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   اجلمعية العامةام اختذناقرار

 بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار[
 ])A/60/479()اللجنة الرابعة(

 
 املسائل املتصلة باإلعالم - ٦٠/١٠٩

 
 ألف

 اإلعالم يف خدمة اإلنسانية
 ،إن اجلمعية العامة

،)١(جلنة اإلعالممناملقدمبالتقرير الشامل واملهمإذ حتيط علما
،)٢(بتقرير األمني العام عن املسائل املتصلة باإلعالموإذ حتيط علما أيضا

مجيـع البلـدان ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة ككـل ومجيـع اجلهـات املعنيـةحتث
 التزامهـا مببــادئ ميثــاق األمــم املتحـدة ومببــدأي حريــة الــصحافةمؤكــدة مــن جديــداألخـرى،

 املبادئ املتمثلة يف استقالل وسائط اإلعالم وتعدديتـها وتنوعهـا، وإذوكذلك،وحرية اإلعالم
يساورها بالغ القلـق إزاء الفـوارق املوجـودة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة وإزاء
النتائج، جبميع أنواعها، املترتبة على هـذه الفـوارق الـيت تـؤثر يف قـدرة وسـائط اإلعـالم التابعـة

وســائط اإلعــالم األخــرى واألفــراد يف البلــدان الناميــة علــى نــشر  أواخلــاص  أوطــاع العــامللق
ــايف األصــيل، ــاج الثق ــق اإلنت ــن طري ــة ع ــيمهم الثقافيــة واألخالقي ــل آرائهــم وق املعلومــات ونق

 يف هذا،على كفالة تنوع مصادر املعلومات وحرية وصوهلم إليها، وإذ تسلمقدرم وكذلك
دوليـة شـىت، تــسمية حمافـلأطلـق عليــه، يف األمـم املتحـدة ويف  مـا إىل إقامـة بالـدعوة،الـسياق

_______________

 .(A/60/21) ٢١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم )١(
)٢( A/60/173. 
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 ، علـى“نظـر إليـه باعتبـاره عمليـة متطـورة ومـستمرة ينظام عاملي جديد لإلعالم واالتصال،”
:يلي ما

التعاون والتفاعل بغية تقليل الفـوارق املوجـودة حاليـا يف التـدفقات اإلعالميـة)أ(
يــق زيـادة املـساعدة الراميــة إىل تطـوير اهلياكــل األساسـية لالتــصالعلـى مجيـع الــصعد عـن طر

 توليهـاوقدرات االتصال يف البلدان النامية، مع املراعـاة الواجبـة الحتياجاـا ولألولويـات الـيت
 ذه ااالت، وبغيـة متكـني هـذه البلـدان ووسـائط اإلعـالم التابعـة للقطـاع العـامهلتلك البلدان

اإلعالم األخرى يف البلدان النامية من وضع سياسات اإلعالم واالتـصالوسائط  أواخلاص أو
اخلاصــة ــا حبريــة واســتقالل وزيــادة مــشاركة وســائط اإلعــالم واألفــراد يف عمليــة االتــصال،

وكفالة التدفق احلر للمعلومات على مجيع الصعد؛
حلازمـة جلميــعكفالـة أداء الـصحفيني ملهـامهم املهنيـة حبريـة وفعاليـة واإلدانـة ا)ب(

االعتداءات اليت يتعرضون هلا؛
توفري الـدعم السـتمرار وتعزيـز بـرامج التـدريب العملـي إلذاعـيني وصـحفيني)ج(

مــن وســائط اإلعــالم التابعــة للقطــاعني العــام واخلــاص ووســائط اإلعــالم األخــرى يف البلــدان
النامية؛

التعـاونوكـذلكالناميـة،تعزيز اجلهود اإلقليميـة والتعـاون فيمـا بـني البلـدان)د(
بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، مـن أجـل تعزيـز قـدرات االتـصال وحتـسني اهلياكـل

اصـة يف جمـايل التـدريبخباألساسية لوسائط اإلعالم وتكنولوجيا االتصال يف البلدان النامية، و
ونشر املعلومات؛

ــسعي، باإلضــافة إىل)هـ( ــائي،ال ــاون الثن ــدمي كــلالتع ــم  مــاإىل تق ــن دع ميكــن م
وســائط  أواخلــاص  أوومـساعدة إىل البلــدان الناميــة ووســائط إعالمهــا، التابعــة للقطــاع العــام

إعالمها األخـرى، مـع املراعـاة الواجبـة ملـصاحلها واحتياجاـا يف ميـدان اإلعـالم ولإلجـراءات
 :املعتمدة فعال يف منظومة األمم املتحدة، ومن بينها

غــىن عنــها لتحــسني نظــم اإلعـــالم  ال املــوارد البــشرية والتقنيــة الـــيتتنميــة‘١’
البلدان النامية ودعم اسـتمرار وتعزيـز بـرامج التـدريب العملـي،واالتصال يف

جيري االضطالع به فعال برعاية القطاعني العام واخلاص يف مجيـع  مامن قبيل
 أحناء العامل النامي؛

ــتمكني‘٢’ ــائط إعالمهــا التابعــةيئــة الظــروف الكفيلــة ب البلــدان الناميــة ووس
وسائط إعالمها األخرى من احلصول، عن طريـق  أواخلاص  أوللقطاع العام
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استخدام مواردهـا الوطنيـة واإلقليميـة، علـى تكنولوجيـا االتـصال الـيت تالئـم
ســـيما املـــواد  والمـــواد الـــربامج الـــضرورية،وكـــذلكاحتياجاـــا الوطنيـــة،

اإلذاعي والتلفزيوين؛املستخدمة يف البث
كـلاملساعدة يف إقامة وتعزيز روابط االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية علـى‘٣’

اصـة فيمـا بـني البلـدانخبالصعيد دون اإلقليمـي واإلقليمـي واألقـاليمي، ومن
النامية؛

تكنولوجيـا االتـصال املتقدمـة، حسب االقتـضاء، لالبلدان الناميةتيسري حيازة‘٤’
؛السوق املفتوحة املتاحة يف

ــة االتــصال ) و( ــدويل لتنمي ــامج ال  التــابع ملنظمــة)٣(تقــدمي الــدعم الكامــل إىل الربن
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة، الـذي ينبغـي لـه دعـم وسـائط اإلعـالم

 .التابعة للقطاعني العام واخلاص على السواء
 ٦٢لسة العامةاجل

٢٠٠٥ديسمرب/ كانون األول٨
 

 باء
 وأنشطة األمم املتحدة يف جمال اإلعالمسياسات

،إن اجلمعية العامة
على دور جلنة اإلعالم باعتبارهـا اهليئـة الفرعيـة الرئيـسية التابعـة هلـا املكلفـةإذ تشدد

 بتقدمي توصيات إليها تتعلق بعمل إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة،
ــد املتعلـــق،١٩٤٦فربايـــر/ط شـــبا١٣املــؤرخ)١ - د( ١٣ هـــاقراروإذ تعيــد تأكيـ

أنـشطة اإلدارة ينبغـي أن”األول علـى أن رفـقامل من٢الذي ينص يف الفقرةودارة،اإلبإنشاء
تنظم وتوجه بطريقة تشجع إىل أقصى حد ممكن التفهم املستنري لعمل األمم املتحـدة وأهـدافها

 ،“بني شعوب العامل
 مـضامني اإلعـالم واالتـصاالت يفأنه ينبغـي وضـعباألمني العامعلى رأيتوافقوإذ

صميم اإلدارة االستراتيجية لألمم املتحدة ونشر ثقافة االتصاالت يف مجيع مـستويات املنظمـة،
_______________

ــر )٣( ــة،:انظـ ــم والثقافـ ــة والعلـ ــدة للتربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــةمنظمـ ــدورة احلاديـ ــام، الـ ــؤمتر العـ ــائق املـ وثـ
، القــراراتالــد األول، ،١٩٨٠أكتــوبر/ األولتــشرين ٢٨ -ســبتمرب/أيلــول ٢٣والعــشرون، بلغــراد،

 .٤/٢١ ، القرار٤ -الفرع الثالث
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، وفقــا وأنــشطتهاباعتبارهــا أداة إلعــالم شــعوب العــامل إعالمــا وافيــا بأهــداف األمــم املتحــدة
اد دعـم عـاملي واسـع النطـاقميثـاق األمـم املتحـدة، بغـرض إجيـاملكرسة يفبادئامللمقاصد ول

 لألمم املتحدة،
ــوفر للجمهــور مــنوإذ تؤكــد أن املهمــة األساســية إلدارة شــؤون اإلعــالم هــي أن ت

