا الخاص عىل موضوع بعنوان «نعم لإللذاعة  ،نعم للثقة»
يف أو حوايل  13فرباير .2022

كسلط الضوء عىل قدرتك عىل إنتاج محتوى معلومات مستقل
وعايل الجودة:
ارشح للمستمعني:
كيف تكافئ محطتك إنتاج أخبار عالية الجودة
كيف تضمن محطتك أن تظل مستقلة عن التدخل السيايس أو
املؤسيس.
ما هي األدوات والطرق التي تستخدمها للتحقق من املعلومات.
كيف تتعامل محطتك مع «الرعاية»
ارشح وأرشك املستمعني إىل التحديات والفرص ملحطة إذاعية
مستقلة وحرة.
تسليط الضوء عىل التضمني:
هل تنتج محطتك اإلذاعية محتوى يسهل الوصول إليه لضعاف
البرص والسمع؟ شارك مامرساتك الجيدة.
تحدث إىل املستمعني حول طرق تسهيل الوصول إىل محطة
اإلذاعة الخاصة بك.
هل لديك زمالء من ذوي اإلعاقة يف اإلذاعة الخاصة بك ،عىل سبيل
املثال الصحفيني ضعاف البرص؟ شارك تجربتك مع املستمعني.
أخرب عن جهودك يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية:
سلط الضوء عىل الربامج التي من خاللها تساهم محطتك يف
تدريب جمهورها ،عىل سبيل املثال كيف يتعلم املستمعني
اكتشاف املحتوى واستهالكه واالستجابة له بعناية؟
كيف توعي املستمعني تقدير جودة الصحافة ملحطتك اإلذاعية؟

عرف عىل إذاعتك! أعط صوت ًا للصحفيني واملوظفني التقنيني
واإلداريني يف محطتك:
اطلب منهم التحدث عن أصولهم والتزاماتهم .ما هي األرضية
املشرتكة بينهام مع املستمعني قيمهم املشرتكة؟
ارشح كيف تساهم محطتك يف جعل اهتاممات املجتمعات
مسموعة.املجتمعات املحلية أو األقليات أو السكان األصليني.
أظهر تنوع املستمعني.

.03
افتحأبوابك

افتح محطة اإلذاعة أو االستوديو الخاص بك خالل يوم
ملجموعات من األشخاص الذين ال ميكنهم عاد ًة الوصول إىل
هذه املساحات ،والذين ليسوا جز ًءا من جمهورك أو املجموعة
املستهدفة من املستمعني.
أظهر شفافيتك! حتى يقول مستمعوك "نعم لإللذاعة " ،قل
نعم "لفتح األبواب"! (فعليًا أو جسديًا ،وفقًا للقواعد الصحية
املعمول بها يف بلدك ومنطقتك).
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تحدث عن التاريخ

أرشك

عىل مر السنني ،قدمت اإلذاعة وسيلة فريدة للوصول إىل
معلومات جديرة بالثقة ،وبالتايل رافقت البرشية يف تاريخها.
عىل سبيل املثال خالل الحرب الباردة ،تابع املستمعون
املعلومات من خالل أجهزة اإلذاعة عىل املوجات القصرية ألنها
كانت الطريقة الوحيدة لسامع األصوات املتباينة .دعوة إىل
االستوديو الخاص بك أو برنامجك لألشخاص الذين ميكنهم
الشهادة مبا عاشوه يف أوقات مختلفة لريووا شهادتهم يف محطة
رسا»
اإلذاعة الخاصة بك .اسألهم كيف كان عليهم االستامع « ً
إىل التيارات الفكرية األخرى عىل الراديو يف ذلك الوقت.
إعادة رسد أصول «أجهزة راديو حرة» ،كيف قلبوا احتكار
البث الحكومي واملخاطر التي يتعرضون لها يستفيد منها
املستمعون .قارن مع التنوع يف املشهد اإلذاعي اليوم حيث
ميكن للمستمعني اختيار أجهزة راديو الويب بأنفسهم لسامع
وجهات نظر مختلفة .تأكد من إبعاد الكراهية والتحريض عىل
العنف من موجات اإلذاعة.
دع املستمعني يتحدثون ويرسدون تلك اللحظات التي تداخلت
فيها قصصهم الشخصية مع «التاريخ» واإلذاعة.
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برنامج حول الشباب! هل يثق الشباب بااإلذاعة يف العرص
الرقمي؟ استجوب الشباب خالل برنامج خاص عن مستوى
ثقتهم بااإلذاعة وطريقة استهالكهم لها .ميكنك إطالق دعوة
املشاركة عرب وسائل التواصل ااإلجتامعي.
أدمج الشباب يف فريقك .اعرض عىل املستمعني مساعدتك يف
إنتاج برنامج .إطلق دعوة للمشاركة عىل الشبكات االجتامعية.
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إلتزم

تفاعل مع جمهورك من خالل :ميكروفون الشارع
قابل الناس يف الشارع واسألهم ،عىل سبيل املثال ،إذا كانوا
يثقون يف الصحافة اإلذاعية وملاذا .اسألهم أيضً ا عن كيفية
اختالف اإلذاعة وسائل اإلعالم األخرى.

