ا
تضخيم قصص النساء من أجل سالم ر
أكث شمول
العالم وجائزة المرأة والسالم واألمن
المرأة والسالم واألمن اإلعالم
ي
 االختصاصات .1الخلفية
تلعب الصحافة ً
ً
حاسما يف مواجهة المعلومات الخاطئة والتضليل واألخبار المزيفة .ويمكنه بناء دعم واسع النطاق لبناء السالم المستدام
دورا
والشامل ،وتعزيز المشاركة الفعالة للمرأة والقيادة يف صنع القرار بشأن السالم واألمن .تتمتع وسائل اإلعالم بالقدرة عىل كرس الصور النمطية
التقليدية المحافظة حول الجنس وتصوير المرأة كضحايا للرصاع .عالوة عىل ذلك ،يمكنه تزويد المواطني بالمعلومات الالزمة لمحاسبة
الحكومات عىل قضايا المرأة والسالم واألمن .ومع ذلك ،من الناحية العمليةً ،
غالبا ما يظل هذا الدور غث منجز.
تدرك الشبكة العالمية للنساء من بناة السالم ( ) GNWPالدور الحاسم للصحفيي يف تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة يف صنع القرار وعمليات
السالم وتنفيذ قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن المرأة والسالم واألمن ( .)WPSقامت  GNWPبتدريب الصحفيي ر
وإشاكهم يف
الجنسان
 10دول لزيادة وعيهم بجدول أعمال المرأة والسالم واألمن ودورهم يف تنفيذه وتعزيز قدرتهم عىل إعداد التقارير المراعية للمنظور
ي
اإلنمان
والمراعية للثاع .تم إجراء التدريبات بدعم من وكالة التنمية النمساوية ( ، )ADAوالشؤون العالمية الكندية  ،والوكالة الثويجية للتعاون
ي
لرساكة مع رشكائها الوطنيي  ،نظمت ً GNWP
( .)Noradبا ر
أيضا مسابقات لإلعالم والمرأة والسالم واألمن ( )WPSيف أرمينيا وكولومبيا وجورجيا
وكينيا ومولدوفا والفلبي وأوغندا وأوكرانيا يف .2021- 2020
نوفمث  ، 2021ستطلق  GNWPجائزة  Global Mediaو  . WPSسيتم تنظيم الجائزة
لتوسيع نطاق عملها مع الصحفيي واإلعالميي  ،يف
ر
ر
تبن السالم وتديمه :تعزيز مشاركة النساء والشباب يف بناء سالم مستدام يف أرمينيا وأذربيجان وجورجيا
كجزء من مرسوع "المجتمعات المحلية ي
وكينيا ومولدوفا وجنوب السودان وأوغندا وأوكرانيا "،بدعم من ، ADA
م و  WPSإىل تعزيز وتقدير الصحفيي وغثهم من العاملي يف مجال اإلعالم الذين يساهم عملهم يف تنفيذ قرار
تهدف جائزة اإلعالم العال ي
أكث للمقاالت الفائزة من كل دولة  ،مع تسليط الضوء عىل أهمية المرأة
مجلس األمن رقم  1325بشأن نظام حماية األجور .ستوفر الجائزة رؤية ر
يف بناء السالم والحفاظ عليه .كما سيسلط الضوء عىل أدوار النساء كقائدات وبناة سالم وصانعات قرار  ،ال سيما يف سياق الوقاية من COVID-
العالم و  WPSبمثابة تشجيع للصحفيي اآلخرين من مختلف أنحاء العالم لتطوير قصص جذابة لتعزيز
والتعاف منه .ستكون جائزة اإلعالم
19
ي
ي
تنفيذ  WPSوقيادة المرأة يف بناء السالم والحفاظ عليه.
سيحصل الصحفيون الفائزون يف كل من المسابقات الوطنية عىل مكان مضمون يف المسابقات العالمية .باإلضافة إىل ذلك  ،ستتم دعوة
الصحفيي من جميع أنحاء العالم لتقديم مشاركات يف جائزة  Global Mediaو  .WPSلتسليط الضوء عىل عمل وتجارب الصحفيي العاملي
الن أقيمت فيها مسابقات وطنية بشأن حماية المرأة
يف السياقات الهشة والمتأثرة بالثاع  ،فقط التقارير المقدمة من الصحفيي من البلدان ي

