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 التوجه العام   
ية لألمــم مهمتــها املتمثلــة يف املــساعدة علــى بلــوغ املقاصــد املوضــوع   ألداء يف ســعيها  ١-٢٣

ــاإلبالغ علــى     اســتراتيجي عــن أنــشطة املنظمــة  حنــواملتحــدة، تــضطلع إدارة شــؤون اإلعــالم ب
ق محالهتـا اإلعالميـة يف جمـاالت    ، وتنـسِّ علـى اجلمهـور   لتحقيق أكرب قدر من التـأثري    اهتماماهتاو

. األولويـــات الرئيـــسية وحتـــافظ علـــى التـــوازن بـــني وســـائل االتـــصاالت اجلديـــدة والتقليديـــة  
قصارى جهدها لتوسيع دائرة شركائها يف جمـال االتـصاالت ولتعزيـز توعيـة              اإلدارة  تبذل   كما

اجلمهــور يف البلــدان املتقدمــة النمــو والناميــة علــى حــد ســواء مــن خــالل شــبكة مراكــز األمــم  
وتـسترشد اإلدارة   ). ١-د ( ١٣وتـرد واليـة اإلدارة يف قـرار اجلمعيـة العامـة             . املتحدة لإلعالم 

ألولويات اليت حتددها اجلمعية وهيئتها الفرعية، جلنـة اإلعـالم، مـن خـالل قـرارات                يف عملها با  
 .  ألف وباء٦٢/١١١ وآخرها القراران ،ن املسائل املتعلقة باإلعالمأتصدرها بش

وتسعى اإلدارة إىل تعزيز الوعي علـى الـصعيد العـاملي بعمـل األمـم املتحـدة وقـضاياها                   ٢-٢٣
 املعلومــات يف الوقــت املناســب وبأســلوب يتــسم بالدقــة،   ا عــن طريــق تقــدمي مــوحتــسني فهمه

وحتقيقا هلذه الغاية، سـتركز اإلدارة، مـسترشدة بـإعالن األلفيـة،            . واحليدة والشمول واالتساق  
التنميـة والـسلم واألمـن،      : على املواضيع ذات األولوية يف تعزيز الدعائم الثالث للمنظمة وهـي          

ويف إطـار هـذه املواضـيع       . ان فـضال عـن تغـري املنـاخ        حفظ السالم، وحقـوق اإلنـس     مبا يف ذلك    
، سوف تسعى اإلدارة إىل التركيز على املسائل الـيت شـدد عليهـا               ذات األولوية  الواسعةاألربعة  

األمني العام املتمثلة يف حتقيق النتائج، واملساءلة والتصدي للتحـديات العامليـة مـن أجـل الـصاحل                  
دارة أفريقيــا بوصــفها جمــاال للتركيــز اإلقليمــي والــشباب  وباإلضــافة إىل ذلــك، حتــدد اإل. العــام

 . بوصفهم اجلمهور االستراتيجي لعملها يف جمال اإلعالم
وتعمل اإلدارة بصورة وثيقة مع املكاتب الفنية يف منظومة األمم املتحدة لتنفيذ بـرامج               ٣-٢٣

. ات واالحتفـاالت العامليـة    اجملاالت الرئيـسية احملـددة، مبـا فيهـا املـؤمتر          بشأن  إعالم فعالة وهادفة    
ذلـــك ويـــشمل مجيـــع أرجـــاء العـــامل وإشـــراكهم،    يف  هـــاوهتـــدف إىل الوصـــول إىل مجاهري 

احلكومات، ووسائط اإلعالم، واملنظمـات غـري احلكوميـة، واملؤسـسات التعليميـة، ومنظمـات               
ــرين بغيــة تــشجيع دعــم           ــة وأعــضاء اجملتمــع املــدين اآلخ ــال التجاريــة واملنظمــات املهني األعم

 . وغاياهتا ملنظمةا
إقامـة عالقـات عمـل اسـتراتيجية        : النهج الرئيسية التالية  تتبع اإلدارة، إلجناز مهمتها،     و ٤-٢٣

 وهيئــات منظومــة األمــم   ؤســساتمــع اإلدارات واملكاتــب الفنيــة التابعــة لألمانــة العامــة وم     
ســائط املتحــدة؛ وتعزيــز اســتخدام أحــدث تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت، يف جمــايل و  

اإلعالم التقليدية واإللكترونية على حد سواء، بغية توصـيل املعلومـات بـشكل مباشـر وفـوري                 
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إىل مجيع أحناء العـامل؛ وإقامـة قواعـد دعـم شـعبية واسـعة مـن خـالل الـشراكات مـع منظمـات                    
اجملتمــع املــدين؛ وحتقيــق التكــافؤ بــني اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة يف إعــداد األخبــار ومــواد   