خالل أنشطتها يف جمال االتصال معلومات دقيقـة ونزيهـة وشـاملة ويف الوقـت املناسـب بـشأن
 مـع تـوافر أكـرب،نظمـة بغيـة تعزيـز التأييـد الـدويل ألنـشطة امل،مهام ومسؤوليات األمم املتحدة

قدر من الشفافية،
إىل أن االســتعراض الــشامل لعمــل إدارة شــؤون اإلعــالم، الــذي طلبــتوإذ تــشري

ــا ــراءه يف قرارهـ ــة إجـ ــة العامـ ــانون األول٢٤ املـــؤرخ٥٦/٢٥٣اجلمعيـ ،٢٠٠١ديـــسمرب/ كـ
مـم املتحـدة يف يف تقرير األمـني العـام عـن إعـادة توجيـه أنـشطة األاملبينةوتنفيذ مرحلته الثانية

، وكـذلك)٤( املقدم إىل جلنة اإلعالم يف دورا اخلامسة والعشرين،ميدان اإلعالم واالتصاالت
 ،)٥(“برنـامج إلجـراء املزيـد مـن التغـيريات:تعزيـز األمـم املتحـدة”تقرير األمـني العـام املعنـون

ــة ــراري اجلمعيـ ــانون األول٢٠ املـــؤرخ٥٧/٣٠٠وقـ ــسمرب/ كـ اء بـــ٥٩/١٢٦  و٢٠٠٢ديـ
ــث انطباقهمــا،٢٠٠٤ديــسمرب/كــانون األول ١٠املــؤرخ ــىمــن حي ــهااإلعل ــيح كل دارة، تت

 فرصة الختاذ اخلطوات الواجبة لتعزيز كفاءة اإلدارة وفعاليتها وتعظيم استخدام مواردها،
تـزال  التواالتـصاالاملعلومـاتألن الفجـوة يف تكنولوجيـاتوإذ تعرب عن قلقهـا

النامية وألن فئات كبرية مـن الـسكان يفالبلدانبلدان املتقدمة النمو وآخذة يف االتساع بني ال
 يفإذ تـشدد،تستفيد مـن الثـورة احلاليـة يف جمـال املعلومـات والتكنولوجيـا، و  الالبلدان النامية
ــصدد ــى ،هــذا ال ــصحيحعل ــئةخــتاللأوجــه االضــرورة ت ــورة العامليــة يف جمــالعــن  الناش الث

غية جعلها أكثر اتساما بالعدالة واإلنصاف والفعالية،والتكنولوجيا باملعلومات
 تتــيح فرصــاتبــأن التطــورات يف ثــورة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالوإذ تــسلم

يف القضاء علـىمهمبدورتقومجديدة هائلة للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية وميكن أن
حتدياتأيضا أن هذه الثورة تطرحه، علىتشدد، يف الوقت نفسإذالفقر يف البلدان النامية، و

 الفوارق بني البلدان ويف داخلها،اتساع وميكن أن تؤدي إىل زيادةخماطرو
بـــشأن تعـــدد ٢٠٠٥يونيـــه/ حزيـــران٢٢املـــؤرخ ٥٩/٣٠٩إىل قرارهـــاوإذ تـــشري

 أمهيـة االسـتخدام املناســب للغـات األمـم املتحــدة الرمسيـة يف أنــشطةإذ تـشدد علــىاللغـات، و
_______________

)٤( A/AC.198/2003/2. 
)٥( A/57/387و  Corr.1. 
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يــةنكليزدارة شــؤون اإلعــالم، الــذي يرمــي إىل إزالــة التفــاوت القــائم بــني اســتخدام اللغــة االإ
 واللغات الرمسية اخلمس األخرى،

ــضمامترحــبوإذ ــشقر إىلآبان ــرأس األخــضر وقطــر ولكــسمربغ ومدغ ــسلندا وال ي
عضوية جلنة اإلعالم،

 
 أوال

 مقدمة
ــد تأكيـــد - ١  ــاتعيـ ــشأت)١ - د( ١٣قرارهـ ــذي أنـ ــه ، الـ ــؤونمبوجبـ إدارة شـ

وتطلـباألخـرى ذات الـصلة بأنـشطة اإلدارة،املعنيـةقرارات اجلمعيـة العامـةمجيعاإلعالم، و
يتصل بسياسات األمـم املتحـدة وأنـشطتها يف جمـال اإلعـالم، ، فيما أن يواصلإىل األمني العام

 كــانون١٠رخ بــاء املــؤ٤٨/٤٤ مـن قرارهــا٢التنفيـذ الكامــل للتوصــيات الــواردة يف الفقــرة
  من الواليات اليت حددا اجلمعية العامة؛ا، وغريه١٩٩٣ديسمرب/األول

بـد منـه لعـامل  التـزال األسـاس الـذي  الأن األمـم املتحـدةتعيد أيضا تأكيـد - ٢ 
سمع بوضــوح وفعاليــة، وتــشدد علــى الــدوريــأنجيــبيــسوده الــسالم والعــدل، وأن صــوا

ن اإلعـالم يف هـذا الـسياق، وعلـى ضـرورة تنظـيم وتوجيـهاألساسي الذي تقوم به إدارة شؤو
أنشطة اإلدارة حبيث تعزز إىل أقصى حد ممكن الفهم املستنري لعمل األمـم املتحـدة ومقاصـدها

 بني شعوب العامل؛
معلومات واضحة وجيدة التوقيت إىل الـدولالعامةأمهية تقدمي األمانةتؤكد - ٣ 

 ر الواليات واإلجراءات القائمة؛األعضاء، بناء على طلبها، يف إطا
ــد - ٤  األمـــم املتحـــدةللجنـــة اإلعـــالم يف سياســـاتاحملـــوريالـــدورتعيـــد تأكيـ

ــشطة،أولويــاتاإلعــالم، مبــا يف ذلــك ترتيــبتها يف جمــالوأنــشط ــقوتقــرر أنتلــك األن تنبث
ن تنظـرجلنـة اإلعـالم، وأمـنالتوصيات املتعلقة بربنامج إدارة شؤون اإلعـالم، قـدر اإلمكـان،

 فيها اللجنة؛
ــنتطلــب - ٥  ــويلإدارة شــؤون اإلعــالمم ــيت حــددا أن ت ــات ال ــا لألولوي ، وفق

، ومــــع٢٠٠٤ديــــسمرب/ األولكــــانون ٢٣ املـــؤرخ٥٩/٢٧٥اجلمعيـــة العامــــة يف قرارهــــا
رئيـسية مثـل القـضاءملـسائل اهتمامـا خاصـا،)٦(االسترشاد بإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

الـصراعات، والتنميـة املـستدامة، وحقـوق اإلنـسان، ووبـاء فـريوسنـشوبومنـععلى الفقـر،

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٦(
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، ومكافحـة اإلرهــاب جبميــع)اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعـة املكتــسب/نقـص املناعــة البـشرية
 أشكاله ومظاهره، واحتياجات القارة األفريقية؛

 إدارة شــؤون اإلعــالم أن تــويل اهتمامــا خاصــا يف معــرضمــنتطلــب أيــضا - ٦ 
األهـدافتنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـايفتنفيذ أنشطتها، للتقدم احملرز
 تعقـدهاالـيتذات الـصلةنتائج مؤمترات القمة واملـؤمترات الرئيـسيةالواردة يف إعالن األلفية، و

 ؛األمم املتحدة
جيـة إلدارة شـؤوناحلاجـة إىل تعزيـز اهلياكـل األساسـية التكنولوتعيـد تأكيـد - ٧ 

توسيع نطـاق التوعيـة الـيت تقـوم ـا، وحتـسني موقـع األمـمإىلاإلعالم بصورة مستمرة، سعيا
 املتحدة على شبكة اإلنترنت؛

ن عمـلــــــ ممنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـةمبـا تؤديـهتعترف - ٨ 
 البلدان النامية علـى نـشر املعلومـات وبتعاوا مع وكاالت األنباء واملنظمات اإلذاعية يفمهم،

منظمـةوعن املسائل ذات األولوية، وتشجع علـى مواصـلة التعـاون بـني إدارة شـؤون اإلعـالم
  على النهوض بالثقافة، ويف جمايل التعليم واالتصال؛األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 
 ثانيا

 األنشطة العامة إلدارة شؤون اإلعالم
لتحـسني التنفيـذ الفعـال واهلـادفاملقترحات اليت قدمها األمـني العـامتالحظ - ٩ 

مع القـرارات واملقـررات ذاتاملقترحاتعلى ضرورة توافق هذه وتشدد،لألنشطة اإلعالمية
ــة العامــة ــصلة للجمعي ــة وتطلــب ،ال إىل األمــني العــام تقــدمي تقريــر عــن هــذا املوضــوع إىل جلن

 شرين؛اإلعالم يف دورا الثامنة والع
ــأن إدارة شــؤون اإلعــالمتعتــرف - ١٠  ــدأتب ــام الثالــث واألخــري ملــشروعهاب الع

