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جلنة اإلعالم 
الدورة اخلامسة والعشرون 

   ٢٨ نيسان/أبريل – ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣  
  أنشطة فريق االتصاالت التابع لألمم املتحدة يف عام ٢٠٠٢ 

   تقرير األمني العام 
موجز 

أنشـئ فريـق االتصـاالت التـابع لألمـم املتحـدة الـذي حــل حمــل جلنــة األمــم املتحــدة 
املشتركة لإلعالم، يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠، مببادرة من وكيـل األمـني العـام لالتصـاالت 
ـــة للتنســيق  واإلعـالم، بـإدارة شـؤون اإلعـالم يف األمـم املتحـدة، بوصفـه آليـة مرنـة وموضوعي
فيما بني الوكاالت يف ميدان اإلعالم واالتصاالت. وقد عقد الفريق دورته السـنوية األوىل يف 
رومـا يف ٢٧ و ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وأنشـأ فـرق عمـل ملواضيـع حمـددة تتـوىل تنســـيق 
تنفيذ استراتيجيات االتصاالت لألمم املتحدة، وعقد جلسات أسبوعية منتظمة يف مقـر األمـم 
املتحدة. وقد كـان إلنشـاء فريـق االتصـاالت التـابع لألمـم املتحـدة الـذي تطـور ليصبـح منـربا 
مشـتركا لإلعـالم واالتصـاالت بالنسـبة ملنظومـة األمـم املتحـــدة، أن أتــاح توجيــه مزيــدا مــن 

االهتمام حنو جوهر هذه األنشطة يف حني عمل على تعزيز مواءمة السياسات والربامج. 
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مقدمة   أوال -
ـــة  يف القـرار ١٣٠/٥٧ بـاء املـؤرخ ١١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، حثـت اجلمعي - ١
العامـة إدارة شـؤون اإلعـالم علـى االضطـالع بـدور رئيسـي يف فريـــق االتصــال التــابع لألمــم 
ـــة اإلعــالم يف دوراــا  املتحـدة املنشـأ حديثـا وطلبـت إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل جلن
املتتالية عن أنشطة الفريق. واستجابة لذلك الطلب، أعد هذا التقرير الذي يغطي أنشطة فريـق 

األمم املتحدة لالتصاالت خالل عام ٢٠٠٢. 
أنشئ فريق االتصاالت لألمم املتحدة الذي حل حمل جلنة األمـم املتحـدة لإلعـالم، يف  - ٢
كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ مببـادرة مـــن وكيــل األمــني العــام لالتصــاالت واإلعــالم، بــإدارة 
اإلعـالم، بوصفـه آليـة مرنـة وتعـىن بـاجلوهر للتنسـيق فيمـا بـــني الوكــاالت يف ميــدان اإلعــالم 
واالتصاالت. وإىل جانب عقد دورة كـل سـنة، أنشـأ الفريـق عـددا مـن فـرق العمـل ملواضيـع 
حمددة لغرض تنســيق عمليـة ختطيـط وتنفيـذ االسـتراتيجيات املشـتركة لالتصـاالت فيمـا يتعلـق 
باملسائل ذات األولوية. وهـو مسـؤول أيضـا عـن مشـاركة منظومـة األمـم املتحـدة يف املعـرض 
العــاملي الــذي ســيقام يف اليابــان يف عــام ٢٠٠٥ (إكســــبو ٢٠٠٥). ويعقـــد الفريـــق أيضـــا 
اجتماعات أسبوعية يف مقر األمم املتحدة ملناقشة ما يستدعي االهتمـام مـن مسـائل يف الوقـت 

احلاضر. وتتوىل إدارة اإلعالم مهام أمانة الفريق. 
  

الدورة السنوية األوىل   ثانيا -
وكـانت الـدورة السـنوية األوىل لفريـق األمـم املتحـــدة لالتصــاالت، الــيت اســتضافتها  - ٣
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة وعقدت يف مقر املنظمـة يف رومـا يف ٢٧ و ٢٨ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، مبثابـة وسـيلة للعمـل مـن أجـل حتقيـق شـعور مشـترك لوحـــدة اهلــدف 
ضمن اتمع اإلعالمي يف منظومة األمم املتحدة. وكانت الدورة اليت رأسها مدير اإلعـالم يف 
منظمة األغذية والزراعة، منتدى ملناقشة عامة ولوضع سياسات بشأن املسـائل العامـة واحملـددة 
لالتصــاالت واإلعــالم. وحضــر هــذا االجتمــاع ممثلــون عــن وكــاالت متخصصــة وبرامــــج 

