
                                                                  

 
 www.refram.orgالشبكة الفرنكوفونية ملقنين وسائل اإلعالم  

 www.acran.orgلتقنني االتصال  اإلفريقيةشبكات اهليئات 
 www.rirm.orgشبكة هيئات التقنني املتوسطية 

 www.prai.tvالسمعي البصري  ينناألرضية اإليربوأمريكية ملق
 
 

  6102 –للجنة وضع المرأة  26إعالن بخصوص الدورة 
 

 بناء على:

  (؛0991املرأة واإلعالم"، خالل املؤمتر العاملي الرابع للمرأة )بكني، شتنرب " 01رقم االهتمام ال جموضعه "منهاج عمل بكني" وخاصة اإلطار الذي 

  النهوض باملرأة وتقوية القدرة على يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وتأثريها و للجنة وضع املرأة املتعلقة "مبشاركة وولوج النساء إىل وسائل اإلعالم  74خالصات الدورة

 (؛3112الغرض )األمم املتحدة، مارس واستعماهلا هلذا  لدى املرأة،الفعل 

  (؛3101للجنة وضع املرأة، هيأة األمم املتحدة، مارس  19سنة" )الدورة  31األمم املتحدة حول معاجلة وتقييم برنامج عمل بكني، بعد مرور  هليئة"تقرير األمني العام 

  املساواة بني اجلنسني( املصادق عليه من طرف الدول األعضاء هبيأة األمم املتحدة  1ة اهلدف رقم وخاص 3121"أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر" يف أفق(

 (.3101)نيويورك، شتنرب 

 
 اعتبارا:

 
 لطابع املتعلق جوهريا حبرية االتصال واملساواة بني النساء والرجال؛ل 
 ودورها األساسي يف النهوض باملساواة بني اجلنسني يف كل اجملاالت؛تأثري وسائل اإلعالم، التقليدية واجلديدة، يف كل جمتمع دميقراطي ل 
 ؛ ووسائل اإلعالمدور وجمال اشتغال كل من هيئات التقننيل 

 
لتقنني االتصال  اإلفريقيةاهليئات  ة، شبك www.refram.orgملقنين وسائل اإلعالم   الشبكة الفرنكوفونيةحنن، هيئات التقنني السمعي البصري، أعضاء 

www.acran.org شبكة هيئات التقنني املتوسطية ،www.rirm.org األرضية اإليربوأمريكية ملقنني السمعي البصري  وwww.prai.tv املمثلون يف ،
 :1وضع املرأة، وانسجاما مع املداوالت اليت مت إجراؤها يف إطار آلياتنا الرمسية للحكامة للجنة 23أشغال الدورة 

 
 
 
 

                                                      
(، االجتماع 3104نونرب  04و 02(، اجلمع العام التاسع عشر شبكة هيئات التقنني املتوسطية )مارسيليا، 31004نونرب  33شبكات اهليئات اإلفرقية لتقنني االتصال )الرباط، جلنة التوجيه التابعة  1 

 (.3104أكتوبر  31و 37الشبكة الفرنكوفونية ملقنين وسائل اإلعالم )جنيف،  لرؤساءاخلامس 
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 ندعو دولنا األعضاء إلى:
 

 املكرسة ملبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف ومن خالل وسائل اإلعالم؛ واآللياتسريان مفعول القوانني وضع و/أو السهر على  -
اجلنسني يف ومن خالل وسائل اإلعالم ضمن السياسات العمومية الشاملة واملندجمة اهلادفة إىل حماربة الصور النمطية القائمة على النوع إدراج املساواة بني  -

 االجتماعي، والتمييز والعنف القائمة على النوع والنهوض باملساواة؛
 إلعالمية، مبا فيها هيئات البث والتقنني.ضمان متثيل متوازن للرجال والنساء يف مسلسل تعيني/انتخاب املؤسسات ا -

 
 جندد التأكيد بشكل رمسي، كشبكات ملقنين السمعي البصري، على التزاماتنا لفائدة حرية االتصال واملساواة بني اجلنسني يف تنفيذ مهامنا واختصاصاتنا2. 

 
   

                                                      

 10لتقنني االتصال )كوتونو،  اإلفريقية(، شبكات اهليئات 3103نونرب  09(، شبكة هيئات التقنني املتوسطية )لشبونة، 3100شتنرب  09الشبكة الفرنكوفونية ملقنين وسائل اإلعالم )عالنات إ 2 
 (.3102دجنرب 