التعاوين مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية اهلادف إىل إجراء تقيـيم منـتظم ملنتجـات اإلعـالم
يف دورـــا الثامنـــةجلنـــة اإلعـــالموأنـــشطته، وتطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم تقريـــرا إىل

 لنتائج النهائية للمشروع؛والعشرين عن ا
تقيـيم منتجاـا ،يف هـذا الـصددأن تواصـل،إدارة شؤون اإلعالم منتطلب - ١١ 

  إجراء مشاورات بني اإلدارات؛بوسائل منهاوأنشطتها دف حتسني فعاليتها،
 أن إدارة شؤون اإلعالم هـي مركـز تنـسيق الـسياسات اإلعالميـةتعيد تأكيد - ١٢ 

املتحـدة وأنـشطتها وأنـشطة األمـنيلإلعـالم عـن األمـمكز األنباء األساسيلألمم املتحدة ومر
 العام؛
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ــد - ١٣  أمهيــة تعزيــز التنــسيق بــني إدارة شــؤون اإلعــالم ومكتــبتعيــد أيــضا تأكي
باســم األمــني العــام، وتطلــب إىل األمــني العــام كفالــة اتــساق الرســائل الــيتاملتحــدث الرمســي
 توجهها املنظمة؛

ــد - ١٤  ــدلككــذتعي أولويــاتحتديــد أن إدارة شــؤون اإلعــالم جيــب عليهــاتأكي
تركيـز رسـالتها وتعبئـة جهودهـا بطريقـة أفـضلبرنامج عملها، مع احترام الواليات القائمة، و

ــد ــا للبن ــة٦- ٥وفق ــب الربناجمي ــربامج واجلوان ــيط ال  مــن النظــامني األساســي واإلداري لتخط
، وضـمان التطـابق بـني بـرامج اإلدارة واحتياجـات)٧(ييمللميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التق

مجهورها املستهدف، باعتبار ذلك وظيفة من وظائف تنظيم األداء، اسـتنادا إىل آليـات أفـضل
 لتلقي التعقيبات والتقييم؛

لنــشر أعمــالشــؤون اإلعــالمإدارة اجلهــود الــيت تبــذهلاتالحــظ مــع التقــدير - ١٥ 
وتشجع اإلدارة على مواصلة تعزيز عالقة العمل الـيت تربطهـا مبكتـباجلمعية العامة وقراراا،

رئيس اجلمعية العامة، وتطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا ذا الصدد إىل جلنة اإلعـالم يف
 دورا الثامنة والعشرين؛

ــضمانتطلـــب - ١٦  ــل اجلهـــود لـ ــذل كـ ــلة بـ ــام مواصـ ــني العـ ــويإىل األمـ أن حتتـ
شـبكةالعامة وسائر خدماا اإلعالميـة، مبـا فيهـا موقـع األمـم املتحـدة علـىمنشورات األمانة

املـسائل، على معلومات شاملة وموضـوعية ومنـصفة عـن أنباء األمم املتحدةدائرةاإلنترنت، و
 علــى اســتقالليتهااملنــشورات واخلــدمات اإلعالميــةاملعروضــة علــى املنظمــة، وأن حتــافظ هــذه

 تها، وتوافقها التام مع قرارات اجلمعية العامة ومقرراا؛التحريرية، وجتردها، ودق
إدارة شؤون اإلعـالم علـى مواصـلة التنـسيق بـصورة وثيقـة مـع مجيـعتشجع - ١٧ 

ــم املتحــدة ــشورات األم ــة يف إصــدار من ــادي االزدواجي ــة لتف ــة العام اإلدارات األخــرى باألمان
 وضمان إنتاجها بطريقة تراعي فعالية التكلفة؛

ــ - ١٨  ــشطتها وحتــسينها يفشددت ــى ضــرورة مواصــلة إدارة شــؤون اإلعــالم أن عل
 ،ااالت اليت م البلدان الناميـة بـصورة خاصـة والبلـدان األخـرى ذات االحتياجـات اخلاصـة

، وعلـى ضـرورة إسـهام أنـشطة اإلدارة يف رأب الفجـوة القائمـة بـنيحيثما كان ذلـك مناسـبا
  النمو يف جمال اإلعالم واالتصاالت، الذي يتسم بأمهية بالغة؛البلدان النامية والبلدان املتقدمة

األمـني العـام علـى مواصــلة تعزيـز التنـسيق بـني إدارة شـؤون اإلعــالمتـشجع - ١٩ 
وغريها من اإلدارات يف األمانة العامـة يف إطـار جهـا املوجـه حنـو العمـالء، وحتديـد اجلمـاهري

_______________

)٧( ST/SGB/2000/8. 
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جيات متعلقة بوسائط اإلعالم لتغطيـة القـضايا ذات ووضع برامج إعالمية واستراتي،املستهدفة
تعمـلاألولوية، وتشدد على أن القدرات واألنشطة اإلعالمية يف اإلدارات األخـرى ينبغـي أن

  إدارة شؤون اإلعالم؛اتبتوجيه
باملبادرات اليت اختـذا إدارة شـؤون اإلعـالم لتعزيـز النظـام اإلعالمـيترحب - ٢٠ 

 أمهيـة اتبـاع األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة، يف هذا الصدد،كديف األمم املتحدة، وتؤ
والربامج والصناديق التابعة ملنظومة األمم املتحدة املشاركة يف األنشطة اإلعالمية، جـا متـسقا

االعتبـاريفتوفري املوارد لتنفيذ هذه األنشطة، وضـرورة أن تؤخـذونتائجحتقيق الوموجها حنو
  وفعالية تنفيذ الربامج؛مالءمة من الدول األعضاء بشأندةالتعقيبات الوار

ــذهلا إدارة شــؤون اإلعــالم يفتالحــظ مــع التقــدير - ٢١  ــيت تب اجلهــود املــستمرة ال
اإلدارة االستمرار يف إسداء هذه اخلدمـة القيمـةمنإصدار البيانات الصحفية اليومية، وتطلب

م، مــع النظــر يف الوقــت نفــسه يف الــسبلإىل كــل مــن الــدول األعــضاء وممثلــي وســائط اإلعــال
 ولتبــسيط شــكلها وهيكلــها وطوهلــا،البيانــات الــصحفية إنتــاج هــذهةاملمكنــة لتحــسني عمليــ

 االعتبار؛يفآخذة آراء الدول األعضاء
تبذلـه إدارة شـؤون اإلعـالم مـن جهـود للعمـل مـا تالحظ مع التقـدير أيـضا - ٢٢ 

ئـات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـلعلى الصعيد احمللي مع املؤسسات واهلي
تعزيز تنسيق أنشطتها يف جمال االتصاالت، وتطلب إىل األمني العام أن يقـدم إىل جلنـة اإلعـالم

فريـق األمـمعـن أنـشطةويف دورا الثامنة والعشرين تقريرا عن التقـدم احملـرز يف هـذا الـصدد
 ؛املتحدة لالتصاالت

النظـر يف سياسـاا وأنـشطتها املتعلقـةأن تواصـل شؤون اإلعالمبإدارةيب - ٢٣ 
،ات إجـراءوأن تتخذ حمفوظاا اإلذاعية والتلفزيونية والفوتوغرافية على املدى الطويل،صونب

ــذا اتقريــرأن تقــدم هــذه احملفوظــات وإتاحتــها، وصــون املــوارد املتاحــة، لــضمانيف حــدود
 ا الثامنة والعشرين؛إىل جلنة اإلعالم يف دورالشأن

 
 تعدد اللغات واإلعالم

علــى أمهيـة اســتخدام مجيــع اللغـات الرمسيــة لألمـم املتحــدة اســتخداماتـشدد - ٢٤ 
يـةنكليزاالاللغةأنشطة إدارة شؤون اإلعالم، بغية إزالة التفاوت بني استخداممجيعمناسبا يف

 واللغات الرمسية اخلمس األخرى؛
ــز التعدديــةبــاجلهود اجلترحــب - ٢٥  ــن أجــل تعزي ــالم م اريــة إلدارة شــؤون اإلع

 ؛الصدداللغوية يف أنشطتها، وتشجع اإلدارة على مواصلة مساعيها يف هذا
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معاملـة مجيـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة معاملـةعلى أمهية كفالـةتشدد - ٢٦ 
 ،ذا الـصدد يف هـتؤكـد مـن جديـد، شـؤون اإلعـالم، ومنصفة بالكامل يف مجيـع أنـشطة إدارة

إلدارة القـدرة املالئمـة مـن املـوظفني يف مجيـع اللغـاتلأن تتوافرطلبها إىل األمني العام ضمان
 الرمسية لألمم املتحدة ألداء مجيع أنشطتها؛

