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أنشطة إدارة شؤون اإلعالم :اخلدمات اإلخبارية
تقرير األمني العام
موجز
يوجز هذا التقرير ،الذي أُعدّ وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة  ٨6/6٨بـا ،،أوجـا التقـدم
/أ ســــط  ٢٠١4إىل
الرئيســــية الـــ ققتـــها إدارة شــــؤون اإلعــــالم الآتــــرة مـــ
ذار/مارس  ٢٠١٥جمال الترويج ألعمال األمم املتحدة لدى اجلمهور على الصعيد العـامل
ع طريق خدمات االتصاالت االستراتيجية ال تقدمهـا.
و إطار الربنامج الآرع اخلاص باخلدمات اإلخباريـة ،الـذي هـو أ ـد ثالثـة بـرامج
فرعيــة تابعــة إلدارة شــؤون اإلعــالم وتتــوىل تنآيــذر شــعبة األخبــار ووســائ اإلعــالم ،تعمــل
اإلدارة علـى تعزيـز دعــم األمـم املتحــدة مـ خـالل وســني جـودة وشــجل وتو يـ املنتجــات
اإلعالميــة ال ـ تتنــاول املنتمــة ،وتعمــل علــى توســييف النطــا اجلاــرا الســت دام املــواد ال ـ
تنتجها وتواتر است دامها م جانب املنافذ اإلعالمية و ريها م املستعملني.
ويــرد و ــش ألنشــطة الربنــاجمني الآــرعيني ابخــري التــابعني إلدارة شــؤون اإلعــالم،
ومها برناجما خدمات االتصاالت االستراتيجية وخدمات التوعية وتبادل املعـار ،،تقريـري
مستقلني لألمني العام ( A/AC.198/2015/2و  ،A/AC.198/2015/4على التوايل).
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أوال  -مقدمة
 - ١أ اط اجلمعية العامة علما ،رارها  ٨6/6٨با ،،بتقارير األمني العام ع أنشـطة
إدارة شــؤون اإلعــالم املعرو ــة علــى جلنــة اإلعــالم دور ــا السادســة والــثالثني للنتــر فيهــا
( ،)A/AC.198/2014/2-4وطلب إىل األمني العـام أن يسـتمر تقـدل التقـارير إىل اللجنـة عـ
األنشطة ال تضطليف هبا اإلدارة.
 - ٢ودع اجلمعية العامة اإلدارة ،القرار نآسـا ،إىل تقـدل معلومـات ةـددة عـ عـدد
م األنشطة ال تضـطليف هبـا .وأشـار مجتـب جلنـة اإلعـالم علـى اإلدارة بـان تقـدم املعلومـات
املطلوبــة ثالثــة أجــزا ،،وفقــا للــربامج الآرعيــة الثالثــة التابعــة لــالدارة :خــدمات االتصــاالت
االستراتيجية واخلدمات اإلخبارية وخدمات التوعية.
 - ٣وهذا التقرير ،الذي ياط األنشطة اإلخبارية واإلعالمية لالدارة ،يسـل الضـو ،علـى
التقــدم ازــرجم جمــال خــدمات اإلذاعــة ،والتلآزيــون ،والآيــديو ،والتصــوير ،واملطبوعــات،
واإلنترن املقدمـة إىل وسـائ اإلعـالم و ريهـا مـ املسـتعملني علـى الصـعيد العـامل  .ويرزـز
التقرير بصآة خا ة على تطبيق تعدّد اللاات املو ـيف الشـبج لـالدارة و وسـائ اإلعـالم
اجلديدة ،مبا ذلك موا يف يوتيو وويبو وفيسبوك.
 - 4ومــا ي يــذزر خــال ،ذلــك ،ياطـ التقريــر ،األنشــطة الـ
/أ سط  ٢٠١4إىل ذار/مارس .٢٠١٥
الآترة املمتدة م

امـ هبــا اإلدارة خــالل

ثانيا  -اخلدمات اإلخبارية
ألش  -زة عامة
 - ٥خــالل الآتــرة املشــمولة بــالتقرير ،رزــزت اإلدارة علــى توطيــد الشــرازات وتوســييف
نطا هــا ،وعلــى اســتاالل أ ــدل التجنولوجيــات ،لــي فقـ إلعــداد األخبــار وبثهــا بطريقــة
أسرع وأزثر موازبة للعصر وأسهل است داما ،ولج أيضـا لتعميـق تـاثري املنتجـات اإلخباريـة
وجميــادة فعاليتــها .و ــد ا ـطُليف هبــذا العمــل فيمــا يتصــل ،ميــيف وســائ اإلعــالم ،مبــا ذلــك
اإلذاعــة والتلآزيــون واألخبــار املنشــورة علــى اإلنترن ـ وخــدمات اإلنترن ـ  .وســع اإلدارة
أيضا إىل تعزيز أساليب التقييم واإلبالغ.