ومكاتب تابعة لألمم املتحدة بلغ جمموعها ٢٧ وكالة وبرناجما ومكتبا. 
ـــال  ويف أثنــاء املناقشــة الــيت أجراهــا الفريــق، حــدد أعضــاؤه هدفــني رئيســيني يف جم - ٤
االتصاالت ومها: وضع ــج مـرن وموجـه حنـو حتقيـق مـهام حمـددة بغـرض تنسـيق أعمـاهلم يف 
جمـال اإلعـالم؛ وإجيـاد أدوات جديـدة وأكـثر فعاليـة إلبـالغ رسـالتهم يف بيئـة إعالميـة مـا فتـئ 
التنـافس فيـها يتعـاظم. وحـدد الفريـق أيضـا العنـاصر التاليـة بوصفـها عنـاصر أساســـية لصياغــة 

استراتيجية إعالمية لألمم املتحدة ومنظومة مؤسساا. 
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ــــة مبثابـــة إطـــار  ينبغــي أن يكــون إعــالن األلفيــة واألهــداف اإلمنائيــة لأللفي (أ)
السـتراتيجيات االتصـاالت بوجـه عـام. ويف احلـد األدىن، ينبغـــي أن تكــون املســائل الرئيســية 
األربـع التاليـة، الـيت حددهـا األمـني العـام أيضـا باعتبارهـا تشـكل سـلم أولوياتـه للعمـل خــالل 
والية ثانية، يف مركز هذا اإلطار، وهي القضاء على الفقـر ومنـع نشـوب الصراعـات والتنميـة 

املستدامة ووباء فريوس املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)؛ 
مت ربـــط القضايـــا الـــيت حتظـــى باهتمـــام عـــاملي ربطـــــا واضحــــا بــــاهلدفني  (ب)

االستراتيجيني التوأمني، أال ومها السالم واألمن، والتنمية؛ 
ـــول/ســبتمرب، بــدت الصحافــة الغربيــة،  يف البيئـة السياسـية الـيت تلـت ١١ أيل (ج)
وخاصة يف الواليات املتحدة، وكأا تركز إىل حد بعيد علـى اإلرهـاب. فيتعـني علـى الـربامج 
اإلعالمية ملنظومة األمم املتحدة، من مث، أن تتكيف بوضـع اسـتراتيجيات هلـذه احلالـة الطـالع 

وسائط اإلعالم واجلمهور على القضايا امللحة األخرى. 
ورأى أعضـاء فريـق االتصـاالت ضـرورة أن تعمـل مؤسسـات منظومـة األمـم املتحــدة  - ٥
علـى أن تكـون اسـتجابتها مشـتركة دون أن تفقـــد أي منــها صوــا املســتقل. واتفقــوا علــى 
ـــاجلوهر لفريــق االتصــاالت بوصفــه منصــة  مواصلـة اسـتخدام التشـكيلة احلاليـة املرنـة املعنيـة ب
مشتركة لزيادة التقـارب بـني الشـركاء، وبوجـه خـاص يف إدارة األزمـات كلمـا تطلـب األمـر 
ذلك ويف أسرع وقت ممكـن. وقدمـت توصيـة بـأن يقـوم رئيـس الـدورة السـنوية للفريـق لعـام 
ـــة بالــربامج التابعــة لــس رؤســاء األمــم  ٢٠٠٠ بتوجيـه انتبـاه اللجنـة الرفيعـة املسـتوى املعني
املتحــدة التنفيذيــني املعنيــني بالتنســيق إىل احلاجــة إىل إشــراك خــــرباء االتصـــاالت يف عمليـــة 

التخطيط االستراتيجي وصنع القرارات بوجه عام خللق ثقافة اتصاالت. 
وقرر الفريق أيضا أن يواصل تشكيلته احلالية اليت تشـمل عقـد دورة سـنوية يف مواقـع  - ٦
خمتلفة تكون رئاستها تناوبية، واجتماعات أسبوعية يف مقر األمـم املتحـدة وإنشـاء فـرق عمـل 
مكلفة مبهام حمددة. واتفق أيضا على أن يعقد االجتماع السـنوي الثـاين لفريـق االتصـاالت يف 
نيويـورك يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، حتـت رئاســـة مديــر مكتــب االتصــاالت لربنــامج األمــم 