 كــانون٢٢ املــؤرخ٥٢/٢١٤قرارهــاحكــامأمهيــة التنفيــذ الكامــل ألتؤكــد - ٢٧ 
ــه أن يــضمن وضــع، الــذي طلبــت إىل األمــني العــام١٩٩٧ديــسمرب/األول يف اجلــزء جــيم من

نصوص مجيع الوثائق العامـة اجلديـدة باللغـات الرمسيـة الـست مجيعهـا، ونـشر املـواد اإلعالميـة
 وإتاحتـها للـدول األعـضاء،اإلنترنـتشـبكةلألمم املتحدة يوميا يف موقع األمم املتحـدة علـى

 دون تأخري؛
ــدكــررت - ٢٨  ، وتطلــب إىل٥٢/٢١٤  مــن اجلــزء جــيم مــن قرارهــا٤ الفقــرة تأكي

 لألمـماملهمـةحتميـل مجيـع الوثـائق القدميـةجنـاز مهمـةاألمني العام االستمرار يف العمـل علـى إ
اإلنترنـت جبميـع اللغـات الرمسيـة الـست، علـىشـبكةاملتحدة على موقـع األمـم املتحـدة علـى

 يضا؛ تلك الواسطة أعربسبيل األولوية، حبيث تتاح هذه احملفوظات للدول األعضاء
األمني العـام يف مقترحـات امليزانيـة الربناجميـةيدرجأمهية أن من جديدتؤكد - ٢٩ 

أمهية اسـتخدام مجيـع اللغـات الرمسيـة الـست يفيشري إىل  ماإلدارة شؤون اإلعالم يف املستقبل
 أنشطتها؛

بالعمــل الــذي أجنزتــه شــبكة مراكــز األمــم املتحــدةحتــيط علمــا مــع التقــدير - ٣٠ 
إىل لغـات غـرياملهمـة مـن أجـل نـشر املـواد اإلعالميـة لألمـم املتحـدة وترمجـة الوثـائقلإلعالم

اللغات الرمسية لألمم املتحدة، بغية إيصاهلا إىل اجلمهور على أوسع نطاق ممكن، ونشر رسـالة
 تعزيز الدعم الدويل ألنشطة املنظمة؛إىلاألمم املتحدة يف كافة أرجاء املعمورة، سعيا

 
  الرقمية الفجوةسد

 خـالل املرحلـة)٨(اعتمـاد إعـالن املبـادئ وخطـة العمـلتالحظ مع االرتيـاح - ٣١ 
، املعقــودة يف جنيــف يف الفتــرة مــنمــؤمتر القمــة العــاملي املعــين مبجتمــع املعلومــاتاألوىل مــن

ــسمرب/ كــانون األول١٢إىل ١٠ ، وترحــب بعقــد املرحلــة الثانيــة ملــؤمتر القمــة يف٢٠٠٣دي
 ؛٢٠٠٥نوفمرب/ تشرين الثاين١٨ إىل١٦ يف الفترة منتونس العاصمة

_______________

 .A/C.2/59/3انظر )٨(
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يف تعميـق وعـي اتمـع الـدويل بأمهيـةأن تـسهمبإدارة شؤون اإلعالميب - ٣٢ 
 ، وباحلاجة إىل تضافر اجلهود إلجناحه؛مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات

مبـــسامهة إدارة وترحــب بــاء،٥٩/١٢٦ مــن قرارهــا٣٢إىل الفقــرةتــشري - ٣٣ 
شؤون اإلعالم يف اإلعـالن عـن جهـود األمـني العـام الراميـة إىل سـد الفجـوة الرقميـة، باعتبـار

استجابة الستمرار الفجـوة بـني البلـدان املتقدمـة النمـووذلك وسيلة لتنشيط النمو االقتصادي
 مواصلة تعزيز دورها؛يف هذا السياق، ،والبلدان النامية، وتطلب إىل اإلدارة

 
 شبكة مراكز األمم املتحدة لإلعالم

علــى أمهيــة شــبكة مراكــز األمــم املتحــدة لإلعــالم يف حتــسني الــصورةتــشدد- ٣٤
نـشر رسـائل عـن األمـم املتحـدة لـدى الـسكان احمللـيني، وخباصـة يفيفالعامة لألمم املتحـدة و

 البلدان النامية؛
شــبكة مراكــز األمــمبتقريــر األمــني العــام عــن مواصــلة ترشــيدحتــيط علمــا- ٣٥

اهليكلـة بالقيود اليت تعترض سبيل القيـام مبزيـد مـن، يف هذا الصدد،وتسلم )٩(املتحدة لإلعالم
 تقرير؛ال من٢٥يف الفقرةاملبني على النحواإلقليمية

أمهية ترشيد شبكة مراكز األمـم املتحـدة لإلعـالم، وتطلـب إىل األمـنيتؤكد- ٣٦
 حيثمـا،إعادة ختصيص املـواردبوسائل منها،يف هذا الصدد ،حاتتقدمي مقترأن يواصلالعام

 يكون ذلك ضروريا، وأن يقدم تقريرا إىل جلنة اإلعالم يف دورا الثامنة والعشرين؛
ــد - ٣٧ ــتم تعيــد تأكي أن ترشــيد شــبكة مراكــز األمــم املتحــدة لإلعــالم جيــب أن ي

األعـضاء املعنيـة الـيت توجـد فيهـابالتشاور، على أساس كل حالة على حدة، مع مجيع الـدول
مراكز لإلعالم، والبلدان اليت تقوم هذه املراكز خبدمتها، والبلدان األخـرى املهتمـة يف املنطقـة،

 مع مراعاة اخلصائص اليت تتميز ا كل منطقة؛
 بأنه ينبغي لـشبكة مراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم، وخباصـة يف البلـدانتسلم- ٣٨

ل تعزيـز أثرهـا وأنـشطتها، بـسبل مـن بينـها تقـدمي دعـم اسـتراتيجي يف جمـالالنامية، أن تواصـ
األمني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا النـهج إىل جلنـة اإلعـالم يفيب بـاالتصاالت، و

 دورا الثامنة والعشرين؛
أمهية مراعاة االحتياجـات واملتطلبـات اخلاصـة للبلـدان الناميـة يف جمـالتؤكد- ٣٩

 البلدان؛تلكولوجيا املعلومات واالتصاالت حتقيقا لتدفق املعلومات بشكل فعال يفتكن
_______________

)٩( A/AC.198/2005/3. 
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دارة شـؤون اإلعـالم أن تواصـل، عـن طريـق شـبكةينبغـي إل هأنـتؤكد أيضا- ٤٠
مراكـز األمــم املتحـدة لإلعــالم التابعـة هلــا، تعزيـز وعــي اجلمهـور وحــشد الـدعم لعمــل األمــم

األثرأبلغلمعلومات املقدمة باللغات احملليةلذة يف اعتبارها أناملتحدة على الصعيد احمللي، آخ
 السكان احملليني؛يف

أمهية اجلهود املبذولة لتعزيز األنشطة الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة  كذلكتؤكد- ٤١
تـزال خــارج نطـاق تغطيــة شـبكة مراكــز األمـم املتحــدة  الللوصـول إىل الــدول األعـضاء الــيت

األمني العام علـى أن يقـوم، يف سـياق عمليـة الترشـيد، مبـد نطـاق خـدماتلإلعالم، وتشجع
 الدول األعضاء؛تلكشبكة مراكز األمم املتحدة لإلعالم إىل

دارة شـؤون اإلعـالم أن تواصـل إعـادة النظـر يف ختـصيصينبغـي إل هأنـتؤكد- ٤٢
إلعالم يف البلدان الناميـة، مـعكل من املوارد من املوظفني واملوارد املالية ملراكز األمم املتحدة ل

  على احتياجات أقل البلدان منوا؛التشديد
شبكة مراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم علـى مواصـلة إنـشاء صـفحاتتشجع- ٤٣

ــوفري املـــوارد ــالم علـــى تـ ــا تـــشجع إدارة شـــؤون اإلعـ ــة، كمـ ــات احملليـ علـــى اإلنترنـــت باللغـ
يت مل تـشرع بعـد يف تـشغيل الـصفحات اخلاصـةاصة ملراكز اإلعالم الخبوالتسهيالت التقنية، و

 ا على اإلنترنت، وتشجع كذلك البلدان املضيفة على تلبية احتياجات مراكز اإلعالم؛
باقتراح األمني العام الداعي إىل العمل عـن كثـب مـع احلكومـاتحتيط علما- ٤٤

قتـصادية للبلـداناملعنية الستكشاف إمكانية حتديد أماكن عمل جمانيـة، مـع أخـذ الظـروف اال
ــة ــدعم بــديال لتخــصيص كامــل املــوارد املالي املــضيفة يف احلــسبان، ومراعــاة أال يكــون هــذا ال

