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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٨يف   اجلمعية العامةما اختذهتانقرار

   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناءناءب[
  ])A/67/426() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  
  املسائل املتصلة باإلعالم  - ٦٧/١٢٤

  ألف
  اإلعالم يف خدمة اإلنسانية

 
  ،إن اجلمعية العامة 
 ،)١(مجلنة اإلعالاملقدم من التقرير الشامل املهم ب إذ حتيط علما 

 ،)٢(بتقرير األمني العام وإذ حتيط علما أيضا 

مجيـع البلـدان ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة ككـل ومجيـع اجلهـات املعنيـة                     حتث 
 التزامهــا مببــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة ومببــدأي حريــة الــصحافة  مؤكــدة مــن جديــداألخــرى، 

املبــــادئ املتمثلــــة يف اســــتقالل وســــائط اإلعــــالم وتعدديتــــها وتنوعهــــا، وب وحريــــة اإلعــــالم
بــني البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة وإزاء التبــاين   أوجــهإزاءيــساورها بــالغ القلــق  وإذ

 الــيت تــؤثر يف قــدرة وســائط اإلعــالم التابعــة التبــاين االنتــائج، جبميــع أنواعهــا، املترتبــة علــى هــذ
وســائط اإلعــالم األخــرى واألفــراد يف البلــدان الناميــة علــى نــشر    اخلــاص أو  أوللقطــاع العــام

علـى  واملعلومات ونقل آرائهم وقيمهم الثقافية واألخالقيـة عـن طريـق اإلنتـاج الثقـايف األصـيل                  
 بالـدعوة إىل  ، يف هـذا الـسياق  وإذ تسلم،كفالة تنوع مصادر املعلومات وحرية وصوهلم إليها،     

نظـام عـاملي جديـد لإلعـالم        ” دوليـة شـىت،    حمافـل    ه، يف األمـم املتحـدة ويف      إقامة مـا أطلـق عليـ      
 :يلي ما ، على“نظر إليه باعتباره عملية متطورة ومستمرة يواالتصال،

_______________ 

  ).(A/67/21 ٢١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )١(
)٢( A/67/307. 
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 علـى  املعلومـات  املوجود حاليا يف تـدفق      التباين تقليل   هبدفالتعاون والتفاعل    )أ( 
 ير اهلياكـل األساسـية لالتـصال وقـدرات        مجيع الصعد عن طريق زيادة املساعدة الرامية إىل تطو        

 توليهــا تلــك االتــصال يف البلــدان الناميــة، مــع املراعــاة الواجبــة الحتياجاهتــا ولألولويــات الــيت   
 متكــني هــذه البلــدان ووســائط اإلعــالم التابعــة للقطــاع العــام   هبــدفذه اجملــاالت، والبلــدان هلــ

 من وضع سياسات اإلعـالم واالتـصال        وسائط اإلعالم األخرى يف البلدان النامية      اخلاص أو  أو
زيــادة مــشاركة وســائط اإلعــالم واألفــراد يف عمليــة االتــصال،  واخلاصــة هبــا حبريــة واســتقالل 

 وكفالة التدفق احلر للمعلومات على مجيع الصعد؛

كفالــة أداء الــصحفيني ملهــامهم املهنيــة حبريــة وفعاليــة واإلدانــة احلازمــة جلميــع  )ب( 
 ضون هلا؛االعتداءات اليت يتعر

توفري الـدعم السـتمرار وتعزيـز بـرامج التـدريب العملـي إلذاعـيني وصـحفيني                  )ج( 
مـــن وســـائط اإلعـــالم التابعـــة للقطـــاعني العـــام واخلـــاص ووســـائط اإلعـــالم األخــــرى يف          

  النامية؛ البلدان
التعـاون بـني البلـدان      وتعزيز اجلهود اإلقليمية والتعاون فيما بني البلدان النامية          )د( 

قدمة النمـو والبلـدان الناميـة، مـن أجـل تعزيـز قـدرات االتـصال وحتـسني اهلياكـل األساسـية                       املت
اصـــة يف جمـــايل التـــدريب خب يف البلـــدان الناميـــة، وتلوســـائط اإلعـــالم وتكنولوجيـــا االتـــصاال

 املعلومات؛ ونشر

ــسعي، باإلضــافة إىل   )هـ(  ــا ميكــن مــن دعــم      ال ــدمي كــل م ــائي، إىل تق ــاون الثن التع
ــة ووســائط إعالمهــا التابعــة للقطــاع العــام أو  ومــساعدة إ وســائط  اخلــاص أو ىل البلــدان النامي

ــع   ــرى، مـ ــا األخـ ــالء إعالمهـ ــالم    إيـ ــدان اإلعـ ــا يف ميـ ــصاحلها واحتياجاهتـ ــة ملـ ــاة الواجبـ املراعـ
  : فعال يف منظومة األمم املتحدة، ومن بينهااملتخذةولإلجراءات 

 غـــىن عنـــها لتحـــسني نظـــم اإلعـــالم تنميـــة املـــوارد البـــشرية والتقنيـــة الـــيت ال ‘١’ 
البلدان النامية ودعم استمرار وتعزيز بـرامج التـدريب العملـي، مـن قبيـل         واالتصال يف 
رعايـة القطـاعني العـام واخلـاص يف مجيـع           حتـت    فعـال    ا جيري االضطالع هب   الربامج اليت 
  النامي؛ أحناء العامل

ائط إعالمهــا التابعــة  هتيئــة الظــروف الكفيلــة بــتمكني البلــدان الناميــة ووســ       ‘٢’ 
وســائط إعالمهــا األخــرى مــن احلــصول، عــن طريــق        اخلــاص أو للقطــاع العــام أو 

ــا الوطنيـــة واإلقليميـــة، علـــى تكنولوجيـــا االتـــصاال    الـــيت تالئـــم تاســـتخدام مواردهـ
مــواد الــربامج الــضرورية، وال ســيما املــواد املــستخدمة يف البــث   واحتياجاهتــا الوطنيــة 

 والتلفزيوين؛ اإلذاعي
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دون الــصعد  علــى هــا ســلكية والســلكية وتعزيزوصــالتاملــساعدة يف إقامــة  ‘٣’ 
 النامية؛ اصة فيما بني البلدانخب، وياإلقليمي واإلقليمي واألقاليم

 تتكنولوجيـا االتـصاال   ، حسب االقتضاء، علـى      البلدان النامية تيسري حصول    ‘٤’ 
 ؛السوق املفتوحةاملتقدمة املتاحة يف 

 التـابع ملنظمـة األمـم       لاالتـصا  امل إىل الربنامج الـدويل لتنميـة      تقدمي الدعم الك    )و(  
دعم وسـائط اإلعـالم التابعـة للقطـاعني         يـ  من املفـروض أن   الذي   املتحدة للتربية والعلم والثقافة   

  .العام واخلاص على السواء
  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٨
  

  باء
  ل اإلعالم يف جماتهاسياسات األمم املتحدة وأنشط

 ،إن اجلمعية العامة 

 اهليئـة الفرعيـة الرئيـسية التابعـة هلـا املكلفـة بتقـدمي               هـي  جلنة اإلعـالم     أنعلى   إذ تشدد  
  ألمانة العامة،ل  التابعةتوصيات إليها تتعلق بعمل إدارة شؤون اإلعالم

 الـذي أنـشأت    ١٩٤٦فرباير  / شباط ١٣املؤرخ  ) ١ - د (١٣قرارها   وإذ تعيد تأكيد    
ني به إدارة شؤون اإلعالم هبدف تشجيع التفهم املستنري لعمل األمم املتحدة ومقاصـدها بـ        مبوج

ــن   ــد ممكـ ــصى حـ ــامل إىل أقـ ــعوب العـ ــة    شـ ــرى املتعلقـ ــة األخـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــع قـ  ومجيـ
  اإلدارة، بأنشطة

ــه ينبغــي وضــع مــضامني اإلعــالم واالتــصاالت يف صــميم اإلدارة    علــى  وإذ تــشدد  أن
يف مجيــع مــستويات املنظمــة، والــشفافية مــم املتحــدة ونــشر ثقافــة االتــصاالت االســتراتيجية لأل

، وفقــا  وأنــشطتها بأهــداف األمــم املتحــدةبــصورة وافيــةباعتبارهــا أداة إلعــالم شــعوب العــامل 
ميثـاق األمـم املتحـدة، بغـرض إجيـاد دعـم عـاملي واسـع النطـاق                  املكرسـة يف    بادئ  امللمقاصد و ل

  لألمم املتحدة،
 بـأكرب   أن املهمـة األساسـية إلدارة شـؤون اإلعـالم هـي أن تـوفر للجمهـور                 وإذ تؤكد  

متوازنـة  دقيقـة نزيهـة شـاملة      من خالل أنشطتها يف جمـال االتـصال معلومـات       قدر من الشفافية  
 دفهبــا، بــشأن مهــام األمــم املتحــدة ومــسؤولياهتوثيقــة الــصلة باملوضــوع يف الوقــت املناســب 