املتحدة اإلمنائي. 
وبطلب من أمانة فريق االتصاالت، أجـرت وحـدة تقييـم الـربامج والبحـوث يف جمـال  - ٧
االتصاالت دراسة استقصائية للمشاركني يف الـدورة السـنوية األوىل لفريـق االتصـاالت. وقـد 
أعرب املشاركون الذيـن سـبق أن حضـروا اجتماعـات جلنـة األمـم املتحـدة املشـتركة لإلعـالم 
عن ارتياحهم بوجه عام إلعادة تنظيـم منـهاج التعـاون فيمـا بـني الوكـاالت يف جمـال اإلعـالم. 
وأعرب كل مــن رد علـى االسـتبيان عـن موافقتـه علـى أن الشـكل احلـايل ميثـل حتسـنا واضحـا 
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مقارنة بالترتيب اهليكلي السابق. وقدر املشاركون فرصة االرتباط الشبكي لزمالئهم إمـا بأـا 
مفيدة جدا (٦٠ يف املائة)، أو مفيدة (٤٠ يف املائة) بالنسبة ألعمـاهلم. أمـا مـن حيـث الـدورة 
بوصفها منتدى لتحديد املشاكل املشتركة، فقد رأى ما يزيد على ٦٠ يف املائة أن ذلك مفيـد 
جدا، وأشار ٣٠ يف املائة إال أنه مفيد وأقـل مـن ١٠ يف املائـة ال جيدونـه مفيـدا بوجـه خـاص. 
ووفقا ملا ورد يف الردود، فإن االجتماع كان أقل جناحـا يف عـرض أفضـل املمارسـات، وذلـك 
جمال يعتزم الفريق حتسينه. ويف حـني أعطـى ٧٠ يف املائـة تقديـرات إجيابيـة، فـإن ٣٠ يف املائـة 

تقريبا مل جيدوه مفيدا يف هذا الصدد. 
  

أنشطة فرق العمل التابعة لفريق األمم املتحدة لالتصاالت   ثالثا -
أنشأ فريق األمم املتحدة لالتصاالت أربعة فرق عمل مكلفة مبهام خاصـة. وكمـا هـو  - ٨
مبـني أدنـاه، فقـد أجنـزت فرقتـان منـهما أعماهلمـــا، ومــا زالــت الفرقتــان األخريــان تواصــالن 

أعماهلما. 
 

فرقة العمل املعنية باملؤمتر الدويل لتمويل التنمية 
ـــة هــذه اســتراتيجية شــاملة  وضعـت فرقـة العمـل املعنيـة بـاملؤمتر الـدويل لتمويـل التنمي - ٩
لالتصاالت بشأن املؤمتر الدويل لتمويل التنميـة (مونتـريي، املكسـيك، ١٨ – ٢٢ آذار/مـارس 
٢٠٠٢). وقد تعززت هذه اجلهود بفضل موجز من ورقة واحدة تضمنت توجيـهات رئيسـية 
وضعتـها إدارة اإلعـالم بالتشـاور مـع البنـك الـدويل وصنـدوق النقـد الـدويل ومنظمـة التجـــارة 
العامليـة. ووزعـت الورقـة علـى أعضـاء فريـق االتصـاالت قبـــل انعقــاد املؤمتــر ببضعــة أســابيع. 
ـــواد صحفيــة أعدــا إدارة شــؤون اإلعــالم بالتشــاور مــع فرقــة العمــل  وتضمنـت جمموعـة م

معلومات أساسية حمكمة ومفيدة للصحفيني بشأن املسائل الرئيسية. 
 

فرقة العمل املعنية مبؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 
بفضـل جـهود فرقـة العمـل املعنيـة مبؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، تيسـر إقامـــة  - ١٠
مزيد من التعاون بـني أفرقـة وسـائط اإلعـالم يف أسـرة األمـم املتحـدة قبـل انعقـاد مؤمتـر القمـة 
العـاملي وأثنـاء انعقـاده يف جوهانسـربغ جبنـــوب أفريقيــا يف الفــترة مــن ٢٦ آب/أغســطس إىل 
٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢). ووضعت فرقة العمـل توجيـهات مشـتركة لوسـائط اإلعـالم حـول 
ـــة الــيت تبذهلــا  القضايـا الرئيسـية الـيت تطـرق إليـها املؤمتـر، األمـر الـذي أعطـى اجلـهود اإلعالمي
منظومـة األمـم املتحـدة طابعـا موحـدا ومتسـقا. وألول مـرة، نظمـت ورشـــة عمــل يف املركــز 
اإلعالمي ملوظفني إعالميني من ٢٠ صندوقا وبرناجما ووكالـة متخصصـة تابعـة لألمـم املتحـدة 
حيث وفرت أمـاكن عمـل مـع خطـوط هاتفيـة وخدمـات إنـترنت سـريعة مـن خـالل الشـبكة 
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احمللية. وقدم أعضاء الفريق أيضـا تعـاوم حـول عـدد مـن األنشـطة التروجييـة مبـا فيـها معـرض 
منظومة األمم املتحدة ومحلة لوحات اإلعالن يف جوهانسربغ. 