 الالزمة ملراكز اإلعالم يف سياق امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة؛
إنـشاءالـذي تـرد فيـه املناقـشة املتعلقـة ب بتقريـر األمـني العـام أيضاحتيط علما- ٤٥

 لتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان األفريقيـة الناطقـة)١٠(ألمم املتحدة يف لوانـدامركز إعالم ل
شــبكة وترحــب بعــرض حكومــة أنغــوال استـضافة املركــز بوصــفه جــزءا مــن،باللغـة الربتغاليــة

توفري أماكن عمـل جمانيـة، وتـشجع األمـني العـام علـىعن طريقمراكز األمم املتحدة لإلعالم
االحتياجات؛تلكلية الترشيد، مجيع التدابري الالزمة لتلبيةأن يتخذ، يف سياق عم

 

_______________

 .٤٠املرجع نفسه، الفقرة )١٠(
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 ثالثا
خدمات االتصاالت االستراتيجية

 مــن تقريــر األمــني العــام عــن مواصــلة إعــادة توجيــه١٩الفقرةبــ حتــيط علمــا- ٤٦
، وتؤكد مـن جديـد، يف هـذا الـسياق،)١١(أنشطة األمم املتحدة يف ميدان اإلعالم واالتصاالت

أن إدارة شؤون اإلعالم هي اإلدارة الرئيسية املسؤولة عـن تنفيـذ اسـتراتيجيات اإلعـالم، وفقـا
 ؛للوالية املنوطة ا

ــدتؤكــد- ٤٧  دور خــدمات االتــصاالت االســتراتيجية يف إعــداد ونــشرمــن جدي
تيجيات لالتــصاالت، بالتعــاونالرســائل املوجهــة مــن األمــم املتحــدة، عــن طريــق وضــع اســترا

ــم ــة وصــناديق األم ــع اإلدارات الفني ــق م ــعالوكــاالتوبراجمهــا واملتحــدةالوثي املتخصــصة، م
االمتثال الكامل للواليات التشريعية؛

 
 احلمالت التروجيية

ــدورات االســتثنائيةتعتــرف- ٤٨ ــي إىل دعــم ال ــيت ترم ــة ال ــأن احلمــالت التروجيي ب
ــسية إلدارةة تعقــدها األمــم املتحــدة تــشكل جــزءا مــن املــسؤوليواملــؤمترات الدوليــة الــيت  الرئي

 الـيت ميكنـها ـااإلبداعيـةشؤون اإلعالم، وترحب باجلهود اليت تبذهلا اإلدارة لدراسة الوسائل
ا، باالشتراك مع اإلدارات الفنية املعنية، مسترشدة يف هـذااالضطالعم هذه احلمالت ويتنظ

 تنفيـذ أنــشطتها،لـدىدارة أن تـويل،مـن اإل وتطلــب،)٦(ة بـشأن األلفيـةبـإعالن األمـم املتحـد
عناية خاصة للتقدم احملـرز يف تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف

 تعقـدهاالـيتإعالن األلفية، ونتائج مؤمترات القمة واملـؤمترات الرئيـسية ذات الـصلة الواردة يف
 ألمم املتحدة؛ا

يفلألعمــال الــيت تــضطلع ــا إدارة شــؤون اإلعــالمتعــرب عــن تقــديرها- ٤٩
الترويج، مـن خـالل محالـا، للمـسائل الـيت حتظـى باهتمـام اتمـع الـدويل، مـن قبيـل التنميـة

 وخباصـة يف الكـوارث الطبيعيـة،املستدامة، والتنسيق االستراتيجي يف أعمـال اإلغاثـة اإلنـسانية
متالزمــة نقــص املناعــة/، واألطفــال، وفــريوس نقــص املناعــة البــشريةوغريهــا مــن األزمــات

احلـوار بـنيوكـذلك، واملالريـا وغريهـا مـن األمـراض، وإـاء االسـتعمار،)اإليـدز(املكتسب
ــى أن ــشجع اإلدارة عل ــشرينوبيل، وت ــة ت ــار كارث ــسامح، وآث ــسالم والت ــة ال احلــضارات، وثقاف

نظومـة األمـممل التابعـةواهليئـات ذات الـصلةملؤسـساتاتواصل، بالتعاون مـع البلـدان املعنيـة و

_______________

)١١( A/AC.198/2005/2و  Corr.1. 
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املـسائلاملتحـدة، اختـاذ التـدابري املالئمـة لتعزيـز الـوعي العـام العـاملي ـذه املـسائل وغريهـا مـن
 العاملية املهمة؛
عـشر حكايـات ينبغـي”مببادرة إدارة شؤون اإلعالم اجلديدة املعنونةترحب- ٥٠

 ؛“للعامل أن يسمع املزيد عنها
إدارة شؤون اإلعالم على مواصلة العمل يف إطار فريق األمـم املتحـدةتشجع- ٥١

لالتصاالت من أجل تنسيق إعداد وتنفيذ استراتيجيات االتصاالت مع رؤساء شؤون اإلعـالم
يف وكاالت منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل

  تقارير عن أنشطة الفريق؛املتعاقبةيف دورااجلنة اإلعالم
 منخباصةدعم التنمية يف أفريقيا، وعلى من جديدالتركيزاحلاجة إىلتؤكد- ٥٢

جانب إدارة شؤون اإلعالم، لتعزيز الوعي يف أوساط اتمع الدويل بطبيعـة احلالـة االقتـصادية
؛)١٢(اجلديدة من أجل تنمية أفريقياواالجتماعية احلرجة يف أفريقيا وبأولويات الشراكة

 
 دور إدارة شــؤون اإلعـالم يف حفـظ السالم الذي تضطلع به األمم املتحدة

 باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتعزيـز القـدرة اإلعالميـة إلدارة شـؤونتشيد- ٥٣
ت الـسياسيةفـظ الـسالم وللبعثـااألمم املتحـدة حلإعالمية لعملياتعناصرإنشاءعلىاإلعالم

ــسالم و ــاء ال ــات بن ــىوبعث ــدعم عل ــشطة ال ــة وأن ــك اجلهــود التروجيي ــا يف ذل ــسيري أعماهلــا، مب ت
األمانة العامـة مواصـلة تـأمني مـشاركة اإلدارةمناإلعالمي األخرى اليت تضطلع ا، وتطلب

والتنــسيق مــعبـني اإلداراتمــن خـالل التــشاوراملقبلــةبـدءا مــن مرحلـة التخطــيط للعمليـات
 سيما إدارة عمليات حفظ السالم؛  والإلدارات األخرى باألمانة العامة،ا

أمهية تعزيز القـدرة اإلعالميـة إلدارة شـؤون اإلعـالم يف جمـال عمليـاتتؤكد- ٥٤
بعثـات األمـم  أوالـرمسيني باسـم عمليـاتاملتحـدثنيحفظ السالم، ودورهـا يف عمليـة اختيـار
رمســيني ممــنمتحــدثنيإعــارة، يف هــذا الـصدد، علــىاملتحـدة حلفــظ الــسالم، وتــشجع اإلدارة

التوزيـع اجلغـرايفمبـدأمـع مراعـاةالبعثـات،  أولديهم املهارات الالزمة للقيام مبهـام العمليـات
 ، مـن الفـصل اخلـامس عـشر مـن ميثـاق األمـم املتحـدة١٠١ من املـادة٣وفقا للفقرةاملنصف

عنـديف هـذا الـصدد، ،آراء البلـدان املـضيفةسـيما  والما يعرب عنـه مـن آراء،في على النظرو
 االقتضاء؛

_______________

)١٢( A/57/304املرفق ،. 
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بـــاإلجراءات الـــيت اختـــذا إدارة شـــؤون اإلعـــالم مـــن أجـــل زيـــادةترحـــب- ٥٥
نــشروكــذلكاملوســعة،  أواجلديــدةلعمليــات حفــظ الــسالممــشاركتها يف مرحلــة التخطــيط

صـفحة أدخلـت علـىاإلعالمية يف البعثات اجلديدة، وترحب أيضا بالتحسينات الـيتالعناصر
شجع إدارةتــفــظ الــسالم يف موقــع األمــم املتحــدة علــى شــبكة اإلنترنــت، وحب املـدخل املتعلقــة

تبذله من جهـود لـدعم بعثـات حفـظ الـسالم يف زيـادة تطـوير  ماشؤون اإلعالم على مواصلة
 مواقعها على شبكة اإلنترنت؛

ــات حفــظ الــسالمتــشجع- ٥٦  علــى مواصــلةإدارة شــؤون اإلعــالم وإدارة عملي
النجاحات اليت حترزها عمليـات حفـظباحلقائق اجلديدة وإذكاء الوعييفالتعاون فيما بينهما