 . اإلعالميةتصاالتاال
 

 ١الربنامج الفرعي   
 خدمات اإلعالم االستراتيجية  

 
توسيع نطاق فهم ودعم أعمال األمم املتحـدة بـشأن املـسائل املواضـيعية ذات األولويـة، وال سـيما عـن طريـق: هدف املنظمة 

  تقدمي الدعم يف جمال االتصاالت ملناسبات األمم املتحدة ومبادراهتا الرئيسية
 اإلجنازمؤشرات  ازات املتوقعة من األمانة العامةاإلجن

سني نوعيــة التغطيــة اإلعالميــة للمــسائل حتــ )أ(
 ذات األولويةاملواضيعية 

 النسبة املئوية للتغطية املتوازنة أو اإلجيابيةزيادة  )أ(

تقدمي الـدعم لألهـداف الرئيـسية ملبـادرات          )ب(
 دمااألمم املتحدة ومناسباهتا ودفعها للسري ق

مـــستوى الرضـــا الـــذي يعـــرب عنـــه منظمـــو مبـــادراتزيـــادة  )ب(
ومناسبات األمم املتحدة الرئيسية بشأن مواد وخدمات االتـصاالت

 اليت تقدمها اإلدارة
سني فهم العمل الذي تـضطلع بـه األمـم          حت )ج(

 .املتحدة على املستوى احمللي
ــادة  ‘ ١ ’)ج( ــة جلمــاهري املــتلقني املــستهد  زي ــذينالنــسبة املئوي فني ال

 حتسن داد أوزايعتربون أن فهمهم لشؤون األمم املتحدة قد 
زيادة عـدد زيـارات مواقـع الربنـامج الفرعـي علـى شـبكة ‘٢’  

 اإلنترنت
  

 الستراتيجية ا  
دارة التابعــة إلالربنــامج الفرعــي شــعبة االتــصاالت االســتراتيجية،  هــذا ســتتوىل تنفيــذ  ٥-٢٣

 دائـرة احلمـالت اإلعالميـة، ودائـرة مراكـز اإلعـالم، وتـشمل               تتـألف مـن   الـيت   شؤون اإلعالم،   
 . ووحدة االتصال باللجان, لإلعالمشبكة مراكز األمم املتحدة 

تتـسم باملزيـد مـن      إعالميـة    سيجري إجناز هذا اهلدف عن طريق وضع توجيه ورسـائل            ٦-٢٣
املقـار وشـبكة    التركيز، من خالل حتـسني التكامـل الرأسـي للحمـالت والرسـائل بـني اإلدارة و                

مراكــز األمــم املتحــدة لإلعــالم يف امليــدان، وكــذلك مــن خــالل حتــسني التكامــل األفقــي بــني    
املـستوى  علـى  أمـا  . اإلدارة وعناصر اإلعالم التابعة لصناديق وبرامج ووكـاالت األمـم املتحـدة          

مـع   احلثيث لكـي يتكامـل عملـها         السعياحمللي، فستواصل شبكة مراكز األمم املتحدة لإلعالم        
األولويـــات االســـتراتيجية واإلعالميـــة للمنـــسقني املقـــيمني ولألفرقـــة القطريـــة التـــابعني لألمـــم 
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 واملقدمـة يف الوقـت املناسـب        هلادفةاملتحدة، وتستفيد يف نفس الوقت من املعلومات الشاملة وا        
. مـــن مكاتـــب الربنـــامج الفرعـــي املعنيـــة مبـــسائل التنميـــة والـــسلم واألمـــن وحقـــوق اإلنـــسان

تقــدمي كــل يف إقليمــه، ل مراكــز اإلعــالم، الــيت جــرى تعيينــها خصيــصا هلــذا الغــرض، وستواصــ
املــساعدة للمراكــز األخــرى يف جمــاالت تقاســم املــوارد ويف إعــداد رســائل ومحــالت إعالميــة    

 وسـيجري تـسخري فريـق األمـم         .مصممة لتلبية االحتياجات واملصاحل اإلقليمية ودون اإلقليميـة       
مـة األمـم    والت لتعزيز تنـسيق األنـشطة اإلعالميـة فيمـا بـني اإلدارة ومنظ             املتحدة املعين باالتصا  