 ،نظمةتعزيز التأييد الدويل ألنشطة امل

 الـذي   ٢٠١٠ ديـسمرب / كـانون األول   ١٠ باء املؤرخ    ٦٥/١٠٧  قرارها إىل وإذ تشري  
واالسـتفادة  وفعاليتـها  شـؤون اإلعـالم   فرصة الختاذ اخلطوات الواجبة لتعزيـز كفـاءة إدارة    أتاح  

  مواردها،إىل أقصى حد من 
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ــا  وإذ تعــرب عــن قلقهــا   ــ ال تواالتــصاالاملعلومــات ألن الفجــوة يف تكنولوجي زال ت
 النامية وألن فئات كـبرية مـن الـسكان يف   البلدان آخذة يف االتساع بني البلدان املتقدمة النمو و 

 يف  إذ تـشدد،  ، و االتـصاالت املتاحـة حاليـا      املعلومات و   تكنولوجيا البلدان النامية ال تستفيد من    
ــا خــتاللأوجــه االضــرورة تــصحيح علــى  ،هــذا الــصدد   يف التطــور احلــايل يف جمــال تكنولوجي
 ،عدال وإنصافا وفعالية أكثر ا جعلهاالتصاالت هبدفواملعلومات 

  تتيح فرصا جديـدة    واالتصاالت املعلومات   تبأن التطورات يف تكنولوجيا    وإذ تسلم  
يف القـضاء علـى     مهـم   دور  يكـون هلـا     تنميـة االجتماعيـة وميكـن أن        للهائلة للنمـو االقتـصادي و     

تطــور هــذه التكنولوجيــات   أن لوقــت نفــسه، علــى إذ تــشدد، يف االفقــر يف البلــدان الناميــة، و 
  بني البلدان وداخلها،أوجه التباين  ازديادي إىل يؤد وميكن أن خماطرحتديات وينطوي على 

تعدد اللغـات،   ب  املتعلق ٢٠١١يوليه  / متوز ١٩ املؤرخ   ٦٥/٣١١إىل قرارها    وإذ تشري  
مجيـع  يف  علـى حنـو مناسـب       حـدة   ألمم املت للغات الرمسية   استخدام مجيع ال   أمهية   إذ تشدد على  و

ــشطة إدارة شــؤون اإلعــالم  ــائم بــني اســتخدام   هبــدف ،أن ــة التفــاوت الق ــة  إزال ــة نكليزاإلاللغ ي
تعامـل مجيـع اللغـات الرمسيـة لألمـم           أن وعلـى أمهيـة كفالـة        األخـرى،  اللغات الرمسية اخلمـس   و

  املتحدة معاملة متساوية يف مجيع أنشطة اإلدارة،
  

  أوال
  مقدمة

ــسياسات األمــم املتحــدة      تطلــب  - ١   ــق ب ــام أن يواصــل، فيمــا يتعل إىل األمــني الع
 علـى   باملوضـوع  وأنشطتها يف جمال اإلعالم، تنفيذ التوصيات الواردة يف القـرارات ذات الـصلة            

  تام؛ حنو
تزال األساس الذي ال غىن عنـه لعـامل يـسوده            أن األمم املتحدة ال    تعيد تأكيد   - ٢  

مساع صوهتا بطريقة واضحة وفعالة، وتشدد علـى الـدور األساسـي            السالم والعدل وأنه يتعني إ    
  الذي تقوم به إدارة شؤون اإلعالم يف هذا السياق؛

الوقـت   أمهيـة تقـدمي األمانـة العامـة معلومـات واضـحة دقيقـة شـاملة يف                 تؤكد  - ٣  
  القائمة؛ املناســب إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، يف إطار الواليات واإلجراءات

الـــدور احملـــوري للجنـــة اإلعـــالم يف سياســـات األمـــم املتحـــدة   تعيـــد تأكيـــد  - ٤  
ــق        ــشطة، وتقــرر أن تنبث ــات تلــك األن ــد أولوي ــا يف ذلــك حتدي ــشطتها يف جمــال اإلعــالم، مب وأن
التوصيات املتعلقة بربنـامج إدارة شـؤون اإلعـالم، قـدر اإلمكـان، مـن جلنـة اإلعـالم وأن تنظـر                      

  اللجنة فيها؛
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ىل إدارة شــؤون اإلعــالم أن تــويل، وفقــا لألولويــات الــيت حــددهتا       إ تطلــب  - ٥  
 مــع اإلشــارة ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٥/٢٤٤اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 

، )٤(٢٠٠٥ وإىل الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام               )٣(إىل إعالن األمم املتحـدة لأللفيـة      
لتنميـة وحقـوق اإلنـسان وملـسائل رئيـسية مثـل القـضاء علـى                اهتماما خاصا للـسالم واألمـن وا      

الفقر، مبا يشمل أزمـة الغـذاء العامليـة ومنـع نـشوب الرتاعـات وحتقيـق التنميـة املـستدامة ووبـاء                       
ومكافحــة اإلرهــاب ) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

  ألفريقية؛جبميع أشكاله ومظاهره واحتياجات القارة ا
إىل إدارة شؤون اإلعالم وشبكة مراكز األمم املتحـدة لإلعـالم التابعـة             تطلب    - ٦  

هلا أن تويل اهتماما خاصا لدى تنفيذ أنشطتها للتقدم احملرز يف تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                   
ؤمترات نتـائج مـؤمترات القمـة واملـ       عليها دوليا، مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة، و               

 يف هـذا الـصدد، وهتيـب بـإدارة شـؤون اإلعـالم أن تـؤدي            األمـم املتحـدة   تعقـدها   الرئيسية اليت   
يف ذلـك   دورا فاعال يف توعية اجلمهور باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وأثرها يف التنميـة، مبـا   

اخ، وخــصوصا حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وبالتحــدي العــاملي الــذي ميثلــه تغــري املنــ        
، وخباصـة يف    )٥(اإلجراءات املتخذة يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ                  

ســـياق مبـــدأ املـــسؤوليات املـــشتركة واملتباينـــة يف الوقـــت ذاتـــه، وخـــصوصا يف ســـياق مـــؤمتر  
  ؛)٦(األطراف يف االتفاقية واجتماعات األطراف يف بروتوكول كيوتو

  
  ثانيا

  مة إلدارة شؤون اإلعالماألنشطة العا
  ؛)٧( بتقارير األمني العام عن أنشطة إدارة شؤون اإلعالمعلما حتيط  - ٧  
 إىل إدارة شؤون اإلعالم أن تواصل التزامها بثقافة التقيـيم وأن تواصـل     تطلب  - ٨  

ــدول        ــسيق مــع ال ــاون والتن ــها وأن تواصــل التع ــز فعاليت ــشطتها هبــدف تعزي ــيم منتجاهتــا وأن تقي
  مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمانة العامة؛األعضاء و

_______________ 

  .٥٥/٢القرار  )٣(
  .٦٠/١القرار  )٤(
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(

 .٣٠٨٢٢، الرقم ٢٣٠٣املرجع نفسه، اجمللد  )٦(

)٧( A/AC.198/2012/2-4. 
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 أمهيــة زيــادة فعاليــة التنــسيق بــني إدارة شــؤون اإلعــالم ومكتــب  تعيــد تأكيــد  - ٩  
املتحدث الرمسي باسم األمني العـام، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يكفـل اتـساق الرسـائل الـيت                       

  املنظمة؛ توجهها
ارة شــؤون اإلعــالم ملواصــلة التعريــف بأعمــال   اجلهــود الــيت تبــذهلا إدتالحــظ  - ١٠  

ــة العمــل الــيت تربطهــا       ــز عالق ــة العامــة وبقراراهتــا، وتطلــب إىل اإلدارة أن تواصــل تعزي اجلمعي
  مبكتب رئيس اجلمعية العامة؛

 على مواصلة التعاون بني إدارة شؤون اإلعالم ومنظمة األمـم املتحـدة             تشجع  - ١١  
بالثقافـة ويف ميـداين التعلـيم واالتـصال، سـعيا إىل سـد الفجـوة             للتربية والعلم والثقافة للنـهوض      

  القائمة بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية؛
 اجلهود اليت تبذهلا إدارة شـؤون اإلعـالم مـن أجـل العمـل               تالحظ مع التقدير    - ١٢  

حــدة لزيــادة علــى الــصعيد احمللــي مــع املؤســسات واهليئــات األخــرى التابعــة ملنظومــة األمــم املت  
تنـــسيق أنـــشطتها يف جمـــال االتـــصاالت، وحتـــث اإلدارة علـــى تـــشجيع فريـــق األمـــم املتحـــدة  
لالتصاالت على أن يكفل التنوع اللغوي يف أعمالـه، وتكـرر طلبـها إىل األمـني العـام أن يقـدم                   