 - 6فميف تآش فـريوس إيبـوال علـى نطـا واسـيف عـام  ،٢٠١4أ ـبح التاطيـة الـ
تقدمها اإلدارة م خالل خدما ا اإلخبارية أهم نوات التعريش باجلهود املبذولـة علـى زامـل
نطا منتومة األمم املتحـدة للتصـدي لألجممـة .فقـد زانـ التاطيـة اإلخباريـة الـ امـ هبـا
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اإلدارة مصدرا للمعلومات الشاملة عمّا يتم القيام با مجييف البلـدان املتـاثرة وعـ التحـديات
ال ال تزال ائمة .ومبا أن وزاالت متعددة تابعة ملنتومـة األمـم املتحـدة زانـ تقـوم بـادوار
هــذا املســعى ،وأنــا ا اســتجاب زة ةــذر األجممــة إنشــا ،أول بعثــة طــوار ــحية تابعــة لألمــم
املتحـدة ،بــات تنســيق املعلومــات وإدـاد مصــدر و يــد للمعلومــات املعتمـدة رميــا مـ األمــم
املتحدة ،مييف اللاات أ د بؤر الترزيز الرئيسية لـالدارة .فمـ خـالل البـذ اإلذاعـ باللاـات
الرمية الس مجيعها ،إىل جانب اللاتني الربتاالية والسـوا يلية ،والتقـارير اإلخباريـة الصـادرة
عـ مرزـز األنبـا ،باللاــات الرميـة السـ  ،وجمموعــات املـواد الـ جــرى توفريهـا عـ طريــق
شبجة يونيآيد ( ) UNifeedالسـت دامها مـ بـل القنـوات التلآزيونيـة ،واملو ـيف الشـبج الـذي
تعريـش العـاي
أنشئ خصيصا ةذا الارض ،ام أفر ة األخبار التابعة لـالدارة بـدور نشـ
باســتجابة امتمــيف الــدويل .فقــد جــرى بشــجل يــوم نشــر التقــارير اإلخباريــة والتحقيقــات
واملقابالت وجمموعات الصور وو الت البذ احلـ للمـؤارات الصـحآية واملقـاطيف املسـموعة
واملرئية .وأبرجمت تاطية األمم املتحدة أيضا مسامهات الدول األعضا ،مجافحة املرض.
 - ٧وزذلك عملـ أطقـم األخبـار وازتـوى التابعـة لـالدارة عـ زثـب عـرب مجيـيف املنـابر
إلعداد التقارير وتجوي جمموعة منتقاة م الصور ومقاطيف الآيديو التارخيية وإتا ة هذر املـواد
لالســـت دام املو ـــيف الشـــبج املتعـــدد اللاـــات الـــذي يارتقـــب افتتا ـــا إطـــار اال تآـــال
بالذزرى السـنوية السـبعني .وتقـوم إذاعـة األمـم املتحـدة ومرازـز أنبـا ،األمـم املتحـدة باعـداد
ةتــوى إل ــافتا إىل تلــك الصــآحة ،إىل جانــب بثــا عــرب املنــابر اإلعالميــة التقليديــة واجلديــدة.
وتعــاون ســم التلآزيــون بشــجل وثيــق مــيف عمــدة الهــاي إل امــة معــرض ”يــو إن إيــرل“
( ،)UNEarthوهو معرض للمحتوى البصـري (الصـور وامللصـقات ومقـاطيف الآيـديو واألفـالم)
م إنتاج األمم املتحدة ،متحش املدينـة الرئيسـ ( .)Gemeentemuseumوعار ـ جمموعـة
الصــور الآوتو رافيــة املعنونــة ”حن ـ الشــعو “ ،ال ـ اخــتري مضــموتا بالتعــاون مــيف شــريك
خارج  ،معـرض فوتوزينـا ( )Photokinaلعـام  ،٢٠١4وهـو معـرض لـا مجانـة مرمو ـة
جمــال التصــوير يقــام أملانيــا ،وهـ ابن جولــة يــو اليابــان وبازســتان وموا ــيف أخــرى
ستتقرّر ال قا.