 
فرقة العمل املعنية بالسنة الدولية للمياه العذبة لعــام ٢٠٠٣ وفرقــة العمــل املعنيــة مبؤمتــر 

القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات 
عقد فريق االتصاالت اجتماعا لفرقة العمل املعنية بالسنة الدولية للمياه العذبـة ـدف  - ١١
تنسـيق األنشـطة التروجييـة وإذكـاء التـآزر داخـل منظومـة األمـم املتحــدة مــن أجــل االحتفــال 
بالسنة الدولية للمياه العذبة لعام ٢٠٠٣. وتتوىل فرقة العمل املعنيـة مبؤمتـر القمـة العـاملي املعـين 
مبجتمع املعلومات تنسيق األنشطة لدعم مؤمتر القمة العـاملي الـذي سـتعقد أول مرحلـة منـه يف 
ــة يف  الفـترة مـن ١٠ إىل ٢١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣ يف جنيـف، وسـتعقد املرحلـة الثاني
عام ٢٠٠٥، يف تونس. وقد واصلـت فرقـيت العمـل اجتماعامـا يف مقـر األمـم املتحـدة حتـت 
قيادة إدارة شؤون اإلعالم. وبإمكان أولئك الذين هم بعيدون عـن املقـر أن يشـاركوا يف هـذه 
االجتماعات باستخدام التداول عن طريق الفيدو أو التداول من بعـد. وتشـمل أهـداف فرقـيت 
العمل وضع توجيهات مشتركة لوسائط اإلعالم ووضع جدول زمين لألنشطة وتنسـيق القيـام 

حبملة تروجيية موحدة يف مقر األمم املتحدة ويف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة. 
  

مشاركة اجلميع يف املعرض العاملي لعام ٢٠٠٥، أيشي، اليابان   رابعا -
ـــل  أعـرب األمـني العـام، يف رسـالته املؤرخـة ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، املوجهـة إىل املمث - ١٢
الدائـم لليابـان لـــدى األمــم املتحــدة، عــن قبولــه املبدئــي للدعــوة الــيت وجهتــها اليابــان إليــه 
للمشـاركة يف املعـرض العـاملي لعـام ٢٠٠٥ (أيشـي، اليابـان، ٢٥ آذار/مـــارس - ٢٥ أيلــول/ 
سبتمرب ٢٠٠٥). وكانت جلنة األمم املتحدة املشتركة لإلعالم قد وافقت، يف دورــا السـنوية 
لعام ٢٠٠١، على التوصيـة الداعيـة إىل تعيـني إدارة شـؤون اإلعـالم يف األمـم املتحـدة لتكـون 
ـــم جنــاح األمــم املتحــدة املشــترك يف معــرض عــام ٢٠٠٥ (إكســبو  الوكالـة الرائـدة يف تنظي
٢٠٠٥). ويف وقت الحق، أعرب املدير العـام ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم 
(اليونسكو)، يف رسالة موجهة إىل األمني العام يف ٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، عـن رغبتـه 
يف تلقي دعوة من حكومة اليابان لعرض أنشطة املنظمـة يف جنـاح مسـتقل. وبعـد ذلـك بفـترة 
وجيزة، استعرض أعضاء فريق االتصال مسألة مشاركة األمم املتحدة يف معـرض عـام ٢٠٠٥ 
وأكـدوا مـن جديـد رغبتـهم يف أن تعـرض أنشـطة منظومـة األمـم املتحـدة يف جنـــاح مســتقل. 
وبدال من أن يكون هناك جناحان مستقالن، اتفقوا على أن توجه الدعـوة إىل اليونسـكو بـأن 
تتوىل القيادة يف تنظيـم جنـاح موحـد لألمـم املتحـدة. وبنـاء علـى هـذه التوصيـة، وجـه األمـني 
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العـام الدعـوة إىل اليونسـكو ألن تتـوىل املسـؤولية الكاملـة يف تنسـيق مشـــاركة منظومــة األمــم 
املتحـدة يف معـرض عـام ٢٠٠٥، مبـا يف ذلـك تصميـم وبنـاء معـرض األمـم املتحـــدة وتزويــده 
باملوظفني. ووفقا للمبادئ التوجيهية لعام ١٩٩٩ فيما يتعلق مبشـاركة منظومـة األمـم املتحـدة 
يف املعارض الدولية، تقـرر أن تتـوىل اليونسـكو مسـؤولية التفـاوض مـع حكومـة اليابـان بشـأن 
التمويل وما يتصل بذلك من مسـائل. وقـد أعـرب املديـر العـام لليونسـكو، يف رسـالة مؤرخـة 
١٦ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ وموجهـة إىل األمـني العـام، عـن قبولـه هـذه الدعـوة وعيــن 

