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جلنة الربنامج والتنسيق 
الدورة الثالثة واألربعون 

٩ حزيران/يونيه إىل ٣ متوز/يوليه ٢٠٠٣ 
البند ٩ من جدول األعمال 

 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة واألربعني 
املقرر: السيد جريي كرمير (كندا) 

 إضافة 
املسائل الربناجمية: امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 

 (البند ٤ (ب)) 
الربنامج ٢٣ 

 اإلعالم 
نظـرت جلنـة الربنـامج والتنسـيق يف جلسـتها السـابعة املعقـــودة يف ١٢ حزيــران/يونيــه  - ١
٢٠٠٣، يف التنقيحـات املقترحـة للخطـة املتوسـطة األجـل للفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥(١). وكــان 

A، املرفق).  معروضا عليها مقترحات تتعلق بالربنامج ٢٣، اإلعالم (58/90/
وقدم ممثل األمني العام الربنامج ٢٣، ورد علـى االستفسـارات املطروحـة خـالل نظـر  - ٢

اللجنة يف الربنامج. 
املناقشة 

ُأعـرب عـن التـأييد لنمـوذج العمـل املنقـح إلدارة شـؤون اإلعـــالم، الــذي يــهدف إىل  - ٣
حتسني قدرا على تقدمي برامج إعالمية مستهدفة وفعالة. ورئي أن والية اإلدارة يكملها بيـان 
املهمة اجلديد الذي يعني اإلدارة يف إعمال هـذه الواليـة. كمـا ُأعـرب عـن التقديـر ملـا تنطـوي 

عليه املعلومات اليت تنشرها اإلدارة يف موقع األمم املتحدة على الشبكة العاملية من فائدة. 
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وُأعرب عن وجهة نظر مفادها أنه ينبغي تشجيع األمني العـام علـى القيـام دون إبطـاء  - ٤
بتنفيذ عنــاصر اإلصـالح الـيت تدخـل يف نطـاق سـلطته مبفـرده، ووفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة 
ومقرراا ذات الصلة املعتمدة سـابقا. وُأعـرب يف هـذا الشـأن عـن التـأييد للمبـادرات العمليـة 
الـيت اضطُلـع ـا يف األشـهر األخـرية إلعـادة تشـكيل إدارة شـؤون اإلعـالم وحتســـني خدمــات 

املكتبة يف األمم املتحدة. 
وُأبـدي اهتمـام كبـري بترشـيد مراكـز األمـــم املتحــدة لإلعــالم حــول حمــاور إقليميــة.  - ٥
وأعرب بعض الوفود عـن دعمـه الشـديد هلـذه املبـادرة وحـث علـى مواصلـة الزخـم مـن أجـل 
إحراز تقدم يف مناطق أخرى. وسوف جيري إنشـاء حمـور إقليمـي يف أوروبـا الغربيـة حيـل حمـل 
تسـعة مكـاتب قطريـة. وُأعـرب أيضـا عـن القلـق إزاء اختـاذ مقـررات بـدون إجـراء مشـــاورات 
مسبقة مع الدول األعضاء املعنية، على النحو املنصوص عليـه يف الفقـرة ١٥ مـن قـرار اجلمعيـة 
العامة ٣٠٠/٥٧. وأبدي تشكك يف إمكانية تنفيذ ترشيد مراكز اإلعـالم قبـل املوافقـة مسـبقا 
علـى امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ إلدارة شـؤون اإلعـالم. وقـــد 
ُأبلغت اللجنة بأن هـذه املبـادرة ُأذن ـا يف القـرار ٣٠٠/٥٧ وأن العـزم علـى السـري يف العمـل 
تبعا لذلك أصبح معروفا جيدا. بيد أنه ُأعرب عـن وجـهات نظـر مفادهـا أنـه ينبغـي أال يسـفر 
العمـل مببـدأ احملـاور اإلقليميـة عـن حرمـان شـعوب البلـدان الناميـة مـن الوصـول إىل معلومــات 
األمم املتحدة. وطُلب إيضاح بشأن تفسري الفقرة ١٥ من القـرار ٣٠٠/٥٧، الـذي حتيـط فيـه 
اجلمعية علما، يف مجلة أمور، �باقتراح األمني العـام الـوارد يف اإلجـراء رقـم ٨ مـن تقريـره(٢)، 
الداعي إىل ترشيد شبكة مراكز اإلعالم التابعة لألمم املتحـدة حـول حمـاور إقليميـة�. وُأبلغـت 
اللجنة بأن طلب اجلمعية العامة تقدمي تقرير مرحلي عن تنفيذ االقتراح يشـكل سـلطة للمضـي 
يف العمل. وأن هذا هو األساس يف االقتراح الوارد يف التنقيح املقترح للخطـة املتوسـطة األجـل 
للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ وامليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥(٣). وقيــل 
إن مبدأ احملاور اإلقليمية سيطبق يف أوروبا الغربية، وأن هدف تطبيق املبادرة نفسها يف منـاطق 
أخرى منصوص عليه يف القرار ٣٠٠/٥٧. وقد أشـري إىل أنـه مل جتـر أي مناقشـة بشـأن وضـع 