  إىل جلنة اإلعالم يف دورهتا اخلامسة والثالثني تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛
 ضرورة أن حتـدد إدارة شـؤون اإلعـالم أولويـات برنـامج عملـها،        تعيد تأكيد   - ١٣  

 من األنظمة والقواعد الـيت حتكـم ختطـيط          ٦-٥ومبا يتفق مع البند     احترام الواليات القائمة     مع
، لكـي حتـدد رسـالتها       )٨(الربامج واجلوانب الربناجمية للميزانية ورصـد التنفيـذ وأسـاليب التقيـيم           

 املــستهدف، اجلمهــوربطريقــة أفــضل ولكــي تــوائم براجمهــا مــع احتياجــات   وتركــز جهودهــا 
  استنادا إىل آليات حمسنة الستقاء اآلراء وللتقييم؛

ــضمان أن حتتــوي        تطلــب  - ١٤   ــود ل ــام أن يواصــل بــذل كــل اجله ــني الع إىل األم
ملتحـدة  منشورات األمانة العامة وخدماهتا اإلعالمية األخـرى، مبـا فيهـا املوقـع الـشبكي لألمـم ا             

ودائرة أنبـاء األمـم املتحـدة، علـى معلومـات شـاملة متوازنـة موضـوعية منـصفة جبميـع اللغـات                       
الرمسيــة عــن املــسائل املعروضــة علــى املنظمــة وأن يتــوخى باســتمرار يف حتريــر هــذه املنــشورات 
ــة      ــرارات اجلمعيـ ــع قـ ــام مـ ــساق التـ ــة واالتـ ــاد والدقـ ــتقاللية واحليـ ــة االسـ ــدمات اإلعالميـ واخلـ

  ومقرراهتا؛ العامة
إىل إدارة شؤون اإلعالم وإىل املكاتب املقدمـة للمحتـوى التابعـة           تكرر طلبها   - ١٥  

لألمانة العامة أن تكفل إعداد منشورات األمـم املتحـدة جبميـع اللغـات الرمسيـة بطريقـة مراعيـة               
_______________ 

)٨( ST/SGB/2000/8. 
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 تترتب عليها تكاليف إضافية وأن تواصـل التنـسيق بـصورة وثيقـة مـع مجيـع الكيانـات                   للبيئة ال 
ــة العامــة وصــناديق منظومــة األمــم        ــع اإلدارات األخــرى التابعــة لألمان األخــرى، مبــا فيهــا مجي
املتحـــدة وبراجمهـــا، يف إطـــار واليـــة كـــل منـــها، لتفـــادي االزدواجيـــة يف إصـــدار منـــشورات   

  املتحدة؛ األمم
، يف هذا الـصدد، إدارة شـؤون اإلعـالم وإدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة               تشجع  - ١٦  
 يف األمانة العامة على التشاور بشأن إمكانية دمج أنشطتهما يف جمال النـشر وتقـدمي                واملؤمترات

  تقرير عن ذلك إىل جلنة اإلعالم يف دورهتا اخلامسة والثالثني؛
 علــى ضــرورة أن تواصــل إدارة شــؤون اإلعــالم أنــشطتها وأن حتــسنها تــشدد  - ١٧  

بلدان األخرى ذات االحتياجات اخلاصـة،      يف اجملاالت اليت هتم البلدان النامية بصورة خاصة وال        
حسب االقتضاء، وعلى ضرورة أن تسهم أنـشطة اإلدارة يف سـد الفجـوة القائمـة بـني البلـدان                    

 النامية والبلدان املتقدمة النمو يف جمال اإلعالم واالتصاالت البالغ األمهية؛

ــا    - ١٨   ــراب عــن قلقه ــشرات     تكــرر اإلع ــة إصــدار الن ــدم توســيع نطــاق عملي  لع
لصحفية اليومية ليشمل مجيع اللغات الرمسية، علـى النحـو املطلـوب يف القـرارات الـسابقة ويف             ا

ظل االحترام التـام ملبـدأ املـساواة بـني مجيـع اللغـات الرمسيـة الـست، وتطلـب إىل إدارة شـؤون                         
اإلعالم أن تـضع اسـتراتيجية لتـوفري النـشرات الـصحفية اليوميـة جبميـع اللغـات الرمسيـة الـست                      

يب مبتكرة يف حدود املوارد املتاحة مبا يتوافق مع قرارات اجلمعية العامـة املتخـذة يف هـذا         بأسال
  م يف دورهتا اخلامسة والثالثني؛الصدد وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل جلنة اإلعال

  
  تعدد اللغات واإلعالم

يف  على أمهية كفالة املـساواة بـني مجيـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة         تشدد  - ١٩  
مجيــع أنــشطة إدارة شــؤون اإلعــالم، ســواء باســتخدام وســائط اإلعــالم التقليديــة أو اجلديــدة،   

يف ذلـك يف العـروض املقدمــة إىل جلنـة اإلعـالم، هبـدف إزالــة التفـاوت بـني اسـتخدام اللغــة          مبـا 
  اإلنكليزية واللغات الرمسية اخلمس األخرى؛

عـدد كـاف مـن املـوظفني يف          إىل األمني العـام أن يـضمن وجـود           طلبها تكرر  - ٢٠  
مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة لدى إدارة شؤون اإلعالم لالضـطالع جبميـع أنـشطتها وأن          
يدرج هذا اجلانب يف مقترحات امليزانية الربناجمية لإلدارة يف املستقبل، آخـذا يف االعتبـار مبـدأ                  

ــاء الع    ــة الــست، مــع مراعــاة أعب مــل املتعلقــة بكــل لغــة مــن   املــساواة بــني مجيــع اللغــات الرمسي
  الرمسية؛ اللغات
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 باجلهود اليت تبذهلا حاليا إدارة شـؤون اإلعـالم مـن أجـل تعزيـز تعـدد                  ترحب  - ٢١  
اللغات يف مجيع أنشطتها، وتؤكد أمهية ضمان إتاحة نصوص مجيع وثائق األمم املتحدة العامـة               

 مجيــع الوثــائق القدميــة لألمــماجلديــدة جبميــع اللغــات الرمسيــة الــست وإتاحــة املــواد اإلعالميــة و
ــأخري،       ــها للــدول األعــضاء دون ت املتحــدة عــرب املوقــع الــشبكي لألمــم املتحــدة وضــمان إتاحت

   على حنو تام؛٦٥/٣١١ وتؤكد كذلك أمهية تنفيذ قرارها
  

  سد الفجوة الرقمية
إىل إدارة شــؤون اإلعــالم أن تــساهم يف توعيــة اجملتمــع الــدويل بأمهيــة  تطلــب   - ٢٢  

 ومبـا يـوفره اسـتعمال اإلنترنـت وغـري           )٩(لوثائق اخلتاميـة للقمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات          تنفيذ ا 
ذلـــك مـــن تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتـــصاالت مـــن إمكانيـــات تـــستفيد منـــها اجملتمعـــات  
واالقتــصادات وبالــسبل الكفيلــة بــسد الفجــوة الرقميــة، مبــا يف ذلــك االحتفــال بــاليوم العــاملي    

  مايو؛/ أيار١٧ يف جملتمع املعلومات
  

 شبكة مراكز األمم املتحدة لإلعالم

 علــى أمهيــة شــبكة مراكــز األمــم املتحــدة لإلعــالم يف حتــسني الــصورة  تــشدد  - ٢٣  
العامــة لألمــم املتحــدة ويف نــشر رســائل عــن األمــم املتحــدة بــني الــسكان احمللــيني، وخباصــة يف  

لغــات احملليــة هلــا أبلــغ األثــر يف الــسكان   البلــدان الناميــة، مــع مراعــاة أن املعلومــات املقدمــة بال  
  ألمم املتحدة على الصعيد احمللي؛احملليني ويف حشد الدعم ألعمال ا

 بالعمل الذي تقوم به شبكة مراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم مـن أجـل                  ترحب  - ٢٤  
 لألمـم  نشر املواد اإلعالمية لألمم املتحدة وترمجة الوثائق املهمة إىل لغـات غـري اللغـات الرمسيـة         

املتحــدة، وتــشجع شــبكة مراكــز اإلعــالم علــى مواصــلة إعــداد الــصفحات الــشبكية باللغــات    
احمللية، وتشجع إدارة شـؤون اإلعـالم علـى تـوفري املـوارد والتـسهيالت التقنيـة الالزمـة، هبـدف            
الوصول إىل أوسع نطـاق ممكـن مـن اجلمـاهري وإيـصال رسـالة األمـم املتحـدة إىل مجيـع أرجـاء                     

سعيا إىل تعزيز الدعم الدويل ألنشطة املنظمة، وتشجع على مواصـلة اجلهـود املبذولـة               املعمورة  
  يف هذا الصدد؛

 أمهيــة ترشــيد شــبكة مراكــز األمــم املتحــدة لإلعــالم، وتطلــب يف هــذا  تؤكــد  - ٢٥  
الصدد إىل األمني العام أن يواصل تقدمي مقترحات يف هذا االجتاه بوسائل منها إعادة ختـصيص                

  املتعاقبة؛ يثما يكون ذلك ضروريا، وأن يقدم تقارير إىل جلنة اإلعالم يف دوراهتااملوارد، ح
_______________ 

)٩( A/C.2/59/3 املرفق، و ،A/60/687. 