با - ،إذاعة األمم املتحدة
 - ٨وا ل إذاعـة األمـم املتحـدة جهودهـا الراميـة إىل اسـت دام التجنولوجيـات التقليديـة
تتلـش أرجـا ،العـاي .وهـ ـد أبرمـ ترتيبـات
واجلديدة للو ول إىل أزرب مجهور ممجـ
شرازة جديدة ميف مؤسسات البذ اإلذاع  ،وجمادت مـ جـم وجودهـا علـى اإلنترنـ عـرب
املنافذ اإلخبارية وامالت الشبجية ،وأبرم ترتيبات تعاونية ميف اجلهات املسـؤولة عـ الربجمـة
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اإلذاعية بعثات آظ السالم ،وو ع ناهاجا أزثر ابتجارا لتوجميـيف الـربامج عـرب سـبل منـها
مثال البذ عرب تطبيقات األجهزة ازمولة.
 - ٩وم بـني القضـايا الـ امـ إذاعـة األمـم املتحـدة بتاطيتـها باستآا ـة خـالل الآتـرة
املشمولة بالتقرير ضايا تايّر املناخ ،والسالم واألم  ،واألجممة السـورية ،واألجممـة أوزرانيـا،
وفــريوس إيبــوال .وجــرى أيضــا نشــر هــذا ازتــوى علــى نطــا واســيف عــرب وســائ التوا ــل
االجتماع .
 - ١٠وباإل ــافة إىل ذلــك ،أرســل إذاعــة األمــم املتحــدة مو آيهــا لتاطيــة عــدة مــؤارات
رئيسية ،ومنها املنتدى العامل األول لسياسـات الشـبا  ،الـذي عاقـد بـازو ،أذربيجـان،
تشري األول/أزتوبر ،واملؤار الدويل الثـا املعـب بالتاذيـة ،الـذي عاقـد مقـر منتمـة األمـم
املتحدة لأل ذية والزراعة روما تشري الثا /نوفمرب ،يذ جنحـوا إنتـاج مـواد للبـذ
اإلذاع بلاات متعددة.
 - ١١و إطــار ا ــطالع اإلدارة بواليتــها املتصــلة بتعــدد اللاــات ،وا ــل إذاعــة األمــم
املتحدة اختاذ شرزا ،ةا لبذ براجمها ،مييف اللاـات .و ـد أبرمـ الو ـدة الربتااليـة أزثـر مـ
 ٢٠اتآــا شــرازة جديــدا عــام  ،٢٠١4ومـ بينــها شــرازات مــيف منافــذ زــربى مـ بيــل
براجميل بوس (النس ة الرباجميلية لبوابة هآناتون بوس ) ومترو وماري زلري .ومـ الشـرزا،
املهمّـــني أمـــاز أخـــرى ناطقـــة باللاـــة الربتااليـــة جريـــدة  O Paísأناـــوال ،وإذاعـــة
 Rádio Capitalموجمامبيــــق ،و نــــاة  TVIالتلآزيونيــــة اإلخباريــــة الربتااليــــة .و زــــانون
األول/ديســمرب  ،٢٠١4أبرمـ الو ــدة اتآــا تعــاون مــيف مو ــيف  IGلألنبــا ،باللاــة الربتااليــة،
وهو مو يف يبلغ عدد مست دميا  ١٣مليونا الرباجميل وبلدان أخرى ناطقة باللاة الربتاالية.