ترتيب  مماثل يف أي منطقة أخرى. 
وفيمـا يتعلـق مبراكـز اإلعـالم التابعـة لألمـم املتحـدة، ُأفيـد بـأن مبـدأ احملـــاور اإلقليميــة  - ٦
صحيـح مـن ناحيـة حتسـني الكفـاءة. وُأفيـد بأنـه مـن املـهم، عنـد النظـر يف إنشـاء نظـام احملــاور 
اإلقليمية، تقييم مقدار اخلسارة اليت تنجم عن إغالق مراكز اإلعالم احلالية مقابل الفوائـد الـيت 
تتحقـق مـن تعزيـز األنشـطة. ويف هـذا الصـدد، ُأفيـد كذلـك بـأن الدعـــم الشــامل املقــدم مــن 
احلكومة املضيفة ينبغي أن ينعكس يف خطـط لتنفيـذ اقـتراح األمـني العـام بشـأن ترشـيد شـبكة 

مراكز اإلعالم التابعة لألمم املتحدة حول حماور إقليمية. 
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من ناحية أخرى، ُأعرب عن القلق بشـأن اآلثـار السـلبية الـيت قـد تـترتب علـى عمليـة  - ٧
تطبيق مبدأ احملاور اإلقليمية بالنسبة ملراكـز اإلعـالم، ألنـه، حسـبما ذكـر، ميكـن أن يـؤدي إىل 
ســوء إيصــال املعلومــات الكافيــة يف منــاطق مثــل أمريكــا الالتينيــة، حيــث حتتــم املســــافات 

وصعوبات الوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة وجود مراكز اإلعالم. 
وُأعرب عن وجهات نظر مفادهـا أنـه ينبغـي االسترشـاد يف جمـاالت األولويـة بالنسـبة  - ٨

ألعمال اإلدارة باخلطة املتوسطة األجل واملنقحة وبإعالن األلفية. 
وُأعرب أيضا عن وجهة نظر مفادها أن اإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز مل تصـغ  - ٩
بشكل جيد، وأا ال تشمل جماالت العمل الرئيسـية وأن مـا تقدمـه مـن معلومـات مفيـدة عـن 
النتائج هو جد ضئيل. فعلى سبيل املثـال، كـان جيـب حتديـد األهـداف املتعلقـة بتحسـني إدارة 
عمليات املكتبة وإنعاش جملس املنشورات. ولوحظ أن وصـف التوجـه العـام لـإلدارة خـال مـن 
أي إشـارة إىل التقـدم احملـرز يف إدخـال التعديـالت املوعـودة يف عمليـة اإلصـــالح، مثــل تقييــم 
مجيع األنشطة. واقترح أن يتـم االضطـالع مبسـؤولية مكتبـة داغ مهرشـولد فيمـا يتعلـق بتنفيـذ 
الربنامج الفرعي ٣، بالتنسيق مع مكتبـات األمـم املتحـدة األخـرى، يف إطـار توصيـات اللجنـة 