A/RES/67/124 A-B 

9 

 ضرورة أن يتم ترشيد مراكز األمم املتحـدة لإلعـالم علـى أسـاس               تعيد تأكيد   - ٢٦  
مع مجيع الدول األعضاء املعنية الـيت توجـد فيهـا مراكـز لإلعـالم             كل حالة على حدة بالتشاور    

 املراكــز خبدمتــها والبلــدان األخــرى املهتمــة يف املنطقــة، مــع مراعــاة    والبلــدان الــيت تقــوم هــذه 
  اخلصائص اليت تتميز هبا كل منطقة؛

 بضرورة أن تواصل شـبكة مراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم، وخباصـة يف                 تسلم  - ٢٧  
البلدان النامية، تعزيز أثرها وأنشطتها، بطرق من بينها تقدمي الدعم لالتـصاالت االسـتراتيجية،              
  وهتيب باألمني العام أن يقدم تقارير عن تنفيذ هذا النهج إىل جلنة اإلعالم يف دوراهتا املتعاقبة؛

إىل إدارة شــؤون اإلعــالم أن تعــزز تعاوهنــا، عــن طريــق مراكــز األمــم  تطلــب   - ٢٨  
املتحدة لإلعالم، مع مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى علـى الـصعيد القطـري ويف سـياق              

املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة هبــدف حتــسني االتــساق يف االتــصاالت وجتنــب  مــمإطــار عمــل األ
  ازدواجية العمل؛

 أمهية مراعـاة االحتياجـات واملتطلبـات اخلاصـة للبلـدان الناميـة يف جمـال                 تؤكد  - ٢٩  
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكفالة تدفق املعلومات بشكل فعال يف تلك البلدان؛

أمهيــة اجلهــود املبذولــة لتعزيــز األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا األمــم     تؤكــد أيــضا  - ٣٠  
املتحــدة للوصــول إىل الــدول األعــضاء الــيت ال تــزال خــارج نطــاق تغطيــة شــبكة مراكــز األمــم 

 بتوسـيع نطـاق   يف سياق عمليـة الترشـيد،  املتحدة لإلعالم، وتشجع األمني العام على أن يقوم،         
  الدول األعضاء؛إلعالم ليشمل تلك خدمات شبكة مراكز ا

خيـصص   اسـتعراض مـا   ضرورة أن تواصل إدارة شؤون اإلعالم        كذلك تؤكد  - ٣١  
مــن مــوارد، ســواء املــوارد مــن املــوظفني أو املــوارد املاليــة، ملراكــز األمــم املتحــدة لإلعــالم يف     

  البلدان النامية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا؛
قدمه بعـض الـدول األعـضاء، مبـا فيهـا البلـدان الناميـة،             بالدعم الذي ت   ترحب  - ٣٢  

بتــوفري أمــور مــن بينــها أمــاكن عمــل جمانيــة ملراكــز األمــم املتحــدة لإلعــالم بــسبب عــدم تــوفر   
التمويل، مع مراعاة أال يكون ذلك الدعم بديال عن التخصيص الكامل للمـوارد املاليـة ملراكـز                 

  ؛مم املتحدةاإلعالم يف سياق امليزانية الربناجمية لأل
 تعزيز مراكز األمم املتحدة لإلعالم يف بريتوريا والقـاهرة ومكـسيكو،    تالحظ  - ٣٣  

وتشجع األمني العام على حبث إمكانية تعزيز مراكز أخرى، وخباصة يف أفريقيـا، بالتعـاون مـع                 
  الدول األعضاء املعنية دون أن تترتب على ذلك تكاليف إضافية؛
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 ديــسمرب/ كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٤/٢٤٣لعامــة بقــرار اجلمعيــة اترحــب   - ٣٤  
 الــذي طلبــت فيــه اجلمعيــة إىل األمــني العــام أن ينــشئ مركــز إعــالم لألمــم املتحــدة يف  ٢٠٠٩

ــة،      ــة الناطقــة باللغــة الربتغالي ــة االحتياجــات اخلاصــة للبلــدان األفريقي ــدا، كمــسامهة يف تلبي لوان
 مع حكومـة أنغـوال، التـدابري الالزمـة إلنـشاء            وتكرر طلبها إىل األمني العام أن يتخذ، بالتنسيق       

مركز اإلعالم على وجـه الـسرعة، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل جلنـة اإلعـالم              
  يف دورهتا اخلامسة والثالثني عن التقدم احملرز يف هذا الشأن؛

 األمـني العـام علـى أن يراعـي بـشكل تـام، عنـد تعـيني مـديري مراكـز                      تشجع  - ٣٥  
مم املتحـدة لإلعـالم، مجلـة أمـور مـن بينـها خـربة املرشـحني يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات                 األ

  واالتصاالت، باعتبارها معيارا من معايري التعيني املستحسنة بشدة؛
  

  ثالثا
  خدمات االتصاالت االستراتيجية

ــد   - ٣٦   ــد تأكيـ ــائل   تعيـ ــداد الرسـ ــتراتيجية يف إعـ ــصاالت االسـ ــدمات االتـ  دور خـ
مــن األمــم املتحــدة ونــشرها، عــن طريــق وضــع اســتراتيجيات لالتــصاالت، بالتعــاون   املوجهــة 

الوثيق مع اإلدارات الفنية وصناديق األمم املتحدة وبراجمهـا والوكـاالت املتخصـصة، مبـا يتـسق           
  متاما مع والياهتا التشريعية؛

  
  احلمالت التروجيية

ــن تقــديرها    - ٣٧   ــرب ع ــضطلع بــ    تع ــا ت ــالم مل ــل يف   إلدارة شــؤون اإلع ــن عم ه م
الترويج، من خالل محالهتا، للمسائل اليت حتظى باهتمام اجملتمع الدويل مـن قبيـل إعـالن األمـم        
املتحدة لأللفية والتقدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا وإصـالح األمـم                      

م وحتقيق التنميـة    املتحدة والقضاء على الفقر ومنع نشوب الرتاعات وحفظ السالم وبناء السال          
املستدامة ونـزع الـسالح وإهنـاء االسـتعمار وحقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا حقـوق املـرأة والطفـل                       
واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والعمـــال املهـــاجرين، والتنـــسيق االســـتراتيجي يف أعمـــال اإلغاثـــة 
اإلنـــسانية، وخباصـــة يف الكـــوارث الطبيعيـــة وغريهـــا مـــن األزمـــات، وفـــريوس نقـــص املناعـــة  

ــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /بــشريةال ــة    )اإلي ــا والــسل واألمــراض غــري املعدي واملالري
ــة      ــة االقتــصادية واالجتماعي ــة وطبيعــة احلال وغريهــا مــن األمــراض واحتياجــات القــارة األفريقي

ــا       ــة أفريقي ــن أجــل تنمي ــدة م ــشراكة اجلدي ــات ال ــا وأولوي  واالحتياجــات )١٠(احلرجــة يف أفريقي
لدان منـوا وإنـشاء النـصب التـذكاري الـدائم لـضحايا الـرق وجتـارة الرقيـق عـرب                 اخلاصة ألقل الب  

_______________ 

)١٠( A/57/304املرفق ،. 
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احمليط األطلسي ومكافحة اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره واحلـوار بـني احلـضارات وثقافـة          
السالم والتسامح وآثار كارثة تشرينوبيل ومنـع اإلبـادة اجلماعيـة، وتطلـب إىل اإلدارة مواصـلة         

بة إلذكـاء الـوعي علـى الـصعيد العـاملي جبميـع هـذه املـسائل، بالتعـاون مـع                     اختاذ التـدابري املناسـ    
  البلدان املعنية واملنظمات واهليئات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة؛

ــسهم يف    تطلـــب  - ٣٨   ــالم، أن تـ ــؤون اإلعـ ــة إدارة شـ ــة، وخباصـ ــة العامـ  إىل األمانـ
اير، وفقا إلعـالن املـؤمتر العـام ملنظمـة األمـم           فرب/ شباط ٢١االحتفال باليوم الدويل للغة األم يف       

املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وباليوم الدويل إلحياء ذكرى ضحايا الـرق وجتـارة الرقيـق عـرب                 
 كـانون  ١٧ املـؤرخ  ٦٢/١٢٢مارس، وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة   / آذار٢٥احمليط األطلسي يف  