 - ١٢وخـالل املنا شــة العامــة للجمعيـة العامــة ،امـ الو ــدة الصـينية عـدّة مــرات بــالرب
احل ميف إذاعة الصـني الوطنيـة الـ أدرجـ هـذر املـادة عـدة مـرات ـم براجمهـا الـ تابـذ
وطنيا ساعة الذروة ،وهو ما ال ى ردود فعل إدابيـة مـ املسـتمعني الصـني .و الو ـ
نآسا ،اجتذ سا الو دة الصينية على مو يف ويبـو  ٧٢٠ ٠٠٠متـابيف ـآ خـر زـانون
األول/ديسمرب .٢٠١4
 - ١٣واجمداد جــم وجــود الو ــدة اإلنجليزيــة علــى مو ــيف فيســبوك للتوا ــل االجتمــاع
بازثر م الضعش خالل الآترة مـ زـانون األول/ديسـمرب  ٢٠١٣إىل زـانون األول/ديسـمرب
 .٢٠١4وأدى اجمدياد التآاعل عرب وسائ التوا ل االجتماع إىل اجمدياد رزة جميـارة املو ـيف
الشــبج  :فآ ـ زــانون األول/ديســمرب  ،٢٠١4جــرى تليــل  ٣٥١ ٥١٠ــآحات ،مقابــل
 ١٨٥ 6٧٠ــآحة زــانون األول/ديســمرب  .٢٠١٣ومــ بــني الشــرزا ،اجلــدد اإلذاعــة
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البولندية ،وإذاعة هافانـا زوبـا ،وشـبجة اإلذاعـة األو نديـة ،وإذاعـة
ب ترزيزهـا علـى املسـائل
ماليزيا ،إىل جانب الشبجات السمعية/اإلذاعية املت صصـة الـ ينصـ ّ
الزراعية والدينية ،والعديد م ازطات اإلذاعية اجلامعية الواليات املتحدة األمريجية.
Bernama Radio 24

 - ١4و د ت إنتاج الو دة اإلسبانية باهتمام هائل ،يذ زان تتم أزثر مـ ١ ٥٠٠
عملية تليل اليوم م املستعملني ول العاي خالل فترة الـذروة مـ دورة اجلمعيـة العامـة.
وزان التقارير مثار االهتمام األزرب ه تلك املتعلقة بالدور الذي تقوم بـا األمـم املتحـدة
التصـدي لألجممـات ـول العـاي ،مثـل النــزاع الـدائر اجلمهوريـة العربيـة السـورية ،و ـاهرة
تآش فريوس إيبوال ،واجلز ،الرفييف املستوى للجمعية العامة.
 - ١٥وجرت تاطية األجممة أوزرانيا باستآا ة ،وال سيما مـ جانـب الو ـدة الروسـية.
فآ ل االهتمام اإل ليم املجثش هبـذا املو ـوع ،زـان هنـاك اهتمـام ـري مسـبو بالتقـارير
اإلخبارية واملقابالت والتحقيقات ال ط اجلهود املبذولة م األمم املتحدة لتسـوية األجممـة
شـــر أوزرانيـــا وتقـــدل املســـاعدة اإلنســـانية إىل الســـجان ازتـــاجني .و الآتـــرة مـــ
نيســان/أبريل إىل زــانون األول/ديســمرب  ،٢٠١4ناشــر حنــو  ٢٢٥خــربا ومقابلــة ووقيقــا عـ
األجممة شر أوزرانيا ،فحتي بـ  ٣٠ ٠٠٠تصآُّح على اإلنترن .
 - ١6وخالل العام املا  ،ط الو دة العربيـة أ ـداثا شـآ فيمـا يتصـل بالسـنة الدوليـة
للتضــام مــيف الشــعب الآلســطيب ،إىل جانــب عملــها علــى إبــراجم املعانــاة اليوميــة للشــعب
صــلة للــلاع املســتمر اجلمهوريــة
الآلســطيب .وتــابيف مجهــور املنطقــة ع ـ زثــب التاطيــة املآ ّ
العربية السـورية ولتهـور تنتـيم الدولـة اإلسـالمية العـرا والشـام .وجـرى تنـاوال جمموعـة
واســعة مـ القضــايا شلـ الشــوا ل اال تصــادية واالجتماعيــة وتاطيــة املنا شــة جاريــة بشــان
الشر األوس  ،فاُنتج بشان ضية فلسطني و دها أزثر مـ  4٠٠مـادة تيـ بـازثر مـ
 ٢٧٠ ٠٠٠جميارة و ال ،املشاهدات عرب وسائ التوا ل االجتماع .
