
 
 

رسالة املديرة العامة لليونسكو 
السيدة أودري أزوالي 

مبناسبة اليوم العاملي لإلذاعة 
 "اإلذاعة والثقة"

 2022 شباط/فرباير 13

 حنتفل يف هذا اليوم العاملي ابستقاللية اإلذاعة وجدارهتا ابلثقة حتت شعار "اإلذاعة والثقة". 

فال عجب يف أن نقصد املذ�ع، أكثر من أي وسيلة إعالمية أخرى، إذا أرد� االطالع على األخبار واملستجدات. 
فبينما يرى أقل من مخس السّكان، يف أورواب مثًال، أن شبكات التواصل االجتماعي متثل مصدراً موثوقاً به للمعلومات، 

 يثق أكثر من نصف سّكان أورواب ابإلذاعة.

وتزداد أمهية هذه الثقة يف ظل الظروف احلرجة، ألن اإلذاعة هي وسيلة اإلعالم الوحيدة املتاحة يف العديد من املنازل، 
سّيما يف أقاصي املناطق النائية. وتظل اإلذاعة خالل فرتة انتشار اجلائحة أحد أسلم الُسبل ليعرف املرء من خالهلا  وال

 السلوك الذي ينبغي اتّباعه، فتغنيه اإلذاعة بذلك عن اخلوض يف لغٍو وسجاالت ال طائل فيها.

وغالباً ما يواصل الطالب التعلم عرب أثري اإلذاعة عندما تغلق املدارس أبواهبا. ففي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
٪ 30مثًال، ميتلك ثالثة أرابع طالب اجلامعات مذ�عاً، أما الذين لديهم ُسبل االتصال ابإلنرتنت يف املنزل فتبلغ نسبتهم 

 فقط.

ومع ذلك، فقد تُعزى ثقتنا ابإلذاعة إىل سبب أعمق من هذا، إذ إنه ميكن تغيري الصور وحتريفها أو املغاالة يف 
استنساخها، أما اإلذاعة فتقيم عالقة مباشرة ومحيمية بقدر أكرب بني املتحدث واملستمع. وال شك يف أن هذه العالقة 

الوثيقة ال بّد وأن تقوم على ضمان االستقاللية والدقة، وهذا أمٌر تسعى اليونسكو إىل حتقيقه من خالل تعزيز املساعي 
 الرامية إىل توفري معلومات موثوق هبا وجيدة يف كل مكان، ومن خالل دعم حرية الصحافة والصحفيني.

بيد أن أفضل سبيل إىل ضمان استقاللية اإلذاعة يظل تنوع العاملني يف هذا اجملال وتنوع أصواهتم، إذ لن تلهمنا اإلذاعة 
مثل هذه الثقة إذا مل نكن نشعر أب�ا ملك لنا مجيعاً، على اختالف خلفياتنا الثقافية. ويف حني يستلزم التلفزيون وجود 
موارد ضخمة، فإن اإلذاعة توفر للمجتمعات احمللية وسّكان القرى واملدارس الفرصة لنقل معارفهم إىل اآلخرين وتبادهلا 
معهم. وتشّجعهم اليونسكو على القيام بذلك، كما حدث يف الكامريون مثًال، حيث أُبرم اتفاق لدعم حمطات اإلذاعة 
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فليست الثقة إذن نتيجة للسعي الدؤوب إىل ضمان استقاللية اإلذاعة فحسب، بل هي أيضاً نتيجة لضمان متثيل أفضل 
للغات والفئات اجلنسانية واألفكار بكل ما فيها من تنوع. وتعمل العديد من حمطات اإلذاعة ابلفعل على معاجلة هذه 

 القضا�، وميكنها التعويل على الدعم القوي من اليونسكو، مهما كانت معّدالت مستمعيها.

 شباط/فرباير من هذا العام لنعّرب عن مدى أمهية اإلذاعة يف حياتنا وتعّلقنا هبا: فلتحيا 13فلنتحد مجيعاً، رجاالً ونساًء، يف 
 عام واليت ال تزال تواكب مهوم العصر كما كانت تفعل فيما مضى، بل 100هذه الوسيلة اإلعالمية اليت يتجاوز عمرها 

 أكثر !
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