ــسمرب /األول ــديال يف ، وبــاليوم الــدويل لنيلــسون   ٢٠٠٧دي يوليــه، وفقــا لقــرار   / متــوز١٨مان
، وبيـــوم نـــوروز الـــدويل يف    ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين  ١٠ املـــؤرخ  ٦٤/١٣اجلمعيـــة 

ــرار اجلمعيـــة  /آذار ٢١ ــا لقـ ، وأن ٢٠١٠فربايـــر / شـــباط٢٣ املـــؤرخ ٦٤/٢٥٣مـــارس، وفقـ
تــضطلع بــدور يف التوعيــة هبــذه املناســبات والتــرويج هلــا دون أن تترتــب علــى ذلــك تكــاليف     

  إضافية، حسب االقتضاء؛
ــوه  - ٣٩   ــم      تنـ ــز األمـ ــبكة مراكـ ــالم وشـ ــؤون اإلعـ ــذهلا إدارة شـ ــيت تبـ ــاجلهود الـ  بـ
ــد يف       لإلعــالم الت املتحــدة ــذي عق ــستدامة ال ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــة مب ــا للتوعي ــة هل ابع
ــو ــن     دي ري ــرة م ــل يف الفت ــانريو، الربازي ــران٢٢ إىل ٢٠ج ــه / حزي ــب إىل ٢٠١٢يوني ، وتطل

   على نطاق واسع؛)١١(اإلدارة أن تنشر املعلومات عن نتائج املؤمتر
التابعـة   املتحـدة لإلعـالم      مراكز األمم إىل إدارة شؤون اإلعالم وشبكة      تطلب    - ٤٠  

هلــا العمــل علــى التوعيــة بالعقــد الــدويل الثالــث للقــضاء علــى االســتعمار الــذي أعلنتــه اجلمعيــة 
 ونـشر املعلومـات عنـه       ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ٦٥/١١٩العامة يف قرارها    

  دون أن تترتب على ذلك تكاليف إضافية؛
  

  األمم املتحدة حلفظ السالم ويف بناء السالمدور إدارة شؤون اإلعالم يف عمليات 
 يف  إدارة شـؤون اإلعـالم      مـشاركة  ضمان أن تواصل األمانة العامة   إىل   تطلب  - ٤١  

بــني اإلدارات  التــشاور عــن طريــقبــدءا مــن مرحلــة التخطــيط حفــظ الــسالم املقبلــة عمليــات 
ــسيق مــع اإلدارات األخــرى   ــة العامــة، وال يف والتن ــسالم ســيما إدارة عم األمان  ليــات حفــظ ال

  ؛وإدارة الدعم امليداين
_______________ 

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١١(
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 إىل إدارة شؤون اإلعالم وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة الـدعم             تطلب  - ٤٢  
امليداين أن تواصـل التعـاون للتوعيـة باحلقـائق اجلديـدة وبالنجاحـات البعيـدة األثـر الـيت حترزهـا                      

يــات املعقــدة واملتعــددة  عمليــات حفــظ الــسالم وبالتحــديات الــيت تواجههــا، وال ســيما العمل   
ــسالم،        ــشطة األمــم املتحــدة حلفــظ ال ــيت طــرأت مــؤخرا علــى أن ــادة الكــبرية ال ــاد، وبالزي األبع
وترحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا اإلدارات الــثالث لوضــع اســتراتيجية شــاملة لالتــصاالت بــشأن    

  التحديات الراهنة اليت تواجهها األمم املتحدة يف جمال حفظ السالم وتنفيذها؛
 أمهية تعزيز القـدرة اإلعالميـة إلدارة شـؤون اإلعـالم يف جمـال عمليـات                 تؤكد - ٤٣ 

والــدور الــذي تؤديــه بالتعــاون الوثيــق مــع إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة  حفــظ الــسالم 
ــداين ــدعم املي ــار ال ــة اختي بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ   عمليــات أول مــوظفي اإلعــالم يف عملي

 لـديهم   إعـارة مـوظفي اإلعـالم ممـن       ىل  إ، يف هـذا الـصدد،       ن اإلعالم دعو إدارة شؤو  السالم، وت 
التوزيـع  مـع مراعـاة مبـدأ       البعثات،    العمليات أو   املسندة يف  هامامل ب لالضطالعاملهارات الالزمة   

 مـن الفـصل اخلــامس عـشر مـن ميثـاق األمــم      ١٠١  مــن املـادة ٣وفقـا للفقـرة   العـادل  اجلغـرايف  
اآلراء سـيما    ، وال  يف هـذا الـصدد     ما يعرب عنه من آراء    في ،تضاء عند االق  إىل النظر،  و ،املتحدة

   البلدان املضيفة؛اليت تعرب عنها
 على أمهية البوابة اإللكترونية املتعلقـة حبفـظ الـسالم يف املوقـع الـشبكي           تشدد  - ٤٤  

لألمم املتحدة، وتطلب إىل إدارة شؤون اإلعالم مواصلة جهودها من أجل دعم بعثـات حفـظ                
  زيادة تطوير مواقعها الشبكية؛السالم ل
أن تواصــال إدارة شــؤون اإلعــالم وإدارة عمليــات حفــظ الــسالم  إىل طلــب ت - ٤٥ 

عـدم التـسامح إطالقـا الـيت تتبعهـا          برنامج فعال يف جمال التوعية لشرح سياسة        تنفيذ  التعاون يف   
مـن  يـع الـدعاوى      واالنتهاك اجلنسيني وأن تطلعا اجلمهور على نتائج مج        االستغاللإزاء  املنظمة  

 اليت ختص أفراد حفظ السالم، مبا فيها الدعاوى اليت ال تثبت فيهـا يف هنايـة املطـاف                   هذا القبيل 
صحة االدعاءات، وأن تقوما أيضا بإعالم اجلمهـور باعتمـاد اجلمعيـة العامـة اسـتراتيجية األمـم                  

جانــب مــوظفي  واالنتــهاك اجلنــسيني مــن االســتغاللاملتحــدة الــشاملة ملــساعدة ودعــم ضــحايا 
  ؛)١٢(األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا

ــود       تالحــظ - ٤٦  ــار اجله ــا يف إط ــضطلع هب ــالم امل ــصاالت واإلع ــشطة االت ــة أن أمهي
سـيما األنـشطة الـيت تقـوم هبـا جلنـة بنـاء الـسالم ومكتـب دعـم بنـاء                       املبذولة لبنـاء الـسالم، وال     

لـب إىل إدارة شـؤون اإلعـالم أن تتعـاون           السالم يف األمانة العامة وصـندوق بنـاء الـسالم، وتط          
  يف ذلك الصدد مع هذه الكيانات لتوسيع نطاق التوعية بالعمل اهلام الذي تضطلع به؛

_______________ 

 .، املرفق٦٢/٢١٤القرار  )١٢(
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  لتحـسني  ثقافة السالم كوسيلة  ودور إدارة شؤون اإلعالم يف تعزيز احلوار بني احلضارات          
  التفاهم بني الدول

، وتطلـب  )١٣(احلـضارات وثقافـة الـسالم    املتعلقة باحلوار بني    إىل قراراهتا  تشري - ٤٧ 
إىل إدارة شؤون اإلعالم أن تواصل، مـع كفالـة انطبـاق ومالءمـة مواضـيع احلمـالت التروجييـة                    

تــوفري الــدعم الــالزم لنــشر املعلومــات املتــصلة بــاحلوار بــني احلــضارات  يف إطــار هــذه املــسألة، 
اجبـة مـن أجـل تعزيـز ثقافـة          اخلطـوات الو  ومبادرة حتالف احلضارات وأن تتخـذ       وثقافة السالم   

والــدعوة إىل التفـاهم الثقــايف والتـسامح واحتــرام األديـان أو املعتقــدات    احلـوار بــني احلـضارات   
وحرية اعتناقها ومتتع اجلميع على حنو فعلي جبميع حقوق اإلنسان واحلقوق املدنيـة والـسياسية               

  ة؛واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمي
 إىل مواصــلة ، وخباصــة إدارة شــؤون اإلعــالم،  منظومــة األمــم املتحــدة تــدعو  - ٤٨  

احلــوار بــني لتعزيــز وســائل السبل وه وحتديــد الــاحلــوار بــني احلــضارات وتيــسريعلــى تــشجيع ال
، آخذة يف االعتبـار     اجملاالتشىت   األمم املتحدة يف      اليت تضطلع هبا   نشطةيف إطار األ  احلضارات  

طلبـها إىل   يف هـذا الـصدد،      تكــرر،   ، و )١٤(نامج العاملي للحوار بني احلـضارات     برنامج عمل الرب  
يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والـستني التقريـر الـذي طلبتـه اجلمعيـة          أن   األمني العام 
   ؛٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٢٠ املؤرخ ٦٠/٤يف قرارها 
د الـيت بـذهلا املمثـل الـسامي لألمـني           بإجنازات حتالف احلضارات وبـاجلهو    تنوه    - ٤٩  