نشــر األخبــار ،اجن ـ و ــدات
 - ١٧ونتــرا ألمهيــة دور وســائ التوا ــل االجتمــاع
إذاعــة األمــم املتحــدة م ـ تــامني شــرازة مــيف منــرب  ،SoundCloudوهــو منــرب شــبج ســويدي
لتوجمييف املواد السمعية يتيح للمستعملني وميل ما ينتجونـا مـ ةتـوى ـول أ ـل وتسـجيلا
والترويج لا وإماعا للاري .وتتيح هـذر الوسـيلة لألفر ـة عـرض املـواد السـمعية علـى متابعيهـا،
وتاتهر ةا االت استماع املتابعني اجلدد للتقارير فور دوثها ،وهو ما ميج و ـدات إذاعـة
األمم املتحدة م الو و ،على مدى و ول املادة للجمهور وعلى رد فعل اجلمهور.
 - ١٨وخــالل الآتــرة مــا بــني زــانون الثا /ينــاير وزــانون األول/ديســمرب  ،٢٠١4اجن ـ
و دة اللاة السوا يلية م إ افة سـ مؤسسـات إذاعيـة جديـدة إىل ائمـة شـرزائها ،وهـ
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مؤسســات م ـ أو نــدا ومجهوريــة تلانيــا املتحــدة ومجهوريــة الجوناــو الدميقراطيــة وزينيــا،
فو ّســع بــذلك ر عــة و ــوةا إىل اجلمهــور املنــاطق املســتهدفة .وجماد عــدد ”املعجــبني“
بصآحات مو يف فيسبوك بنسـبة  ١٥٩.٥املائـة مقارنـةز بعـام  ،٢٠١٣واجمداد عـدد املتـابعني
علــى مو ــيف تــويتر بنســبة  ٧٥املائــة .و ــد ا إ ــراجم تقـدّم علــى الــر م مـ أن التجنولوجيــا
املناطق املستهدفة ،فقد اجمداد عدد مـرّات تليـل الصـآحات
ما جمال تشجل وديا للجثريي
م  ٣٩ 4٢٥عام  ٢٠١٣إىل  ٥٧ ٧٩٧عام .٢٠١4
 - ١٩واستجابةز م اإلدارة لطلب اللجنة موافا ا مبعلومات خبصوص تاثري الشـرازات علـى
ــعيد مضــاعآة جــم اجلمهــور ازتمــل ،شــرع اإلدارة إجــرا ،اســتعراض لشــرازا ا مــيف
مؤسسات البذ هبد ،تجوي فهم للو يف الراه فيما يتصل بو ول إنتاجات األمـم املتحـدة
اإلذاعية والتلآزيونية إىل اجلمهور وخبصوص اسـت دام هـذر اإلنتاجـات .وتبـيّ لـالدارة أنـا
عام  ،٢٠١4ام جموار املوا يف الشبجية إلذاعـة األمـم املتحـدة باللاـات الرميـة السـ واللاـتني
الربتااليــة والســوا يلية ،ومــ بينــهم العديــد مــ شــرزا ،البــذ ،بتليــل اإلنتاجــات ــوايل
 ٢.٩مليـــون مـــرة .وزـــذلك اســـتقبل املوا ـــيف الشـــبجية إلذاعـــة األمـــم املتحـــدة أزثـــر مـ ـ
 ٣.٢ماليني جميارة لصآحا ا .وباإل افة إىل ذلك ،أجرت اإلدارة استقصا ،بني شـرزا ،البـذ
الذي تتعامل معهم باللاات الرمية الس  ،باإل ـافة إىل اللاـتني الربتااليـة والسـوا يلية ،بايـة
التيقُّ م التقديرات املتعلقة حبجم اجلمهور الذي تصل إليا زل ةطة م ةطات البذ.