 الواسعة، من خالل إنشاء أفرقة عاملة مشتركة بني الوكاالت بغية مواءمـة االتـصاالت         ةاملتحد
وعـالوة علـى ذلـك، سـيجري تعزيـز اجلهـود اإلعالميـة          . بشأن املسائل ذات األولوية للمنظمـة     

لى النطاق الوطين أو اإلقليمـي، مـن خـالل أفرقـة األمـم املتحـدة       ذات الصدى القوي واحملدد ع    
 .  على املستويني القطري واإلقليميلالتصاالت

، سـيجري إعـداد نـواتج    ة ملقاصد وأنشطة األمم املتحدرهومفهم اجلتومن أجل تعزيز    ٧-٢٣
ذلك كــي وســيجر. مجهــور املــتلقني املــستهدفإىل إعالميــة باللغــات الرمسيــة واحملليــة لتقــدميها 

 املـؤمترات الـصحفية، واملقـابالت مـع         منـها ،  التصال بوسائل اإلعالم  تنظيم أنشطة استراتيجية ل   
كمـا ستواصـل شـبكة مراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم تعهـد املواقـع الـشبكية           . كبـار املـسؤولني  

 .باللغات احمللية وتعزيزها
ســـتراتيجية إىل عناصـــر الواملـــشورة اإلعالميـــة اتـــشغيلي وسيتواصـــل تقـــدمي الـــدعم ال ٨-٢٣

حــسب  ،اإلعــالم التابعــة لبعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم، فــضال عــن البعثــات الــسياسية 
 .االقتضاء

  
 ٢الربنامج الفرعي   
 خدمات األنباء  

 
نـامج الفرعـي الدعم املقدم لألمم املتحدة بسبل منها، االرتقاء بنواتج األنباء واملعلومات الـيت يقـدمها الرب              تعزيز :هدف املنظمة 

عن املنظمة من حيث النوعيـة والـشكل وحـسن التوقيـت، وتوسـيع النطـاق اجلغـرايف وزيـادة التـواتر يف جمـال اسـتخدام منافـذ
  وسائط اإلعالم واملستعملني اآلخرين هلذه األنباء واملعلومات

 اإلجنازمؤشرات  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
زيادة اسـتخدام اهليئـات اإلعالميـة وغريهـا          )أ(

ــواتج     ــات والنـ ــاء واملعلومـ ــستعملني لألنبـ ــن املـ مـ
 متعددة الوسائط اإلعالمية عن األمم املتحدة

ــادة  ‘١ ’)أ( ــشراكات مــع شــب  زي ــون،عــدد ال كات اإلذاعــة والتلفزي
واملـــستهلكني وجهـــات إعـــادة البـــث، مـــصنفة حـــسب اللغـــة

 وحسب املنطقة
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 اإلجنازمؤشرات  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
عدد زيارات موقع األمم املتحدة الشبكي والزياراتزيادة  ‘ ٢’  

الفريدة لذلك املوقع مبا يف ذلك مركـز األنبـاء، مـصنفة حـسب
 اللغة الرمسية

حاالت التنـزيل اليت يقوم هبا فرادى املـستعملنيزيادة عدد   ‘ ٣’  
 والـصور عاليـة الوضــوحوالتلفزيونيــةالنـهائيني للنـواتج اإلذاعيـة    

 من املوقع الشبكي
حصول املؤسسات اإلخبارية وغريها من      )ب(

املــستعملني يف الوقــت املناســب علــى النــشرات     
ــة    الــــصحفية الــــيت تغطــــي االجتماعــــات اليوميــ

 التلفزيونيـة والـصور ونـواتج       وجمموعات التقـارير  
 إلعالم األخرىا

احملافظة على النسبة املئوية الراهنة من املنتجات اليت تـصدر يف )ب(
  هلاالوقت احملدد

  
 االستراتيجية  

ــاء ووســائط اإلعــالم يف املقــام األول،      ٩-٢٣ ــامج الفرعــي شــعبة األنب تتــوىل تنفيــذ هــذا الربن
 .  األمني العام وشبكة مراكز األمم املتحدة لإلعالميدعمها مكتب املتحدث الرمسي باسمو

وسيتحقق هذا اهلـدف بالقيـام يف الوقـت املناسـب بتزويـد وسـائط اإلعـالم وغريهـا                    ١٠-٢٣
من املـستعملني علـى الـصعيد العـاملي بأنبـاء ومـواد إعالميـة وخـدمات تتـسم بالدقـة والتـوازن،                   

ذاعـة والتلفزيـون والفيـديو والـصور       ومعدة خصيـصا هلـا، كلمـا كـان ذلـك جمـديا، وتـشمل اإل               
ــدة للوصــول إىل      واملطبوعــات وشــبكة اإلنترنــت، وباســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات اجلدي