 ١٠ املـؤرخ    ٦٤/١٤العام لـشؤون حتـالف احلـضارات ورحبـت هبـا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                   
ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــشراكات يف اجملــاالت     ٢٠٠٩ن ــادرات وال ــساع نطــاق املب ، وتالحــظ ات

تـدى الرابـع لتحـالف      املتعلقة بالشباب والتثقيف ووسائط اإلعالم واهلجرة الـيت اسـتهلت يف املن           
، ٢٠١١ ديـسمرب / كـانون األول ١٣ إىل ١١احلضارات الـذي عقـد يف الدوحـة يف الفتـرة مـن         

وترحب بالدعم املتواصل الذي تقدمـه إدارة شـؤون اإلعـالم لعمـل حتـالف احلـضارات، مبـا يف                    
 ذلك مشاريعه اجلارية؛

  
  رابعا

 اخلدمات اإلخبارية

 الــيت تقــدمها إدارة شــؤون اإلخباريــةلخــدمات لأن اهلــدف األساســي تؤكــد  - ٥٠  
ــد وســائط اإلعــالم وغريهــا مــن مجــ   هــو اإلعــالم  ــتلقني يف العــامل أمجــع  اهريتزوي يف الوقــت  امل

_______________ 

 .٦٠/٤ و ٥٩/١٤٢ و ٥٦/٦ و ٥٥/٢٣ و ٥٣/٢٥ و ٥٣/٢٢ و ٥٢/١٥القرارات  )١٣(

 .، اجلزء باء٥٦/٦القرار  )١٤(
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منظومـة األمـم املتحـدة    الـصادرة عـن   باألخبار واملعلومات الدقيقة املوضوعية املتوازنـة   املناسب  
ــع   يف  ــع وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي األرب ــوع اإلعــالم املوهــي ، مجي ــون  طب ــة والتلفزي واإلذاع

 وتكـرر طلبـها إىل اإلدارة أن تكفـل          ،مع التركيز بصورة عامـة علـى تعـدد اللغـات          ،  واإلنترنت
  دقة مجيع األخبار العاجلة والربقيات اإلخبارية وحيادها وخلوها من أي حتيز؛

 بالــدور اهلــام خلــدمات البــث التلفزيــوين الــيت تقــدمها إدارة شــؤون        تــسلم - ٥١  
م، وتالحظ اجلهود اليت بـذلت مـؤخرا إلتاحـة مـواد مرئيـة علـى اإلنترنـت تـصلح للبـث                      اإلعال

ميكنــــها احلــــصول علــــى تلــــك املــــواد عــــن طريــــق  ميكــــن هليئــــات البــــث الــــصغرية الــــيت ال
  حتميلها؛ السواتل
ــشدد  - ٥٢   ــائط        ت ــاه وس ــه انتب ــالم توجي ــة أن تواصــل إدارة شــؤون اإلع ــى أمهي عل

 وقـائع  ١٠”ع اليت ال حتظى بتغطية كبرية، عن طريـق املبـادرة املعنونـة      اإلعالم العاملية إىل الوقائ   
وعن طريق تغطيتها بالـصوت والـصورة يف تلفزيـون األمـم            “ ينبغي أن يسمع العامل املزيد عنها     
  املتحدة وإذاعة األمم املتحدة؛

  
  وسائل االتصال التقليدية

واحـدة  زالـت    دة الـيت مـا    باجلهود اليت تواصل بذهلا إذاعة األمـم املتحـ        رحب  ت  - ٥٣  
فعالية وبعد األثـر    المن أفضل وسائط اإلعالم التقليدية املتاحة إلدارة شؤون اإلعالم من حيث            

لتحـسني مـا تقدمـه مـن بـرامج متعـددة اللغـات              الضطالع بأنشطة األمـم املتحـدة        ل أداة مهمة و
ليت يـتم التركيـز     عن أنشطة األمم املتحدة، من حيث دقة التوقيت وأسلوب العرض واملواضيع ا           

عليها، ولكفالة توزيع براجمها على وسائط اإلعالم على أوسع نطـاق ممكـن باسـتخدام أنـسب                 
ــربامج املعــدة مــسبقا أو املباشــرة، وتطلــب إىل األمــني العــام أن      ــربامج واألســاليب، ســواء ال  ال
 يواصــل بــذل كــل جهــد ممكــن لكفالــة املــساواة بــني اللغــات الرمسيــة الــست يف بــرامج إذاعــة    

  ؛املتحدة األمم
ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  القــرار الــذي اختــذه املــؤمتر العــام   تؤيــد  - ٥٤  
فيـه  فرباير، اليوم الـذي أنـشئت       / شباط ١٣ فيه يوم     يف دورته السادسة والثالثني وأعلن     والثقافة

  ؛)١٥(اليوم العاملي لإلذاعة، ١٩٤٦ يف عام إذاعة األمم املتحدة
ــاترحــب  - ٥٥   ــذهلا  إدارة شــؤون اإلعــالم تواصــلهود الــيت جلب مــن أجــل توزيــع  ب

ــة الــست        ــع أحنــاء العــامل باللغــات الرمسي ــربامج مباشــرة علــى حمطــات البــث اإلذاعــي يف مجي ال
   وبلغات أخرى حيثما أمكن؛ واللغة الكيسواحيليةالربتغاليةاللغة باإلضافة إىل 

_______________ 

 .، الضميمةA/67/62انظر  )١٥(
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مؤسـسات البـث   كات مـع  إدارة شؤون اإلعالم مواصـلة بنـاء شـرا       إىلتطلب   - ٥٦  
بأسـلوب  العـامل  ، من أجل نشر رسالة األمم املتحـدة يف مجيـع أرجـاء          ة واإلقليمي ةوالوطنية  احمللي

 التابعــة لــإلدارة مواصـــلة   شــعبة األخبـــار ووســائط اإلعــالم   إىل  وتطلــب  ،دقيــق غــري متحيــز   
يف تيحــــت التكنولوجيــــة الــــيت أ األساســــية  مــــن اهلياكــــل  علــــى حنــــو كامــــل  االســــتفادة 

  األخرية؛ نواتالس
  

  املوقع الشبكي لألمم املتحدة
لوسـائط  بالنـسبة    أساسـية أداة  املوقـع الـشبكي لألمـم املتحـدة         أن   تعيد تأكيـد   - ٥٧  

اجلمهــور، عامــة اإلعــالم واملنظمــات غــري احلكوميــة واملؤســسات التعليميــة والــدول األعــضاء و
بــذل اجلهــود لتعهــد م إدارة شــؤون اإلعــالتأكيــد ضــرورة أن تواصــل وتكــرر يف هــذا الــصدد 

  ؛سينهوحت املوقع
األساســية تطلبــات املبــاجلهود الــيت تبــذهلا إدارة شــؤون اإلعــالم للوفــاء ب تنــوه  - ٥٨  

 وهتيـب بـاإلدارة أن      املوقع الشبكي لألمـم املتحـدة،      إىل   ذوي اإلعاقة  وصول األشخاص تيسري  ل
ــىتواصــل العمــل   ــال عل ــع صــفحات الوصــول إىل تطلبــات تيــسري  مل االمتث ــدة  املوقــع مجي اجلدي

  لألشخاص ذوي اإلعاقة أيا كانت إعاقتهم؛ إتاحتها، هبدف ضمان واحملدثة
ــراء اإلتطــوير والحتــسن  تالحــظ - ٥٩   ــشبكي لألمــم  ماملتعــددي اللغــات لل ث ــع ال وق
تنـسيق مـع املكاتـب     البتواصـل،   إدارة شؤون اإلعالم أن     إىل   ، يف هذا الصدد   ،وتطلب ،املتحدة

بــني املــساواة التامــة  لكفالــةاإلجــراءات املتخــذة حتــسني ، مانــة العامــة يف األاملقدمــة للمحتــوى
يف املوقع الشبكي لألمم املتحدة، وتكرر على وجه اخلصوص طلبـها إىل            الست  الرمسية  اللغات  

ــشرية املخصــصة       ــة والب ــم، داخــل اإلدارة، للمــوارد املالي ــع املالئ ــام أن يكفــل التوزي األمــني الع
تحدة فيما بني مجيع اللغـات الرمسيـة، مـع مراعـاة خـصوصية كـل لغـة        للموقع الشبكي لألمم امل 

  ؛من اللغات الرمسية
 إدارة شــؤون اإلعــالم مــع مؤســسات  اختــذهتابالترتيبــات التعاونيــة الــيت   تنــوه  - ٦٠  

وتكـرر   ،بـبعض اللغـات الرمسيـة   علـى املوقـع الـشبكي    صفحات املتاحـة  الـ أكادميية لزيـادة عـدد     
ــ الترتيبــات لتلــكنطــاق توســيع  العــام األمــنيطلبــها العاجــل إىل  شمل مجيــع اللغــات الرمسيــة  ي