 - ٢٠وزشآ نتائج االستقصا ،ع العديـد مـ التحـديات ازيطـة ،مـيف البيانـات الد يقـة
واملوثو هبـا حلجـم اجلمهـور ،وهـو مـا يتضـح مـ ـاالت عـدم تـوافر البيانـات ،ومـ تبـاي
األســاليب ال ـ تتبعهــا ةطــات البــذ لقيــاس جــم اجلمهــور احلــاالت ال ـ تتــوافر فيهــا
البيانات .وتتجبّد ةطات البذ ،وبـاألخ ازطـات ازـدودة املـوارد ،تجـاليش مرتآعـة جلمـيف
بي انات أعداد اجلمهور املوثو ة وابنية ،فهـو يتطلـب الاالـب تـدوي احلـاالت الوا ـدة تلـو
األخرى واتباع أساليب املسح اةاتآ واملستند إىل اإلنترن  .وباإل ـافة إىل ذلـك ،فـان البي ـة
التجنولوجيـــة الســـريعة التايّـــر الـ ـ يـــتم لـــها إعـــادة بـــذ وتوجميـــيف اإلنتاجـــات اإلذاعيـــة
والت لآزيونية ختلق عوبات مجيف البيانـات عـرب تتلـش املنـابر التجنولوجيـة ،مثـل نتـم البـذ
احل ّ علـى اإلنترنـ وتليـل املـواد وتطبيقـات األجهـزة ازمولـة .وستوا ـل اإلدارة جهودهـا
الرامية لآهم طبيعة و ول إنتاجا ا التلآزيونية واإلذاعية إىل اجلمهور علـى مسـتوى العـاي مـ
خالل شرازا ا.
 - ٢١و د أثارت هذر الدراسة أيضا مسالة أن معتم ازطـات اإلذاعيـة ـد بـات ةـا وجـود
على شبجة اإلنترن أيضا ،يذ دري نشر األخبار والتحقيقـات علـى نطـا واسـيف .ووفقـا
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ةذر املمارسة ،تبّي لـالدارة أن زمّـا زـبريا مـ ازتـوى الشـبج الـذي تنتجـا و ـدات إذاعـة
األم م املتحـدة وتتـيح االطـالع عليـا حبريـة علـى موا عهـا الشـبجية يـتم بصـآة اعتياديـة التقاطـا
وإعادة بثا مـ بـل عـدد زـبري مـ ازطـات اإلذاعيـة ـول العـاي ،وزـثري مـ هـذر ازطـات
ال تربطا باذاعة األمم املتحدة اتآا ات شرازة رمية .وتعتزم اإلدارة إجـرا ،وليـل أزثـر تعمّقـا
لقيا س مستوى نشر املواد مـ خـالل هـذر املمارسـة ـري املقننـة ر ـم شـيوعها ،وذلـك لتـوفري
املعلومات ال ال توجد طريقة أخرى ملعرفتها عـ درجـة و ـول إنتاجا ـا إىل شـرائح واسـعة
م اجلماهري ول العاي.

جيم  -تلآزيون األمم املتحدة
 - ٢٢وا ــل اإلدارة إنتــاج أفــالم فيــديو صــرية وطويلــة للنشــر مجيــيف أحنــا ،العــاي م ـ
خالل مؤسسات البذ ال تتعامل معها ،وم خـالل وسـائ التوا ـل االجتمـاع علـى حنـو
متزايــد .ويعج ـ ةتــوى األفــالم أولويــات األمــم املتحــدة :تاــري املنــاخ ،والســالم واألم ـ ،
و قو اإلنسان ،و ضايا املرأة ،واملعونة اإلنسانية ،واألهدا ،اإلمنائية لأللآية ،مـ بـني أمـور
أخرى .وتشمل املنابر الـ تانشـر مـ خالةـا أفـالم الآيـديو تلـك نـاة تلآزيـون األمـم املتحـدة
(وه متا ة أيضزا مدينة نيويـورك مـ خـالل شـبجة  ،)Time Warner Cableوخدمـة البـذ
الشــبج  /ناة األمــم املتحــدة التلآزيونيــة علــى اإلنترنـ  ،وإذاعــة األمــم املتحــدة ،ومرزــز أنبــا،
األمم املتحدة ،و ري ذلك م الوسائ الداخلية.