التوجيهية للتحديث واإلدارة املتكاملة ملكتبات األمم املتحدة. 
وجرى التأكيد على أمهية التعدد اللغـوي وُأعـرب عـن التـأييد الشـديد جلـهود اإلدارة  - ١٠
يف هذا اال. وُأكد على أمهية نشر املعلومات على السكان احملليـني باللغـات احملليـة. وُأعـرب 

عن وجهة نظر مفادها أنه ينبغي إدراج التعدد اللغوي ضمن املؤشرات. 
وُأبديـت وجهـة نظـر مفادهـا أن نشـــر املعلومــات باللغــات احملليــة لــه أكــرب األثــر يف  - ١١
ـــذا العنصــر  السـكان احملليـني، وأن الفقـرة ٢٣-١١ مـن التنقيحـات املقترحـة ينبغـي أن تبـني ه

اهلام، وفقا للفقرة ٣٧ من قرار اجلمعية العامة ١٣٠/٥٧ باء. 
ولوحــظ أن اإلدارة تنــوي تقــدمي جــوالت للــزوار برفقــة مرشــدين وبرامــج إحاطـــة  - ١٢
إعالميـة يف نيويـورك وجنيـف وفيينـا، علـــى النحــو احملــدد يف الفقــرة ٢٣-٨ مــن التنقيحــات 
املقترحة. وشدد على أمهيـة ضمـان املسـاواة يف املعاملـة بـني أنشـطة اإلعـالم يف مجيـع مكـاتب 
األمـم املتحـدة. وُأعـرب عـن القلـق ألن اخلطـة املتوسـطة األجـل املنقحـة ال تبـني نوايـــا اإلدارة 

بالنسبة لألنشطة يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب. 
وُأشــري إىل أن اجلــهود تبــذل إلدراج أحكــام قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ٧/٥٧ املـــؤرخ  - ١٣
٤ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ يف اخلطة املتوسطة األجل املنقحة، وعلى وجه أكثر حتديـدا يف 
الربنامج الفرعي ١. وُأعرب عن وجهات نظر مفادها أن دور الدعوة وأنشـطة اإلعـالم لدعـم 
ـــى أيضــا يف  التنميـة يف أفريقيـا ينبغـي أال يقتصـر علـى الربنـامج الفرعـي ١، بـل ينبغـي أن يتجل
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الربنـامج الفرعـي ٢. ويف هـذا الصـدد، اقـترح االسـتمرار يف تعزيـز جـهود اإلدارة عـــن طريــق 
اسـتخدام إذاعـة األمـم املتحـدة، وأنبـاء األمـم املتحـدة، واسـتخدام املنشـــورات الربــع ســنوية، 

والكتيبات، واستخدام املقاالت اليت تظهر على موقع الشبكة العاملية فقط. 
النتائج والتوصيات 

أوصت اللجنة بأن تواصل اجلمعية العامة، يف دورـا الثامنـة واخلمسـني، النظـر يف  - ١٤
التنقيحات املقترحة يف الربنامج ٢٣، اإلعالم، يف اخلطة املتوسطة األجل للفـترة ٢٠٠٢-

٢٠٠٥، رهنا بالتعديالت التالية: 
الفقرة ٢٣-١ 

يستعاض عن اجلملتني األوليني مبا يلي: �الوالية العامة لإلدارة منصـوص عليـها يف 
قرار اجلمعية العامة ١٣ (د-١) املؤرخ ١٣ شباط/فرباير ١٩٤٦ ومهمتـها الرئيسـية هـي 
أن توفر للجمهور عن طريق أنشطة التوعية اليت تضطلع ا، معلومات دقيقة غـري متحـيزة 
وشاملة وحسنة التوقيت عن مهام األمم املتحدة ومسؤولياا من أجل تعزيز الدعم الدويل 
ألنشطة املنظمة، وذلك بأكرب قـدر مـن الشـفافية واحـترام الواليـات القائمـة، ووفقـا للبنـد 
٥-٦ مـن النظـامني األساسـي واإلداري لتخطيـط الـربامج واجلوانـــب الربناجميــة للميزانيــة 
ومراقبـة التنفيـذ، وأسـاليب التقييـم، وحتســـني التركــيز يف رســالتها وجــهودها، وأن تتــوىل 
كوظيفة من وظائف إدارة األداء، مواءمة براجمها مع احتياجات مجهورها املستهدف، علـى 
أساس حتسني احلصول على التعليقات وآليات التقييم علـى النحـو احملـدد يف قـرار اجلمعيـة 