  ؛املتحدة لألمم
ــها   - ٦١   ــة     تكــرر طلب ــة العام ــوى يف األمان ــة للمحت ــع املكاتــب املقدم ــوم مجي  أن تق
املوقـع الـشبكي لألمـم    نكليزيـة علـى   نـشرها باللغـة اإل  تمجيع املواد وقواعد البيانات الـيت       بترمجة  
وكفـاءة  وأن تتيحها على موقع كل لغـة بـأكثر الطـرق عمليـة              ت الرمسية   إىل مجيع اللغا  املتحدة  

  ؛فعالية من حيث التكلفةو
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ــد   - ٦٢   ــد تأكي ــة إلدارة شــؤون     تعي ــز اهلياكــل األساســية التكنولوجي  ضــرورة تعزي
اإلعالم على حنو متواصل هبدف توسيع نطاق أنشطة االتصال الـيت تقـوم هبـا اإلدارة ومواصـلة                  

  كي لألمم املتحدة دون أن تترتب على ذلك تكاليف إضافية؛حتسني املوقع الشب
ــن التطــورات       إىلطلــب ت - ٦٣   ــل م ــشكل كام ــام مواصــلة االســتفادة ب  األمــني الع

األمم املتعلقـة بـ    حتسني النـشر الـسريع للمعلومـات         هبدفاحلديثة يف جمال تكنولوجيا املعلومات      
لألولويــات الــيت حتــددها اجلمعيــة وفقــا دون أن تترتــب علــى ذلــك تكــاليف إضــافية، املتحــدة، 

اخلدمــة اإلخباريــة ب ، وتنــوهومــع أخــذ التنــوع اللغــوي للمنظمــة يف االعتبــار يف قراراهتــا العامــة 
شـؤون اإلعـالم علـى التـشاور مـع مكتـب            إدارة  ، وتشجع    الربيد اإللكتروين  عربلألمم املتحدة   

 الـسبل   ببحـث  لى سبيل األولوية،  عتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األمانة العامة للقيام،        
  جبميع اللغات الرمسية؛بتوفري هذه اخلدمة الكفيلة 
بأن بعض اللغـات الرمسيـة تـستخدم الكتابـات غـري الالتينيـة واملزدوجـة                تسلم   - ٦٤  

االجتــاه وأن اهلياكــل األساســية التكنولوجيــة والتطبيقــات الداعمــة يف األمــم املتحــدة تــستند إىل 
 صعوبات يف جتهيز الكتابات غري الالتينيـة واملزدوجـة االجتـاه،            ينطوي على  مما   الكتابة الالتينية، 

ــا املعلومــات واالتــصاالت علــى مواصــلة التعــاون مــع      إدارة شــؤون وحتــث مكتــب تكنولوجي
هود لضمان الدعم الكامـل مـن اهلياكـل األساسـية التكنولوجيـة             وعلى مواصلة بذل اجل   اإلعالم  

واملزدوجــة االجتــاه،  غــري الالتينيــةالالتينيــة و املتحــدة للكتابــات والتطبيقــات الداعمــة يف األمــم
  ؛املتحدة املوقع الشبكي لألمماللغات الرمسية يف  مجيع بغرض تعزيز املساواة بني

  
  خامسا

 خدمات املكتبة

مهيـــة احملفوظـــات الـــسمعية ألبـــإدارة شـــؤون اإلعـــالم، إدراكـــا منـــها   هتيـــب  - ٦٥  
الـذي مت  ملنظمـة  اذهتا مكتبة داغ مهرشـولد للحفـاظ علـى سـجل          والبصرية واإلجراءات اليت اخت   

 باالنتـهاء مـن جـرد احملفوظـات الـسمعية والبـصرية             ا منـها  بـ ي، وترح نشره باعتباره تراثا مشتركا   
للتمثيـــل الرقمـــي  امللحـــة وتأكيـــدا للـــضرورةعامـــا،  ٦٥ علـــى مـــدار لتـــاريخ األمـــم املتحـــدة

 مـع مالحظـة  تارخيية الفريدة ملزيد مـن التلـف،       لحيلولة دون تعرض احملفوظات ال    ل للمحفوظات
 بالتـشاور   للتمثيل الرقمـي للمحفوظـات    اجلهود اليت بذلتها اإلدارة حىت اآلن لوضع استراتيجية         

أن تبحــث مــع اإلدارات األخــرى، مبــا يف ذلــك مكتــب تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت،   
ع الـشركاء املهـتمني، لـضمان    ، مبـا يف ذلـك العمـل مـ     سبل دعـم التمثيـل الرقمـي للمحفوظـات        

  صون هذه احملفوظات وإتاحة الوصول إليها؛
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 إىل إدارة شـــؤون اإلعـــالم، يف ذلـــك الـــسياق، أن تنفـــذ التوصـــيات  تطلـــب  - ٦٦  
  الصادرة عن فريقها العامل املعين بالنهوض باملكتبة؛

 بــإدارة شــؤون اإلعــالم أن تواصــل قيــادة اللجنــة التوجيهيــة للتحــديث   هتيــب  - ٦٧  
دارة املتكاملة ملكتبـات األمـم املتحـدة، وتـشيد مـرة أخـرى بـاخلطوات الـيت اختـذهتا مكتبـة                      واإل

ملواءمــة أنــشطتها وخــدماهتا داغ مهرشــولد واملكتبــات األخــرى األعــضاء يف اللجنــة التوجيهيــة  
  ونواجتها بشكل أوثق مع غايات املنظمة وأهدافها وأولوياهتا التشغيلية؛

حتفـاظ بنـسخة ورقيـة جملموعـة متعـددة اللغـات مـن               ضـرورة اال   تكرر تأكيـد    - ٦٨  
الكتب والنشرات الدورية وغري ذلك من املـواد، تكـون يف متنـاول الـدول األعـضاء واجلهـات                   

 أدناه، مع ضمان أن تظل املكتبة مـوردا متاحـا           ٧١األخرى، على النحو الوارد بيانه يف الفقرة        
  تها؛وأنشط على نطاق واسع للمعلومات عن األمم املتحدة

مهيـــة احملفوظـــات الـــسمعية أل بـــإدارة شـــؤون اإلعـــالم، إدراكـــا منـــها  هتيـــب  - ٦٩  
والبــصرية يف صــون تراثنــا املــشترك، أن تواصــل النظــر يف سياســاهتا وأنــشطتها املتعلقــة بــصون   

الفوتوغرافيــــة علــــى املــــدى الطويــــل  الــــصور وواألفــــالم حمفوظاهتــــا اإلذاعيــــة والتلفزيونيــــة 
يف سـياقات منـها   لضمان صون هذه احملفوظات وإتاحة الوصول إليها، اإلجراءات املتخذة    يفو

  ؛أعمال البناء املتعلقة باملخطط العام لتجديد مباين املقر يف حدود ميزانيته العامة
ــة       تالحــظ  - ٧٠   ــولد، بوصــفها جه ــة داغ مهرش ــا مكتب ــيت اضــطلعت هب ــادرة ال  املب

ل لتبادل املعارف اليت تـنظم مـن أجـل          التنسيق، لتوسيع نطاق التدريب اإلقليمي وحلقات العم      
  املكتبات الوديعة يف البلدان النامية حبيث تشمل أنشطتها عملية التوعية؛

يف تعزيـز تبـادل املعـارف     مكتبة داغ مهرشـولد      الدور الذي تضطلع به   بتسلم    - ٧١  
ة  والبعثـات الدائمـة للـدول األعـضاء واألمانـ          املنـدوبني وصـول   لكفالـة    وأنشطة الربط الـشبكي   

 إىل خمزون املعارف الكبري املوجود لـدى        العامة والباحثني واملكتبات الوديعة يف كل أحناء العامل       
  األمم املتحدة؛

عـن طريـق الـشبكة الداخليـة لتعريـف           iSeek اجلهود اليت يبـذهلا فريـق        تالحظ  - ٧٢  
 إىل إدارة   املوظفني باملبـادرات والتطـورات اجلديـدة يف خمتلـف إدارات األمانـة العامـة، وتطلـب                

شؤون اإلعـالم أن تعمـل علـى وضـع اسـتراتيجية تكفـل للـدول األعـضاء االسـتفادة أيـضا مـن                
  املوقع؛ هذا

  
  سادسا

  خدمات االتصال
 املوجهــة إىل رئــيس ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٣٠ بالرســالة املؤرخــة حتــيط علمــا  - ٧٣  

دة للتربيــة والعلــم جلنــة اإلعــالم مــن كــبرية مــوظفي اإلعــالم واالتــصال يف منظمــة األمــم املتحــ 
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تيـسري   علـى اختـاذ خطـوات فعالـة ل     مبادرة األثر األكادميي لألمـم املتحـدة      ، وتشجع   )١٦(والثقافة
يف مجيـع املنـاطق مـن أجـل دعـم           سبل التواصـل بـني األمـم املتحـدة ومؤسـسات التعلـيم العـايل                