ه جزء من منظمة التعاون والتنمية يف الميدان االقتصادي  2020والعاملي
والسالم واألمن ووسائل اإلعالم  ،ومن الصحفيي من البلدان ي
الن ي
فيها .سيتم قبول إطار الهشاشة.
سيكون للفائزين يف المسابقات الوطنية خيار تقديم قطعهم الفائزة من المسابقات الوطنية أو الطلبات الجديدة للجائزة العالمية بلغتهم
المفضلة .ستتم دعوة مشاركي إضافيي من مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمالهم باإلنجلثية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو الروسية أو العربية.
ستثجم  GNWPاألعمال المقدمة إىل اللغة اإلنجلثية لضمان إمكانية الحكم عليها بشكل عادل من قبل لجنة التحكيم الدولية.
من خالل الجمع بي الفائزين يف المسابقة الوطنية لوسائل اإلعالم و  WPSوغثهم من الصحفيي القادمي من البلدان الهشة والنامية  ،ستخلق
جائزة اإلعالم العالم و ً WPS
ر
ستنش  GNWPشبكة
أيضا فرصة للصحفيي للتعلم من بعضهم البعض .لتعزيز وتدعيم فرصة التعلم هذه ،
ي
عالمية غث رسمية من الصحفيي الذين يكتبون أو ينتجون مواد إعالمية عن  . WPSسيتم إطالق الشبكة العالمية للصحفيي تتويجا لجائزة
العالم.
اإلعالم
ي
العالم
 .1اختصاصات جائزة اإلعالم
ي
معايث المقبول:
صحفيا من البلد الذي أقيمت فيه المنافسة الوطنية  ،ومن  ،ويعمل ف بلد يمثل ً
ً
جزءا من إطار عمل هشاشة منظمة التعاون
● يجب أن يكون
ي
االقتصادي والتنمية لعام  2020؛
● يجب أن تكون المواد المقدمة باللغة اإلنجلثية أو اإلسبانية أو الفرنسية أو الروسية أو العربية ؛
نرسها بعد  1يناير  2020أو جدولتها ر
● يجب أن تكون المادة المقدمة قد تم ر
عث وسائل اإلعالم
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ر
عث اإلنثنت (عىل سبيل المثال  ،المدونات) أو التلفزيون أو محطات الراديو ؛
المطبوعة أو ر
● يجب أن تساهم المواد المقدمة يف الثوي ــج لواحد عىل األقل من الركائز األربــع لـ ( WPSالمشاركة الهادفة للمرأة ؛ حماية حقوق المرأة ؛ منع
اع الفوارق بي الجنسي) و  /أو مساهمات المرأة يف التصدي لوباء  COVID-19وتأثثاتها ؛
الثاعات ؛ واإلغاثة
الن تر ي
والتعاف ي
ي
● يجب أن تكون المادة المقدمة أصلية وعمل مقدمها.
الن تقام يف  6دول خيار إعادة إرسال مقطوعتهم الفائزة بلغتهم المحلية أو إعداد
● سيكون للفائزين الثالثة األوائل يف مسابقات  Media WPSي
واحدة جديدة باللغات الخمس المذكورة أعاله ؛
معايث التقييم  /االختيار
العالم
سيتم تقييم المثات التالية الختيار الفائزين بجائزة اإلعالم
ي
● ما إذا كانت المادة مبتكرة وتعتمد عىل الحلول ؛

● ما إذا كانت المواد تساهم يف التنفيذ الفعال لنظام المرأة والسالم واألمن أو تعززه  ،بما يف ذلك خطط العمل الوطنية  ،عىل سبيل المثال  ،من
الوع بجدول األعمال  ،أو تعزيز ركائزها الرئيسية و  /أو تسليط الضوء عىل دور المرأة يف التصدي لوباء  COVID-19و آثاره؛
خالل زيادة
ي
ً ُ
ً
تحويليا  -تظهر النساء كعوامل وليس فقط كضحايا سلبيي ؛
● ما إذا كانت المادة تقدم شدا
أكث من السكان.
● تستخدم المادة زاوية أصلية وجذابة  ،مما يجعل  WPSورسائلها الرئيسية يف متناول عدد ر
يجب عىل جميع المرشحي إرسال:
● سثة ذاتية قصثة
الصون
● مواد ال تقل عن  500كلمة وال تزيد عن  1500كلمة (للتقديمات المكتوبة) ؛ أو  5دقائق كحد أدن و  15دقيقة كحد أقىص (لإلرسال
ي
المرن والمسموع).
أو
ي
هيئة من القضاة
العالم للمرأة  . 2022ستتألف لجنة التحكيم من
ستقوم لجنة مستقلة من الحكام بمراجعة الطلبات  ،وسيتم تكريم الفائز يف اليوم
ي
 .1ممثل )ADA (TBC
 . 2ماريا فيكتوريا كابريرا بالثا  ،المديرة التنفيذية للشبكة العالمية للنساء من بناة السالم
خثاء إعالم عالميي Abigail Disney, Peace is Loud
.٣ثالثة ر
Daniella Peled, Managing Editor, Institute for War and Peace Reporting
حفل توزي ــع الجوائز
ً
ً
اعتمادا عىل قيود .COVID-19
شخصيا  ،يف نيويورك ،
عث اإلنثنت أو
سيقام حفل توزي ــع الجوائز
الرسم يف  8مارس  . 2022سيقام الحفل إما ر
ي
ً
ستتاح للفائز ً
أيضا فرصة السفر إىل نيويورك وتقديم تقرير خالل لجنة وضع المرأة المقرر عقدها يف الفثة من  15إىل  26مارس  ، 2022وفقا
الثان و 300
لقيود ولوائح السفر الخاصة بـ  . COVID-19سيحصل المتنافسان األخران عىل لوحة وجائزة مالية قدرها  500دوالر
أمريك للمركز ي
ي
أمريك للمركز الثالث.
دوالر
ي

سيتم ر
لتلفزيون /
اإلذاع من الصحفيي الفائزين عىل موقع  GNWPعىل اإلنثنت  ،وسيتم توزيعها عىل
نرس المقاالت والمدونات واإلنتاج ا
ي
ي
المدن وعامة
صانع السياسات يف الحكومات واألمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والمجتمع
نطاق واسع للوصول إىل
ي
ي
الجمهور.
الزمن
الجدول
ي
نوفمث ، 2021
● إطالق المسابقة -
ر

ديسمث 2021
النهان للتقديم31 :
● الموعد
ر
ي
الثان (يناير) 2022
● ترجمة الطلبات المقدمة بلغات أخرى غث اإلنجلثية :كانون ي
● مراجعة المذكرات من قبل لجنة التحكيم المستقلة :رفثاير 2022
● اإلعالن عن الفائز :بحلول  28رفثاير 2022
● حفل توزي ــع الجوائز 8 :مارس 2022
● سفر الفائز إىل نيويورك لتقديم تقرير خالل لجنة وضع المرأة ( 25- 14مارس )2022