ســيما العمليــات املتعــددة األبعــاد واملعقــدة، وبالزيــادة  وال،التحــديات الــيت تواجههــاالــسالم و
د الـيتالكبرية اليت طرأت مـؤخرا علـى أنـشطة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم، وترحـب بـاجلهو

تبـذهلا اإلدارتــان لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية شـاملة لالتــصاالت بــشأن التحــديات الراهنــة الــيت
 فظ السالم؛حباألمم املتحدةاضطالعتواجه

إدارة شـــؤون اإلعـــالم وإدارة عمليــات حفـــظ الـــسالم علـــى  أيـــضاتــشجع- ٥٧
ــ ــشرح سياســة املنظم ــة ل ــال يف جمــال التوعي ــامج فع ــشاء برن ــاون يف إن مكافحــةيف جمــالةالتع

 االستغالل واإليذاء اجلنسيني؛
إىل األمني العام أن يواصل تقدمي التقارير إىل جلنـة اإلعـالم يف دوراـاتطلب- ٥٨

 عن الدور الذي تؤديه إدارة شؤون اإلعالم يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛املتعاقبة
 

احلـضارات وتعزيـز ثقافـة الـسالم كوسـيلةدور إدارة شؤون اإلعالم يف تعزيـز احلـوار بـني
 لتعميق التفاهم بني الدول

ــشري- ٥٩  ،١٩٩٨نــــوفمرب/ تــــشرين الثــــاين٤ املــــؤرخ٥٣/٢٢إىل قراراــــاتــ
 بــشأن ســنة األمــم املتحــدة للحــوار بــني٢٠٠٠نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٣ املــؤرخ٥٥/٢٣ و

عــاممبوجبــهتالــذي أعلنــ ١٩٩٧نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٠ املــؤرخ٥٢/١٥  واحلـضارات،
ــسالم،٢٠٠٠ ــة ال ــة لثقاف ــشرين الثــاين١٠ املــؤرخ٥٣/٢٥  و الــسنة الدولي ــوفمرب/ ت  ١٩٩٨ن

 العقـد الـدويل لثقافـة الـسالم والالعنـف ألطفـال٢٠١٠-٢٠٠١الفتـرةمبوجبـهالذي أعلنـت
ني بــشأن الربنـامج العــاملي للحـوار بــ٢٠٠١نـوفمرب/ تـشرين الثــاين٩ املــؤرخ٥٦/٦  والعـامل،

بــشأن تعزيــز التفــاهم ٢٠٠٤ديــسمرب/ األولكــانون ١٥ املــؤرخ٥٩/١٤٢  واحلــضارات،
الديين والثقايف واالنسجام والتعاون، وتشجع إدارة شؤون اإلعالم علـى مواصـلة تـوفري الـدعم
الالزم لنشر املعلومات املتصلة باحلوار بـني احلـضارات وثقافـة الـسالم، وعلـى اختـاذ اخلطـوات

ــن أ ــة م جــل تعزيــز ثقافــة احلــوار بــني احلــضارات عــن طريــق مجيــع وســائط اإلعــالمالواجب
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اجلماهريي، مثل اإلنترنت، واإلعالم املطبوع، والبث اإلذاعي والتلفزيوين، وتطلب إىل األمـني
؛املتعاقبةدورااكل منيف هذا الشأن إىل جلنة اإلعالم يف ريراتقالعام أن يقدم

 رابعا
اخلدمات اإلخبارية

 الــيت تقــدمها إدارة شــؤوناإلخباريــةلخــدماتلأن اهلــدف األساســيتؤكــد- ٦٠
 املـتلقني يف العـامل أمجـع يف الوقـت املناسـباهرياإلعالم تزويد وسائط اإلعالم وغريها مـن مجـ

منظومـة األمـم املتحـدة جبميـعالصادرة عـنباألخبار واملعلومات الدقيقة واملوضوعية واملتوازنة
 واإلذاعـة والتلفزيـون واإلنترنـتاإلعـالم املطبـوعوهـي -ماهريي األربعوسائط اإلعالم اجل

 وتكـرر طلبـها إىل اإلدارة أن تكفـل دقـة مجيـع، مع التركيز بصورة عامة على تعدد اللغات-
األخبار العاجلة والربقيات اإلخبارية وحيادها وخلوها من أي حتيز؛

 
 وسائل االتصال التقليدية

زالت واحدة من أفـضل وسـائط اإلعـالم التقليديـة  مااإلذاعةأنتؤكد أيضا- ٦١
أداة مهمـة يف االضـطالعواملتاحة إلدارة شؤون اإلعالم من حيث فعالية التكلفة وبعـد األثـر،

  مبـا يف ذلـك التنميـة وحفـظ الـسالم، ـدف تـأمني قاعـدة عريـضة مـن،بأنشطة األمم املتحدة
 ؛ أمجعالعاملمجهور املتعاملني معها يف

مــنيتجــزأ  الالبــث اإلذاعــي الــدويل لألمــم املتحــدة جــزء قــدرةأنتالحــظ- ٦٢
أنشطة إدارة شؤون اإلعـالم، وتطلـب إىل األمـني العـام أال يـدخر أي جهـد مـن أجـل ضـمان

 جناحها، وأن يقدم تقريرا عن أنشطتها إىل جلنة اإلعالم يف دورا الثامنة والعشرين؛
حتقيق التكافؤ بني اللغات الرمسية الـست يف اإلنتـاجاألمني العام علىتشجع- ٦٣

 اإلذاعي لألمم املتحدة؛
ــع تالحــظ- ٦٤ ــن أجــل توزي ــذهلا إدارة شــؤون اإلعــالم م ــيت تب ــة ال اجلهــود احلالي

الــربامج مباشــرة علــى حمطــات البــث اإلذاعــي يف مجيــع أحنــاء العــامل، باللغــات الرمسيــة الــست
 يف هـذا الـصدد،،حيثمـا أمكـن، وتؤكـدكـذلكبلغات أخرىباإلضافة إىل اللغة الربتغالية، و

 ضرورة توخي التجرد واملوضوعية فيما يتعلق باألنشطة اإلعالمية لألمم املتحدة؛
ــشراكات مــع اإلذاعــينيتــشجع- ٦٥ ــاء ال إدارة شــؤون اإلعــالم علــى مواصــلة بن

ــع أرجــاءاحمللــيني والــوطنيني واإلقليمــيني، مــن أجــل نــشر رســالة األمــم املتحــدة يف العــامل مجي
مواصـلةعلـىأيـضا دائـرة اإلذاعـة والتلفزيـون بـاإلدارة وتـشجع،بأسلوب دقيـق وغـري متحيـز

 يف السنوات األخرية؛تيحتالتكنولوجية اليت أاألساسيةاالستفادة الكاملة من اهلياكل
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 موقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت
انفـك ميثـل  مـااإلنترنـتشبكةعلىةاألمم املتحدأن موقعتؤكد من جديد- ٦٦

أداة مفيــدة جــدا لوســائط اإلعــالم واملنظمــات غــري احلكوميــة واملؤســسات التعليميــة والــدول
 اإلعراب عـن تقـديرها للجهـود الـيت تبـذهلا، يف هذا الصدد،اجلمهور، وتكررعامةاألعضاء و

 ده؛هإدارة شؤون اإلعالم يف إنشاء املوقع وتع
األساسـيةتطلبـاتاملد اليت تبذهلا إدارة شـؤون اإلعـالم للوفـاء بباجلهوتعترف- ٦٧

 ويــب بــاإلدارة أن،اإلنترنــتشــبكةتيــسري دخــول املعــوقني إىل موقــع األمــم املتحــدة علــىل
يتعلـق مـاتطلبـات تيـسري الـدخول فياملتعلقـة مبستوياتاملـ االمتثـال جلميـععلـىتواصل العمـل

ــىجب ــت، ــدف ضــمان يــسر اســتخدامه مــن جانــباإلنشــبكةميــع صــفحات املوقــع عل ترن
املعوقني مبختلف أنواع إعاقام، وتطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل جلنـة اإلعـالم يف دورـا

 الثامنة والعشرين تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛
ضـرورة حتقيـق التكـافؤ الكامـل بـني اللغـات الرمسيـة الـست من جديدتؤكد- ٦٨

اإلنترنــت وإن كانــت تالحــظ مــع القلــق زيــادة اتــساعشــبكةواقــع األمــم املتحــدة علــىيف م
 مواقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت؛الفجوة بني خمتلف اللغات الرمسية يف

تحـسن التطـوير واإلثـراء املتعـددي اللغـات ملوقـع األمـم املتحـدةب حتيط علمـا- ٦٩
 ، من املتوقع، بسبب عدة قيـود تلـزم معاجلتـها، وتطلـبعلى شبكة اإلنترنت، ولو بوترية أبطأ