 - ٢٣وعمـل ســم تلآزيـون األمــم املتحـدة بشــجل وثيـق مــيف الشـرزا ،،مبـ فـيهم ــندو
األمــم املتحــدة للدميقراطيــة ،وو ــدة األمـ البشــري التابعــة ملجتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية
باألمانــة العامــة ،واملآو ــية الســامية حلقــو اإلنســان ،وهي ــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني
اجلنســني واجــني املــرأة (هي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة) إلنتــاج ةتــوى ذي ــلة وموازـــب
ـاالت وا عيــة ،وبالتـايل إبـراجم أنشــطة
للتطـوّرات يتنـاول وجهـة نتــر األشـ اص العـاديني
املنتمة امليدان .وم بني أهم اإلجناجمات ال وقق خـالل الآتـرة املشـمولة بـالتقرير إنتـاج
فيلم فيديو وإنشا ،مو يف شبج  ،بالتعاون الوثيق ميف مجتب شؤون نزع السالح التابيف لألمانـة
العامة ،ومبشارزة األمني العام ،ع رار جملـ األمـ  )٢٠٠4( ١٥4٠املتعلـق حبتـر انتشـار
األسلحة النووية والجيميائية والبيولوجية ووسائل إيصاةا وإرسا ،واب ةلية مناسـبة للمـواد
ذات الصلة هبد ،منيف االيار ري املشروع هبا.
 - ٢4وهنــاك عــدد مـ املنتجــات امل تلآــة طــور اإلنتــاج اليـاز باللاــات الرميــة السـ ،
وتشــمل ”األمــم املتحــدة امليــدان“ ،و ” صــ األمــم املتحــدة“ ،و ”اســتعراض األمــم
املتحدة السنوي لعام  .“٢٠١4و د أُنتِج هذا الربنامج األخـري بـاطوال جممنيـة متآاوتـة لتعتـيم
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جم التوجمييف ودرجـة الو ـول إىل اجلمهـور .أمـا السلسـلة الرئيسـية املعنونـة ”القـرن احلـادي
والعشرون“  ،فقد أ بح تانتَج الياز باللاات اإلنجليزيـة والصـينية والآرنسـية ،بينمـا يسـتمر
البحــذ عـ شــرزا ،إلنتاجهــا باللاــات اإلســبانية والروســية والعربيــة .ويتوا ــل اتســاع ر عــة
توجمييف السلسلة بازملها ،وتتزايد أعداد شرزا ،البذ اجلدد بشجل مطرد.
 - ٢٥و إطـــار إبـــراجم األ ـــدال املرتبطـــة باألهـــدا ،اإلمنائيـــة لأللآيـــة وأهـــدا ،التنميـــة
املستدامة ملا بعد عام  ،٢٠١٥أنتج تلآزيون األمم املتحدة سلسـلة أفـالم فيـديو ،ميـيف اللاـات
الرمية للمنتمة وسيستمر إنتاجها خالل عـام  .٢٠١٥وأُنـتِج أيضـاز أوائـل عـام ٢٠١٥
شري فيديو تضمّ رسالة لألمني العام ولقا ً،ميف جمموعة م املـراهقني البـالاني  ١٥عامـزا مـ
العمر اجتمعوا ملنا شـة تطلعـا م بشـان املسـتقبل ،وذلـك إطـار تنـاول خطـة األمـم املتحـدة
للتنمية ملا بعد عام  ٢٠١٥ال تاعترب م األولويات الرئيسية للمنتمة عام .٢٠١٥
 - ٢6وعلى عيد والية اإلدارة فيما يتصـل بقضـية فلسـطني ،أُنـتج تقريـر لربنـامج ”القـرن
احلـــادي والعشـــري “ زـــانون األول/ديســـمرب  ٢٠١4عـ ـ جمموعـــات مـ ـ اإلســـرائيليني
والآلســطينيني العــاملني جمــال الرعايــة الصــحية يقــدمون العــالج املنقــذ للحيــاة إىل أطآــال
فلسطينيني يعانون م اعتالالت القلب ،زل م إسرائيل وفلسطني.
 - ٢٧وفيما يتعلق بتاري املناخ ،شل أهم اإلنتاجـات شـري فيـديو عـ مـؤار القمـة املعـب
باملنـاخ وشـريطا بعنــوان ”ناميبيـا :أجممـة اجلآــا “،و خـر بعنـوان ”العلــوم النوويـة وومـ
ازيطات“ .و نآ الو  ،وا ل اإلدارة سعيها جلميف لقطـات فيـديو توثـق ثـار ارتآـاع
مستويات البحر واةجرة النامجة ع تاري املناخ.