وسيمثل التعـدد اللغـوي ووسـائط اإلعـالم يف البلـدان            . مجهور أوسع من املتلقني وبسرعة أكرب     
 . رعيالنامية أولويات خاصة يف جهود التوعية اليت يضطلع هبا الربنامج الف

 وستتيح تكنولوجيات املعلومات اجلديدة أيضا هلذا الربنامج الفرعـي مواصـلة حتـسني              ١١-٢٣
إمكانية وصول املعلومات من امليدان، وال سيما عندما تستجد أنباء عاجلـة، فـضال عـن تعزيـز                  

 . التكامل بني خدمات وسائط اإلعالم املتعددة
 التكنولوجيــات اجلديــدة يف جمــال نــشر  وتتطلــب االســتفادة مــن الفــرص الــيت تتيحهــا١٢-٢٣

ــة، إقامــة روابــط مبتكــرة مــع مقــدمي اخلــدمات        وتلقــي املعلومــات، مــن قبيــل األجهــزة النقال
اإلعالميــة، وشــراكات تكامليــة وغــري ذلــك مــن أشــكال التعــاون مــع اإلذاعــات وغريهــا مــن     

هــور وستــساعد هــذه األشــكال مــن التعــاون علــى تلبيــة احتياجــات مج  . جهــات إعــادة النــشر
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ــق تقــدمي أوســع نطــاق ممكــن مــن مقــدمي اخلــدمات          ــاملي عــن طري ــصعيد الع ــى ال ــتلقني عل امل
اإلعالمية واملواد ذات اجلـودة الـيت تعكـس األولويـات الـيت حـددهتا الـدول األعـضاء، مبـا فيهـا                       

 .وستنتج وتوزع برامج خاصة حسب الطلب. األهداف اإلمنائية لأللفية
 

  ٣الربنامج الفرعي   
 التوعية وتبادل املعلوماتخدمات   

 
تعزيـز تفهـم دور األمـم املتحـدة وعملـها واهتماماهتـا، وتـشجيع تبـادل األفكـار واملعلومـات واملعـارف لـدعم :هدف املنظمة 
  أهداف املنظمة

 اإلجنازمؤشرات  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
ــشراكات مــع   )أ( تعزيز وتوسيع نطاق العالقات مع الشركاء ) أ( ــادة ال ــةزي ــصلة داخــل منظوم املؤســسات ذات ال

 األمم املتحدة وخارجها 

ــادل    )ب( ــة وتبـ ــدمات التوعيـ ــوعي خبـ ــادة الـ  زيـ
 املعارف والنواتج

ــاظ‘ ١’) ب( ــناحلفـ ــون عـ ــذين يعربـ ــالء الـ ــستوى العمـ ــى مـ  علـ
 رضاهم عن نواتج وخدمات الربنامج الفرعي 

زيادة عـدد الزيـارات لـصفحات مواقـع الربنـامج الفرعـي ‘٢’  
 على اإلنترنت

   
 االستراتيجية   

، وتتـألف مـن دائـرة اجملتمـع املـدين           ٣ تضطلع شعبة التوعية بتنفيذ الربنامج الفرعـي      س ١٣-٢٣
، وحـسب    لإلعالم  مهرشولد ومركز تبادل املعارف ودوائر األمم املتحدة األخرى        ومكتبه داغ 
ــضاء ــشورات    االقت ــة جملــس املن ــة، وأمان ــسويق، ووحــدة خــدمات التوعي  ،، قــسم املبيعــات والت

 . املعارض وجلنة
 وستعمل هذه املكاتب على اإلبالغ عـن احلـوار بـشأن قـضايا املنظمـة ذات األولويـة              ١٤-٢٣

 خــالل جهــود خــدمات التوعيــة املوجهــة للجمهــور وذلــك بالتحــالف مــع    مــنواحلــض عليــه 
 املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، واجملتمـــع األكـــادميي، واملؤســـسات ومنـــهمالـــشركاء الرئيـــسيني، 

مبـا فيهـا مكتبـات      (التعليمية، والدعاة من املشاهري، من قبيل رسل السالم، واملكتبات الشريكة           
وسـتعمل أيـضا علـى تـوفري النـواتج          . املدين ووسائط اإلعالم   من ممثلي اجملتمع     سائر، و )اإليداع