تنسيق مـع املكاتـب املقدمـة للمحتـوى،الإدارة شؤون اإلعالم أن حتسن، بمن ،يف هذا الصدد
 األمـم املتحـدة علـىموقـعيفالـستالرمسيـةبـني اللغـاتالتكـافؤاإلجراءات املتخذة لتحقيـق

 ؛شبكة اإلنترنت
ونيـة الـيت أمتتـها إدارة شـؤون اإلعـالم مـع مؤســساتبالترتيبـات التعاترحـب - ٧٠

 وتـشجع األمـني العـام،أكادميية لزيادة عدد صفحات اإلنترنت املتاحـة بـبعض اللغـات الرمسيـة
علـى استكــشاف سـبل إضــافية ملواصـلة توســيع نطـاق هــذه الترتيبـات التعاونيــة لتـشمل مجيــع

 ؛لألمم املتحدةاللغات الرمسية
شـبكة اختـاذ قـرار بـشأن تطـوير موقـع األمـم املتحـدة علـىاحلاجـة إىلتؤكد- ٧١

اإلنترنت وتعهده وإثرائـه بلغـات متعـددة، وتطلـب إىل األمـني العـام تقـدمي مقترحـات إلنـشاء
وحدة لغوية مستقلة لكل لغة من اللغات الرمسية الست داخل إدارة شؤون اإلعالم، سـعيا إىل

 لألمم املتحدة؛حتقيق التكافؤ التام بني اللغات الرمسية
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 املـؤرخ٥٩/٢٧٦ مـن اجلـزء التاسـع مـن قرارهـا٢الفقـرة مـن جديـدتؤكد- ٧٢
 بــشأن مقترحـات تعزيــز موقـع األمـم املتحــدة علـى شــبكة ٢٠٠٤ديـسمرب/كـانون األول ٢٣

 ؛اإلنترنت
 إىل األمني العام أن يكفل، إىل حني اختاذ هـذا القـرارطلبهاتؤكد من جديد- ٧٣

دقتــه، التوزيــعضــمانواإلنترنــتشــبكةحمتــوى املوقــع علــىواصــلة حتــديثموتنفيــذه ومــع
 املخصـصة داخـل إدارة شـؤون اإلعـالم ملوقـع األمـم املتحـدةالبـشريةاملناسب للموارد املاليـة و

كـلخـصائصبني مجيع اللغات الرمسية، آخذا يف اعتباره بصفة مستمرةاإلنترنتشبكةعلى
 لغة رمسية؛

ــحتــيط علمــا - ٧٤ ــاتب ــع اللغ ــرجم إىل مجي ــداعي إىل أن تت ــام ال اقتراح األمــني الع
يـة كـل مكتـب مـن املكاتـبنكليزالرمسية مجيع املواد وقواعـد البيانـات الـيت ينـشرها باللغـة اال

،)١٣(اإلنترنـتشـبكةاملقدمة للمحتوى التابعـة لألمانـة العامـة علـى موقـع األمـم املتحـدة علـى
عـام أن يقـدم إىل جلنـة اإلعـالم يف دورـا الثامنـة والعـشرين تأكيـد طلبـها إىل األمـني التكررو

 ؛فعالية التكلفةتقريرا عن أكثر وسائل تنفيذ هذا االقتراح اتصافا بالطابع العملي والكفاءة و
األمــني العــام علــى مواصــلة االســتفادة بــشكل كامــل مــن التطــوراتتــشجع- ٧٥

ــة حتــسني ــات بغي ــا املعلوم ــة يف جمــال تكنولوجي ــماحلديث ــن األم ــات ع ــسريع للمعلوم ــشر ال  الن
املتحدة، بطريقة تراعي فعالية التكلفـة، وفقـا لألولويـات الـيت حتـددها قـرارات اجلمعيـة العامـة

 ومع أخذ التنوع اللغوي للمنظمة يف االعتبار؛
بأن بعض اللغات الرمسيـة تـستخدم الكتابـات غـري الالتينيـة واملزدوجـةتسلم- ٧٦

ل األساسـية التكنولوجيـة والتطبيقــات الداعمـة يف األمـم املتحـدة تــستند إىلاالجتـاه وأن اهلياكـ
الكتابة الالتينية، مما يؤدي إىل صـعوبات يف جتهيـز الكتابـات غـري الالتينيـة واملزدوجـة االجتـاه،
ــا ــدمات تكنولوجيـ ــعبة خـ ــاون مـــع شـ وتطلـــب إىل إدارة شـــؤون اإلعـــالم أن تواصـــل، بالتعـ

ــات الــشؤون اإلداريــة، جهودهــا لــضمان الــدعم الكامــل مــن اهلياكــلدارةالتابعــة إلاملعلوم
غـري الالتينيـةالالتينيـة واألساسية التكنولوجية والتطبيقات الداعمة يف األمم املتحدة للكتابـات

واملزدوجة االجتاه، بغرض تعزيز املساواة بني كافة اللغات الرمسية يف موقع األمـم املتحـدة علـى
 ؛اإلنترنتشبكة

، أن الــدخول إىل نظـام الوثــائق الرمسيــة لألمــم املتحــدةالحـظ مــع االرتيــاحت- ٧٧
شـبكة أصبح اآلن متاحا باان للجمهور من خالل دجمـه يف موقـع األمـم املتحـدة علـىالذي

_______________

)١٣( A/AC.198/2002/6٣٣، الفقرة. 
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وثـائق اهليئـات التداوليـةنظـرا لتـوافر ،عزز كثريا الطابع املتعـدد اللغـات للموقـعقد،اإلنترنت
 ات الرمسية الست؛لألمم املتحدة باللغ

أن خدمات البث الشبكي لألمم املتحدة تـوفر بثـامع االرتياحأيضاتالحظ - ٧٨
 وتـشجع إدارة شـؤون اإلعـالم علـى أن،مرئيـا مباشـرا الجتماعـات األمـم املتحـدة ومناسـباا

 ا؛تقدميهتتيح البث الشبكي أيضا باللغة األصلية اليت جرى
ة لألمم املتحدة القائمـة علـى الربيـد اإللكتـروين الـيتباخلدمة اإلخباريترحب - ٧٩

ية والفرنسية عامليا عن طريق الربيـد اإللكتـروين،نكليزتوزعها إدارة شؤون اإلعالم باللغتني اال
وتطلب إىل اإلدارة أن تواصل، على سبيل األولوية، حبث الـسبل الكفيلـة بتقـدمي هـذه اخلدمـة

 جبميع اللغات الرمسية؛
إىل األمــني العــام مواصـلة العمــل داخــل جملـس الرؤســاء التنفيــذيني يف تطلـب- ٨٠

األخــرى املــشتركة بــني الوكــاالتاملناســبةمنظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق واألجهــزة
ــة إلكترونيــة لألمــم املتحــدة، و أداة حبــث مــشتركة بــني الوكــاالت ينبغــي أنهــيإلنــشاء بواب

يانات منظومة األمـم املتحـدة، وتطلـب إىل األمـني العـام أنتشجع على املشاركة فيها مجيع ك
عن األنشطة الـيت تـضطلع ـا اللجنـة اإلداريـةتقارير املتعاقبةيقدم إىل جلنة اإلعالم يف دوراا
 الرفيعة املستوى يف هذا الشأن؛

 
 خامسا

خدمات املكتبة
ــامحتــيط علمــا مــع التقــدير - ٨١ ــر األمــني الع تحــديث واإلدارةال’’املعنــونبتقري

 ؛)١٤(‘‘توجيهات استراتيجية جديدة:املتكاملة ملكتبات األمم املتحدة
ــة التوجيهيــةأن تواصــلبــإدارة شــؤون اإلعــالميــب - ٨٢  للتحــديثقيــادة اللجن

املكتبــات األعــضاء يف اللجنــة التوجيهيــة وتــشجع،واإلدارة املتكاملــة ملكتبــات األمــم املتحــدة
  وحتديد أطر زمنية إلجناز برنامج عملها؛على التنسيق بشكل وثيق

بتقرير مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة عـن اسـتعراض عمليـاتحتيط علما - ٨٣
ــات األمـــم املتحـــدة ــع)١٥(وإدارة مكتبـ ــسعى إىل وضـ ــة أن تـ ــة التوجيهيـ ــب إىل اللجنـ ، وتطلـ

تبــات يفعمـل مكتبــات األمـم املتحـدة يكـون هــدفها تعزيـز فعاليـة املكلاسـتراتيجيات جديـدة

_______________

)١٤( A/AC.198/2005/4. 
)١٥( A/59/373. 
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إطار الواليات التشريعية القائمة، وتطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل جلنـة اإلعـالم يف
 دورا الثامنة والعشرين؛