منسقا ملعرض عام ٢٠٠٥. 
  

االجتماعات األسبوعية وغريها من األنشطة اجلارية   خامسا -
خالل عام ٢٠٠٢، عقد فريق االتصاالت، حتــت رئاسـة وكيـل األمـني العـام لشـؤون  - ١٣
ـــات أســبوعية منتظمــة يف مقــر األمــم  االتصـاالت واإلعـالم، بـإدارة شـؤون اإلعـالم، اجتماع
املتحدة. وشكلت هـذه االجتماعـات منتـدى للتشـاور والتنسـيق بشـأن أنشـطة األمـم املتحـدة 
اليت هي موضع اهتمام مشـترك، مبـا يف ذلـك مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، واحملكمـة 
اخلاصـة لسـرياليون، وأعمـال وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـــني الفلســطينيني يف 
الشرق األدىن، واألهداف اإلمنائيــة لأللفيـة، وجلنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش، 
وإعادة تعمري أفغانستان، وامليثاق العاملي، وإصالح األمم املتحدة، والـدورة الرابعـة والعشـرون 
للجنة اإلعالم، والدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية بالطفل، ومسائل االتصاالت املتصلـة 
ـــترنت. وتلقــى  بالشـبكة العامليـة، مـن قبيـل وضـع اسـم وموقـع مركـزي لألمـم املتحـدة يف اإلن

الفريق أيضا إحاطات من املسؤولني الذين يقومون بزيارات للمقر. 
وقامت أمانة فريق االتصاالت، مبساعدة شعبة االتصاالت االستراتيجية التابعـة إلدارة  - ١٤
شؤون اإلعالم، بإعداد جدول زمين سنوي بأنشطة منظومة األمم املتحدة الرئيسية اليت حتظـى 
باهتمام وسائط اإلعالم العاملية. واستند اجلدول الزمين، الذي يشكل القائمة السنوية الوحيـدة 
لألنشـطة علـى نطـاق املنظومـة، إىل إســـهامات وردت مــن أعضــاء فريــق االتصــاالت، ويتــم 
استكماله دوريا. إىل جانب ذلك، قامت أمانـة فريـق االتصـاالت، مبسـاعدة قسـم موقـع إدارة 
اإلعالم على الشبكة، بتصميم موقع جديد على الشبكة لنشر مجيع وثائق الفريق، مبـا يف ذلـك 
حماضر االجتماعات واجلدول الزمين. وقد دخل املوقـع احملمـي بكلمـة سـر مرحلـة التشـغيل يف 

مطلع عام ٢٠٠٣. 
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مالحظات   سادسا -
بفضـل تطـور الفريـق ليصبـح منصـة لإلعـالم واالتصـاالت يف منظومـة األمـــم املتحــدة  - ١٥
ـــى  تتسـم باملرونـة وإن كـانت ذات مـهام حمـددة، فقـد متكـن مـن توجيـه مزيـد مـن التركـيز عل
ـــة يف مواءمــة السياســات العامــة والتعــاون الربنــاجمي يف  اجلوهـر ومـن حتقيـق مزيـد مـن الفعالي
ااالت اليت حتظى باهتمام مشـترك علـى نطـاق املنظومـة. لقـد أتـاحت هـذه التشـكيلة ألفرقـة 
االتصاالت داخل املنظومة تنسيق الرساالت وتبادل األفكار واخلربات وتقييم أدائـهم. وأسـهم 
الفريق أيضا يف حتقيق هدف طاملا سعت اجلهود إىل حتقيقـه أال وهـو أن تتكلـم منظومـة األمـم 

املتحدة بصوت واحد. 
 