العامة ١٣٠/٥٧ باء�. 
تدرج يف اجلملة األخرية، بعـد عبـارة �متـت صياغـة�، عبـارة �وهـذا مـا رحبـت بـه 

جلنة اإلعالم�، 
الفقرة ٢٣-٢ 

يف اجلملة الرابعة، بعد عبارة �استنادا إىل اجلهود اإلصالحية لألمني العــام�، يـدرج 
التايل: �على النحو الذي وافقت عليه اجلمعية العامة يف قرارها �٣٠٠/٥٧. 

ويف اجلملة اخلامسة، قبل عبارة �اليت حددـا اجلمعيـة العامـة�، تضـاف عبـارة �يف 
اخلطة املتوسطة األجل�. 

الفقرة ٢٣-٧ 
يف اجلملة الثالثة، بعـد عبـارة �حـول حمـاور إقليميـة�، تـدرج عبـارة �بالتشـاور مـع 

الدول األعضاء املعنية، حيثما اقتضى األمر�. 
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الفقرة ٢٣-٩ 
بعد عبارة �فيما يتعلق بااالت ذات األولوية� تضاف عبـارة �باالسـتعانة باإلطـار 

العريض احملدد يف اخلطة املتوسطة األجل�. 
الفقرة ٢٣-١٠ 

يف اجلملة الثانية، حتذف عبارة �ويقررها األمني العام�. 
ويف اجلملـة األخـرية، بعـد عبـارة �بالنسـبة للقضايـا ذات األولويـة�، تضـاف عبـارة 
�باالستعانة باإلطار العريض احملدد يف اخلطة املتوسطة األجـل وإعـالن األلفيـة، الـذي أقرتـه 

اجلمعية العامة يف قرارها �٢/٥٥. 
ويف اجلملــة األخــرية، يســــتعاض عـــن عبـــارة �مـــع االهتـــداء يف ذلـــك� بكلمـــة 

�مستخدمة�. 
الفقرة ٢٣-١١ 

يستعاض عن اجلملة الثانيـة مبـا يلـي: �بتوجيـه مـن دائـرة مراكـز اإلعـالم يف املقـر، 
تقوم مراكز اإلعالم التابعة لألمم املتحدة والعناصر اإلعالمية، واحملاور اإلقليمية، على حنـو 
ما ينطبق عليه احلال، بدور هام يف نشر املعلومات على شعوب العـامل عـن أعمـال املنظمـة، 
مبـا يف ذلـك يف اـاالت احملـددة يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة، وسـتعمل املراكـــز 
اإلعالمية، باعتبارها �الصوت امليداين� لدائرة شؤون اإلعـالم مـن خـالل الوسـطاء احملليـني 
على تعزيز وعي اجلمهور بإعمال األمم املتحدة وتعبئة الدعم هلا على الصعيد احمللي، علـى 
أن يوضــع يف االعتبــار أن إتاحــة املعلومــات باللغــات احملليــة لــه أكــرب األثــر يف الســـكان 

احملليني�. 
الفقرة ٢٣-١٣ 

بعـد عبـارة �اسـتراتيجيات اتصاليـة تتعلـق ـذه القضايـــا� تضــاف العبــارة التاليــة: 
�وحتسني قدرة اإلدارة على التعاون مع اجلهات املتعامل معها بشكل مفيد وفعـال إليصـال 

رسائل األمم املتحدة؛� 
الفقرة ٢٣-١٤ 

بعد عبارة �احملاور اإلقليمية�، تضاف عبارة �بالتشاور مع الدول األعضاء املعنيـة، 
حيثما اقتضى األمر؛ 
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الفقرة ٢٣-١٥ 
يستعاض عن عبارة �النسبة املئوية للجهات املتعـامل معـها� بعبـارة �عـدد اجلـهات 