بــاخلطوات الـيت اختـذا مكتبــة داغ مهرشـولد وغريهـا مــن أيـضاحتـيط علمـا - ٨٤
 ونواجتهـا بـشكل أوثـق مـعاملكتبات األعضاء يف اللجنة التوجيهيـة ملواءمـة أنـشطتها وخـدماا

 غايات املنظمة وأهدافها وأولوياا التشغيلية؛
توفري نسخ ورقية من مواد املكتبة للـدولالتمكن مناحلاجة إىلتكرر تأكيد - ٨٥

اجلهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام إلثــراء خمــزون مكتبــة داغ مهرشــولد مــن وتالحــظاألعـضاء،
املــسائلا يف ذلــك املنــشورات املتعلقـة بالــسالم واألمــن والكتـب واــالت بلغــات متعـددة، مبــ

ــة، ضــمانا إلثــراء املكتبــة واســتمرار عطائهــا كمــورد متــاح علــى نطــاق واســعاملتــصلة بالتنمي
 للمعلومات عن األمم املتحدة وأنشطتها؛

أنــشطة األمــمواملعرفــة عــنبأمهيــة املكتبــات الوديعــة يف نــشر املعلومــاتتقــر - ٨٦
، علـى مواصـلةجهـة التنـسيق مكتبة داغ مهرشولد، بوصـفها، يف هذا الصدد،ثاملتحدة، وحت

اختاذ املبادرات الضرورية من أجـل تعزيـز هـذه املكتبـات عـن طريـق تـوفري التـدريب اإلقليمـي
إىلتعزيـز الـدعم الـذي تقدمـهبغيـةوأشكال املـساعدة األخـرى، ومـن خـالل حتـسني دورهـا

 ؛يف البلدان الناميةاملستعملني
إىل األمني العام أن يقدم إىل جلنة اإلعالم يف دورـا الثامنـة والعـشرينتطلب - ٨٧

التـدابريتنفيـذتقريرا عن أنشطة اللجنـة التوجيهيـة وعمـل مكتبـة داغ مهرشـولد، يغطـي أيـضا
 املتخذة لتعزيز فعالية املكتبات يف إطار الواليات التشريعية القائمة؛

مهرشـولد، بوصـفها جـزءا مـن شـعبة االتـصال بـإدارةبـأن مكتبـة داغتـسلم- ٨٨
 والبعثات الدائمة للـدول األعـضاء،املندوبني،شؤون اإلعالم، تسعى جاهدة إىل تيسري وصول

يف الوقـت املناســب، إىل ،واألمانـة العامـة، والبـاحثني، واملكتبـات الوديعـة يف كـل أحنـاء العـامل
 ملستجدات؛منتجات املكتبة وخدماا اليت تواكب أحدث ا

عقــد الــدورات التدريبيــة الــيت تنظمهــا مكتبــة داغ مهرشــولد ملمثلــي تالحــظ- ٨٩
نظـاماسـتخراج املعلومـات مـن شـبكة اإلنترنـت بعلـىالدول األعضاء وموظفي األمانة العامة

ــم املتحـــدة ــة لألمـ ــشبكة الداخليـ ــتخدام الـ ــت، واسـ ــث يف اإلنترنـ ــة البحـ سايربســـيك وكيفيـ
ــائق)اإلنترانــت( ــامج طلــب املعلومــات عــن األمــم املتحــدة ونظــام، ووث األمــم املتحــدة، وبرن

 ألمم املتحدة؛الوثائق الرمسية ل
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 كــــانون٢٤ بــــاء املــــؤرخ٥٦/٦٤ مــــن قرارهــــا٤٤إىل الفقــــرةتــــشري- ٩٠
زيـادةعلـىتـشجيعال، الذي رحبت فيه بدور إدارة شـؤون اإلعـالم يف٢٠٠١ديسمرب/األول

ظومة األمم املتحدة؛التعاون فيما بني مكتبات من
 سادسا

 خدمات االتصال
زالــت  مــا الــيت تنفــذها إدارة شــؤون اإلعــالماالتــصالبــأن خــدماتتعتــرف- ٩١

 دف إىل إذكاء الوعي بدور األمم املتحدة وعملها بشأن املسائل ذات األولوية؛
 أمهية مواصلة إدارة شؤون اإلعـالم تنفيـذ الربنـامج اجلـاري للمـذيعنيتالحظ- ٩٢

حـسب التكليـف ،والصحفيني من البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة
اجلمعية العامة، وتشجع اإلدارة علـى النظـر يف أفـضل الـسبل لتحقيـق أقـصى قـدرالصادر عن

 مدته وعدد املشتركني فيه؛مجلة أمور، منهامن املنفعة من الربنامج عن طريق استعراض
األمــم وقـائعجملـةبـالتحرك صـوب االتـصال بـدوائر التعلـيم وتوجيـهرحـبت- ٩٣

وقائع األمم املتحـدةجملة ، بشكليها املطبوع واإللكتروين، وتشجع، حتقيقا هلذه الغاية،املتحدة
على مواصلة إقامة عالقات شراكة مـع منظمـات اتمـع املـدين ومؤسـسات التعلـيم العـايل يف

ــام بأنــشطة ومناســبات تعليميــة تعاونيــة، تــشمل جمموعــة احللقــاتجمــال النــشر املــشترك وال قي
 ؛‘‘ختليص العقول من التعصب’’عنالدراسية

ــه اجلــوالت املــصحوبة مبرشــدين مــن جديــدتؤكــد- ٩٤ ــذي تؤدي ــدور املهــم ال ال
 األطفال والطالب على مجيع املستويات؛ن فيهماجلمهور، مبعامةكوسيلة للوصول إىل

هود الــيت تبــذهلا إدارة شــؤون اإلعــالم يف تنظــيم معــارض بــشأنبــاجلترحــب - ٩٥
ــة،املــسائل ــات القائم ــاألمم املتحــدة يف إطــار الوالي ــصلة ب يف ومبقــر األمــم املتحــدةاملهمــة املت

 اجلمهور؛عامةمكاتب األمم املتحدة األخرى، بوصفها أداة مفيدة للوصول إىل
املـزدوجللتفاعـلكجهة تنسيقهاإدارة شؤون اإلعالم تعزيز دورمنتطلب- ٩٦

 مع اتمع املدين فيما يتصل بأولويات املنظمة واهتماماا؛االجتاه
صــندوق املـــنح الدراســـيةإلنـــشائهابرابطـــة مراســلي األمـــم املتحــدةتــشيد- ٩٧

صحفيني مـن البلـدان الناميـة إىل مقـرميول نفقات قدومالتذكاري ملكتبة داغ مهرشولد الذي
األنشطة خالل انعقاد اجلمعية العامة، وحتـث املـاحنني علـى تقـدمي الـدعم وتغطيةتحدةاألمم امل

 ؛السياقلصحفيني يف هذااملقدمة إىل ااملنحهذهاملايل للصندوق حىت يتمكن من زيادة عدد
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للجهود اليت يبـذهلا رسـل الـسالم وسـفراء النوايـا احلـسنةتعرب عن تقديرها- ٩٨
تعزيـز عمـل األمـم املتحـدة وإذكـاء الـوعي لـدىلحـدة وغريهـم مـن الـدعاةالتابعون لألمم املت

أن تواصـليـب بـإدارة شـؤون اإلعـالم، واهتماماـااجلمهور على النطاق الدويل بأولوياا و
 تقوم به من أنشطة يف جمال التوعية؛  وماإشراك هؤالء يف استراتيجياا االتصالية واإلعالمية

جلنة اإلعالم يف دورا املقبلـة تقريـرا عـنإىل العام أن يقدم إىل األمنيتطلب- ٩٩ 
اصـة حيـثخباألنشطة اليت تضطلع ا إدارة شؤون اإلعالم لتعزيز الـصورة العامـة للمنظمـة، و

يكون هناك عنصر من عناصر شبكة مراكز األمم املتحدة لإلعالم؛
 

 سابعا
 مالحظات ختامية

يكفـل تقـدمي وإصـدار مجيـع التقـارير الـيت تطلبـهاإىل األمـني العـام أنتطلب -١٠٠
 جلنة اإلعالم، وفقا للوالية التشريعية؛

ــة  أيــضاتطلــب -١٠١ ــة اإلعــالم يف دورــا الثامن إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلن
ــرا عــن أنــشطة إدارة شــؤون ــة والــستني تقري ــة العامــة يف دورــا احلادي والعــشرين وإىل اجلمعي

 ذ التوصيات الواردة يف هذا القرار؛اإلعالم وعن تنفي
 جلنة اإلعالم أن تقدم تقريرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا احلاديـةمنتطلب -١٠٢

 والستني؛
أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا احلاديــة والــستني البنــدتقــرر -١٠٣

 .“املسائل املتصلة باإلعالم”املعنون
 ٦٢اجللسة العامة

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ألول كانون ا٨