ــدول األعــضاء، ومــوظفي األمانــة العامــة        واخلــدمات  اإلعالميــة ذات الــصلة لتيــسري عمــل ال
 املكاتـب إمكانيـة أفـضل        هـذه  وسـتتيح . والباحثني ودعم االتصاالت الداخلية يف األمم املتحدة      
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األمـم املتحـدة     املشاركة واالخنراط يف عمل      تعزز زيادة سللحصول على املعلومات واملعارف و    
 .  واملواد التعليميةاملنشورات واإلحاطات واملعارض ومن خالل املؤمترات

 هــذا اهلــدف مــن خــالل توســيع عالقــات الــشعبة مــع الــشركاء الــداخليني    نجز وســي١٥-٢٣
ــ. واخلــارجيني، وزيــادة فهمهــم للمبــادئ األساســية والقــضايا ذات األولويــة للمنظمــة   سعى وت

ا األمـم املتحـدة وأن تتـيح هلـم     تعاجلهـ الشعبة كذلك إىل إشراك تلك اجلماهري يف الشواغل اليت  
 وسيـستند التركيـز يف جمـال إدارة املعلومـات           .ربه شـواغلهم إىل األمانـة العامـة        عـ  يرسـلون منربا  

وسـيزداد التركيـز    . على احتياجات العمالء للحصول علـى املعلومـات دعمـا ألهـداف املنظمـة             
لى التوجيه والتدريب، وتقـدمي الـدعم للمـوظفني والوفـود بـشأن إدارة املعلومـات باسـتخدام                  ع

وسُتـستغل بـشكل كامـل      . األدوات التكنولوجية وتعزيز االتصاالت الداخلية يف األمانـة العامـة         
الفرص اليت أتاحتها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مبا فيها اإلنترنـت، والبـث الـشبكي              

، وتـشجيعها علـى التفاعـل       اجلمهـور  الفيديو، بغية الوصول إىل شرائح أوسع من         ر عرب لتحاووا
 .مــع املنظمــة وتعزيــز إمكانيــة حــصوهلا علــى املعلومــات عــن األمــم املتحــدة والقــضايا العامليــة    

وستعاجل املسائل املتعلقة بإدارة جمموعات مكتبة داغ مهرشـولد واحلفـاظ عليهـا وحتويـل وثـائق                 
 الرمسيــة إىل بيانــات إلكترونيــة، وذلــك لكفالــة إمكانيــة أفــضل للحــصول علــى    األمــم املتحــدة

ــة ملكتبــات األمــم املتحــدة،    . املعلومــات ــة للتحــديث واإلدارة املتكامل ــة التوجيهي وتعمــل اللجن
 إعـداد   مـن أجـل   وحتت قيـادة إدارة اإلعـالم، يف شـراكة مـع مكتبـات األمـم املتحـدة األخـرى                    

 . كة، تشمل أساليب تقييم وقياس أداء اخلدمات املكتبيةسياسات ومعايري وخدمات مشتر
 

 الواليات التشريعية  
 قرارات اجلمعية العامة   

 )املرفق األول(تنظيم األمانة العامة   )١-د (١٣
 إعالن األلفية    ٥٥/٢
  ٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام    ٦٠/١
 إحياء ذكرى حمرقة اليهود   ٦٠/٧
 القمة العاملي املعين مبجتمع املعلوماتمؤمتر   ٦٠/٢٥٢
 برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح   ٦١/٩٥
الربنــامج اإلعالمــي اخلــاص الــذي تــضطلع بــه إدارة شــؤون اإلعــالم      ٦٢/٨٢

 باألمانة العامة بشأن قضية فلسطني
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 تقدمي املساعدة إىل الناجني مـن اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف عـام                ٦٢/٩٦
ــدا١٩٩٤ ــيم يف روانــــ ــحايا  ، وال ســــ ــل وضــــ ــامى واألرامــــ ا اليتــــ
 اجلنسي العنف

 اإلعالم يف خدمة اإلنسانية :  باإلعالماملسائل املتعلقة   ألف٦٢/١١١
ــاإلعالم     باء٦٢/١١١ ــة بـ ــسائل املتعلقـ ــشطة: املـ ــدة يف سياســـات وأنـ ــم املتحـ  األمـ

 اإلعالم جمال
 وجتارة الرقيـق  ضحايا الرقري دائم ختليدا لذكرى    إقامة نصب تذكا    ٦٢/١٢٢

 عرب احمليط األطلسي 
متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتنفيذ التام إلعالن ومنـهاج             ٦٢/١٣٧

ــة     عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعي
 العامة 

 العهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان  ٦٢/١٤٧
التقــدم احملــرز يف التنفيــذ  : كة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا الــشرا  ٦٢/١٧٩

 والدعم الدويل 
 
 

 