بث أغنية
نظم مسابقة :اطلب من مستمعيك اإلرسال عىل وسائل
التواصل االجتامعي األغنية التي يعتقدون أنها تثري موضوع
الثقة بشكل أفضل.
إنشئ مقطع صويت  :لتمني «يوم عاملي سعيد لإلذاعة »2022
بلغات مجتمعاتك.
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تعاون

أنت تثق يف مستمعيك! اطلب منهم تقديم موضوع أو مسألة
إشكالية أو مشكلة تتعلق بـالثقة يف اإلذاعة .ميكنك التعامل
معها يف شكل قصة أو مناظرة ،وال سيام من خالل دعوة
املستمعني للمشاركة.
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ناقش مع وسائل اإلعالم
العاملية األخرى

أشخاصا من النظام اإلعالمي ملناقشة معنى الثقة يف
اد ُع
ً
املشهد اإلعالمي الحايل .الثقة يف وقت حدوث انتشار وباء
عاملي أو الثقة خالل حدث مثري للجدل يف بلدك .محادثة
مع مضيفي اإلذاعة وممثيل وسائل اإلعالم اآلخرين ،املنظمني
والسياسيني والفنانني وميكن ألصحاب النفوذ املساعدة يف فهم
املفهوم األسايس للثقة واملسؤولية لهذه الوسيلة من وجهات
نظر مختلفة باإلضافة إىل إبراز أهميتها من خالل مكافحة
املعلومات املضللة.
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تعزيز األخالقيات

درسا رئيسيًا حول كيفية التحقق من
صمم وقدم ملوظفيك ً
الحقائق والبيانات .ناقش طرقًا مختلفة لتقوية أخالقيات
الصحافة وروابطها إىل ثقة املستمعني ،أو فرق العمل ،أو
الربمجة ،أو املحتوى .ادعو املتعاونني مع أجهزة ا اإلذاعة
أو وسائل اإلعالم األخرى ملناقشة مبادئ الدقة والحياد
واملسؤولية وعالقاتهم معهم التحقق من الحقائق والبيانات.

عىل سبيل املثال :لعبة «صح أو خطأ»
اإلذاعة هي الوسيلة األكرث ثقة يف أوروبا .صحيح
 .مزيد من املعلومات

www.radiocentre.org/radios-decade-as-themost-trusted-medium-in-europe

مل يتم تسجيل "نداء  18يونيو" لخطاب شارل ديجول
الذي تم بثه عىل راديو يب يب يس .الخطاب مدرج يف
.سجل "ذاكرة العامل" لليونسكو ملزيد من املعلومات
en.wikipedia.org/wiki/Appeal_of_18_June
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العمل من أجل التغيري

حول موضوع اإلذاعة والثقة ،إعداد برنامج تدريب داخيل
أو التوجيه بالتعاون مع الجمعيات املحلية لألشخاص ذوي
اإلعاقة أو التهميش .قم بدعوة الجمعيات املحلية لدورات
استكشافية يف إحدى املهن الخاصة بك (صحفي ،مضيف)
مدرس وفني) وطور معهم أفكار لخدمة احتياجات هذا
الجمهور بشكل أفضل.
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أنشئ اختبا ًرا

اخترب معرفة مستمعيك واكشف معلومات خاطئة.
استخدم نظا ًما أساس ًيا لوسائل التواصل االجتامعي أو
تطبيقات الهاتف املحمول للمشاركة املستمعني يف االختبار
وبث النتائج والفائزون يف اليوم العاملي الجديد لإلذاعة13 ،
فرباير .2022

الهاكر هو هاوي إذاعة يعبث ب اإلذاعة .صحيح
التعريف يف عام  :1950ا الهاكرهو هاوي إذاعة يعبث
باإلذاعة لتحسني النظام وغالباً ما يستمع إىل الربامج
".املحظورة
)fr.wikipedia.org/wiki/Hacker_(sous-culture

اإلنرتنت متاح للجميع يف كل مكان .خطأ
فقط نصف سكان العامل ( 4مليارات شخص) يستخدمون
:اإلنرتنت .مزيد من املعلومات

news.itu.int/itu-statistics-leaving-no-one-offline
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قدم نفسك

سجل بالفيديو أو التقط صو ًرا خلف الكواليس يف محطتك.
أظهر للمستمعني كيف تعمل ،كيف تصنع برامجك :انرش
لحظات التحضري لربامجك قبل البث
شارك مبادراتك عىل الشبكات االجتامعية باستخدام #اليوم
العامليلإلذاعة.