املتعامل معها ونسبتها املئوية، مبا فيها وسائط اإلعالم واتمع املدين�. 
الفقرة ٢٣-١٧ 

ــــي جـــهود شـــعبة  بعــد اجلملــة األخــرية، يضــاف التــايل: �يدعــم الربنــامج الفرع
ـــم املتحــدة دعمــا  االتصـاالت االسـتراتيجية لتعزيـز دور الدعـوة واألنشـطة اإلعالميـة لألم
ـــة ٧/٥٧ املــؤرخ ٤  ألنشـطة التنميـة يف أفريقيـا، علـى النحـو احملـدد يف قـرار اجلمعيـة العام

تشرين الثاين/نوفمرب �٢٠٠٢. 
الفقرة ٢٣-٢٠ 

بعد كلمة �تعزز�، تضاف العبارة التالية: �دف حتقيق املساواة الكاملة بني لغـات 
األمم املتحدة الرمسية الست وحتسني قدرات اللغات األخرى�. 

الفقرة ٢٣-٢١ 
بعـد عبـارة �تتضمـن املنجـــزات املتوقعــة هلــذا الربنــامج الفرعــي�، تضــاف عبــارة 
�(أ) درجـة عاليـة مـن�. وتضـاف فاصلـة بعـد �األمـم املتحـدة� ويسـتعاض عـن �يف معاجلــة 
املسائل ذات األولوية املعروضة على املنظمة�، بعبـارة �باالسـتعانة باإلطـار العريـض احملـدد 
يف اخلطـة املتوسـطة األجـل؛ و (ب) توفـر مجيـع املعلومـات ذات الصلـــة مبختلــف اللغــات، 

وال سيما باللغات الرمسية الست ملوقع األمم املتحدة على الشبكة العاملية للغات�. 
الفقرة ٢٣-٢٢ 

بعـد عبـارة �تتضمـن مؤشـرات اإلجنـاز�، تضـاف عبـارة �(أ) العـــدد و�. وتحــذف 
النقطـة مـن ايـة اجلملـة، ويضـاف مـا يلـي: � و (ب) النسـبة املئويـة مـن صفحـــات موقــع 

الشبكة العاملية املتوفرة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست�. 
الفقرة ٢٣-٢٤ 

يستعاض عن اجلملة األوىل مبا يلـي: �ضمـن إدارة شـؤون اإلعـالم، تقـع مسـؤولية 
تنفيـذ الربنـامج الفرعـي علـى عـاتق شـعبة التوعيـة، الـيت تكـون فيـها مكتبـة داغ مهرشــولد 
مسؤولة عن التنسيق مع مكتبات األمم املتحدة األخـرى ومـع املكتبـات يف منظومـة األمـم 

املتحدة األوسع نطاقا�. 
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الفقرة ٢٣-٣٠ 
ــــارة �باالســـتناد إىل إعـــالن األلفيـــة� بعبـــارة  يف ايــة الفقــرة، يســتعاض عــن عب
�باالسـتناد إىل اخلطـة املتوسـطة األجـل، ومـع مراعـــاة قــرار اجلمعيــة العامــة ٢/٥٥ الــذي 

يتضمن إعالن األلفية�. 
وتوصـي اللجنـة بـأن تطلـب اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام أن يتقـدم إىل اجلمعيــة  - ١٥
العامـة يف دورـا التاسـعة واخلمسـني، عـــن طريــق جلنــة اإلعــالم، مبقترحــات علــى ســبيل 
األولوية، لضمان تطبيق املبادئ واملعايري املشـتركة لتوفـري جـوالت للـزوار برفقـة مرشـدين 
وبرامج إحاطة إعالمية يف مجيع مراكز العمل التابعة لألمـم املتحـدة، وذلـك لضمـان اتبـاع 

ج موحد تعامل به مجيع مراكز العمل على قدم املساواة. 
 
احلواشي 
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