ألمـم املتحـدة   ، وتنوه يف الوقـت ذاتـه بـدور منظمـة ا         املبادئ واألهداف املشتركة لألمم املتحدة    
  ودستورها؛ للتربية والعلم والثقافة

ــ - ٧٤   زالــت   إدارة شــؤون اإلعــالم مــا تقــدمها الــيت االتــصالبــأن خــدمات  سلمت
  الوعي بدور األمم املتحدة وعملها؛زيادة هتدف إىل 

عـن  إدارة شـؤون اإلعـالم    بأنـشطة التوعيـة التثقيفيـة الـيت تـضطلع هبـا       ترحـب   - ٧٥  
ــامج   ــق برن ــم ا”طري ــل األم ــتعلم للوصــول إىل     “ملتحــدة تعم ــدريس وال ــاملي للت ــشروع الع  وامل

املعلمني والشباب يف العامل أمجع عرب طائفة من مناهج العمل املتعددة الوسـائط، وتـشجع علـى     
 تعزيز شراكاته مع شبكات وسـائط اإلعـالم العامليـة           “األمم املتحدة تعمل  ”أن يواصل برنامج    

نطـاق أنـشطة املـشروع العـاملي للتـدريس والـتعلم لتـشمل        والدعاة مـن املـشاهري وعلـى توسـيع        
  املعلمني والطلبة يف املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية؛

ــة تالحـــظ   - ٧٦   ــلأمهيـ ــاري   أن تواصـ ــامج اجلـ ــذ الربنـ ــالم تنفيـ ــؤون اإلعـ  إدارة شـ
حـسب   ،اليـة للمذيعني والصحفيني من البلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتق                

ــصادر عــن   ــة، و التكليــف ال ــة العام ــق   تطلــب إىلاجلمعي ــسبل لتحقي  اإلدارة النظــر يف أفــضل ال
ــق   االســتفادة القــصوى   ــامج عــن طري ــامج   مــن الربن ــدة الربن ــادة م ــها زي ــور من ــة أم  وعــدد مجل

  املشتركني فيه؛
حنـو  ، بشكليها املطبوع واإللكتـروين،      األمم املتحدة  وقائعبتوجه جملة    ترحب  - ٧٧  

جملـة  ، حتقيقـا هلـذه الغايـة، علـى أن تواصـل             وتـشجع التوعية التثقيفيـة وبـاملنحى الـذي تتخـذه،          
تثقيفيـة  مناسـبات   و أنـشطة    وتنظـيم  يف جمال النشر املـشترك       شراكاتإقامة  وقائع األمم املتحدة    

  ؛ مع منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات التعليم العايلبالتعاون
 وقـائع األمـم املتحـدة     عالم أن تواصل إصـدار جملـة         إىل إدارة شؤون اإل    تطلب  - ٧٨  

تقريــرا إىل جلنــة   حتــسينها دون أن تترتــب علــى ذلــك تكــاليف إضــافية، وأن تقــدموأن تواصــل
اإلعــالم يف دورهتــا اخلامــسة والــثالثني عــن التقــدم احملــرز يف هــذا الــشأن، وتكــرر طلبــها تقــدمي 

  لغات الرمسية الست؛جبميع ال وقائع األمم املتحدةخيارات إلصدار جملة 
تنظــيم معــارض بــشأن  اجلهــود الــيت تبــذهلا إدارة شــؤون اإلعــالم يف    تالحــظ  - ٧٩  
يف  و يف مقـر األمـم املتحـدة       ، يف إطـار الواليـات القائمـة       ،املهمة املتصلة بـاألمم املتحـدة     املسائل  

_______________ 

 .، املرفق)A/67/21 (٢١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )١٦(
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تأكيـد  ، وتعيـد    اجلمهورعامة  مكاتب األمم املتحدة األخرى، بوصفها أداة مفيدة للوصول إىل          
، وتطلـب إىل    اجلمهـور عامـة   لجوالت املـصحوبة مبرشـدين كوسـيلة للوصـول إىل           املهم ل الدور  

األمني العام أن يواصل جهوده لكفالة توافر اجلوالت املصحوبة مبرشدين املتاحة يف مقر األمـم                
املتحدة ويف مراكز عمل األمم املتحدة األخرى على حنو منـتظم، بوجـه خـاص جبميـع اللغـات                   

  ية لألمم املتحدة، ملا توفره من دخل؛الرمس
تعزيـز دورهـا    بـذهلا ل  إدارة شـؤون اإلعـالم       اجلهـود الـيت تواصـل        تالحظ أيضا   - ٨٠  

وشـواغلها الـيت حتـددها      للتفاعل مع اجملتمع املدين فيما يتـصل بأولويـات املنظمـة            كجهة تنسيق   
ع املـدين يف األنـشطة   الدول األعضاء، وتالحظ كذلك، يف هـذا الـصدد، تزايـد مـشاركة اجملتمـ         

  ؛اليت تضطلع هبا األمم املتحدة
ملـا تواصـل   برابطـة مراسـلي األمـم املتحـدة       ، انطالقا مـن روح التعـاون،        تشيد - ٨١  

ميـول  الـذي  القيام به من أنشطة وإلنشائها صندوق داغ مهرشـولد التـذكاري للمـنح الدراسـية             
األنـشطة خـالل   وتغطيتـهم  املتحـدة  صـحفيني مـن البلـدان الناميـة إىل مقـر األمـم            نفقات قـدوم    

تقــدمي الـــدعم  مـــرة أخــرى اجملتمــع الـــدويل علــى مواصـــلة     وتــشجع انعقــاد اجلمعيــة العامـــة،   
  للصندوق؛ املايل

للجهود اليت يبـذهلا رسـل الـسالم وسـفراء النوايـا احلـسنة               تعرب عن تقديرها   - ٨٢  
 اجلمهـور علـى   وتوعيـة ملتحـدة  األمم اللترويج لعمل التابعون لألمم املتحدة وغريهم من الدعاة  

هتيــب بــإدارة شــؤون اإلعــالم أن ، ووشــواغلها وملــسامهتهم يف ذلــك الــدويل بأولوياهتــا الــصعيد
تقـوم بـه مـن أنـشطة        يف مـا     و  ويف جمال االتصاالت   يف استراتيجياهتا اإلعالمية  هم  إشراكتواصل  

  يف جمال التوعية؛
  

  سابعا
  مالحظات ختامية

اخلامسة والـثالثني   ام أن يقدم إىل جلنة اإلعالم يف دورهتا         إىل األمني الع   تطلب  - ٨٣  
والـستني تقريـرا عـن أنـشطة إدارة شـؤون اإلعـالم وعـن        الثامنـة   وإىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا        

  الواردة يف هذا القرار؛والطلبات التوصيات مجيع تنفيذ 
افظـة علـى     إىل األمـني العـام أن يبـذل قـصارى جهـده لكفالـة احمل               أيضا تطلب  - ٨٤  

ــام        ــط العـ ــذ املخطـ ــرة تنفيـ ــة فتـ ــالم طيلـ ــؤون اإلعـ ــا إدارة شـ ــيت توفرهـ ــدمات الـ ــستوى اخلـ مـ
  مباين املقر؛ لتجديد
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املبادرة الـيت اضـطلعت هبـا إدارة شـؤون اإلعـالم، بالتعـاون مـع إدارة                 تالحظ    - ٨٥  
لعامـة الـيت    شؤون السالمة واألمن ودائرة املراسم واالتصال يف األمانة العامـة، خـالل املناقـشة ا              

جتريها اجلمعية العامة سنويا، بشأن إصدار تصاريح هوية خاصة للمسؤولني الـصحفيني للـدول     
األعضاء لكي يتسىن هلم مرافقة وسائط اإلعالم اليت تغطي زيارات كبار املـسؤولني يف املنـاطق               

مارسـة  اليت يكون الدخول إليها مقيدا، وحتث األمني العـام بقـوة علـى مواصـلة حتـسني هـذه امل                
بتلبية طلب الدول األعضاء توفري العدد الالزم مـن التـصاريح اإلضـافية للمـسؤولني الـصحفيني                 
للدول األعضاء لكي يتسىن هلم دخول مجيع املناطق الـيت يعتـرب الـدخول إليهـا مقيـدا مـن أجـل               
تغطيــة االجتماعــات الرفيعــة املــستوى الــيت تــضم مــسؤولني مــن وفــود الــدول األعــضاء تغطيــة   

  شاملة؛ فعالة
ــا    إىل  تطلـــب  - ٨٦   ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــرا إىل اجلمعيـ ــدم تقريـ ــالم أن تقـ ــة اإلعـ جلنـ
   والستني؛ الثامنة

ــدورهتا    تقــرر  - ٨٧   ــة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــدالثامن  والــستني البن
  .“املسائل املتصلة باإلعالم”املعنون 

  ٥٩اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