 - ٢٨ووا ل تلآزيون األمم املتحدة إلقا ،الضو ،على القضايا ال تواجههـا الـدول اجلزريـة
الصــارية بعــد املــؤار الــدويل الثالــذ املعــب بالــدول اجلزريــة الصــارية الناميــة ،الــذي عاقــد
أيلول/سبتمرب  ٢٠١4ساموا ،م خالل إنتاجات منها تقرير ع جزر سليمان وتـاثري طـيف
األشـجار علـى جمتمعـات اجلـزر الصــارية .وزـان مـ بـني التقــارير أيضـا تقـارير عـ املوا ــييف
التالية :إعادة بنا ،ةطـة ر ـد تابعـة ملنتمـة معاهـدة احلتـر الشـامل للتجـار النوويـة بعـد أن
جزيرة روبنسون زـروجمو شـيل وإنقـاذ مـك التونـا ازـي
دمر ا أمواج التسونام
اةــاد  ،الــذي يعتــرب مصــدر رجم لســجان العديــد مــ اجلــزر الصــارية املنطقــة و ايــة
السلحآاة البحرية اجللدية التهر ترينيداد وتوبـا و واجلهـود املبذولـة حلمايـة البي ـة البحريـة
جزر زوك.
 - ٢٩وتقديرزا للتضحيات ال يقدمها آتـة السـالم ،ألقـى تلآزيـون األمـم املتحـدة الضـو،
علــى صــيلة الضــحايا املرتآعــة بشــجل خــاص عــام  ،٢٠١4م ـ خــالل تقريــرر الســنوي
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الرئيس ”استعراض األمم املتحدة السنوي لعام  .“٢٠١4وباإل افة إىل ذلك ،سـو ،تعمـل
اإلدارة ميف إدارة عمليـات آـظ السـالم التابعـة لألمانـة العامـة إلعـداد فـيلم وثـائق عـ هـذا
املو وع عام .٢٠١٥
 - ٣٠وفيمـا يتعلـق بالعقـد الـدويل للمنحـدري مـ أ ـل أفريقـ  ،تشـمل إنتاجـات الآيــديو
الرباجميــل
املزمــيف إجناجمهــا خــالل الربــيف الثــا م ـ عــام  ٢٠١٥تقريــراز ع ـ مو ــوع الــر
والواليــات املتحــدة .وبالنســبة لألنشــطة الصــادر بشــاتا تجليــش فيمــا يتصــل با يــا ،ذزــرى
حايا الر ويارة الر يق عـرب ازـي األطلسـ  ،فسـو ،يانـتج عـام  ٢٠١٥شـري فيـديو
ع إنشا” ،سآينة العودة“ ،النصب التذزاري الدائم الذي سيقام مبقـر األمـم املتحـدة إل يـا،
ذزرى حايا الر ويارة الر يـق عـرب ازـي األطلسـ  ،وسيتضـم الشـري هـورا ملصـمم
النصب ،رود ليون.
 - ٣١وم منطلق رص اإلدارة على موازبـة التجنولوجيـات املتطـورة ،فاتـا بصـدد يهيـز
إنتاجــات تلآزيــون األمــم املتحــدة الســت دام تجنولوجيــا ”سيآولوش ـ “ ( )Civolutionالــ
ستتيح وسم ازتوى بعالمـات مائيـة ر ميـة ،وبالتـايل تـوفري معلومـات عـ اسـت دام منتجـات
تلآزيون األمـم املتحـدة السـمعية  -البصـرية مـ بـل شـرزا ،اإلدارة مـ مؤسسـات البـذ
تتلش أحنا ،العاي .و د امّم هـذا النتـام للتعـر ،ر ميـزا علـى مـا ايبَـذ مـ ةتـوى تلآزيـو
موسوم بالعالمة املائية الر مية وتوفري تقارير وليلية ع است دام وانتشار هذر املواد.
التاطية احلية
 - ٣٢خالل الآترة املشمولة بالتقرير ،وا ل تلآزيون األمم املتحدة تزويـد مؤسسـات البـذ
شآ أحنا ،العاي بتاطية ية ،ودة البذ التلآزيـو جللسـات اجلمعيـة العامـة وجملـ األمـ
و ريها م األنشطة احلجومية الدولية واألنشطة الرئيسية مـ بدايتـها إىل تايتـها ،عـالوة علـى
املــؤارات واللقــا،ات الصــحآية الـ تعقــد املقــر نيويــورك و مجتــب األمــم املتحــدة
جنيــش .زمــا جــرت تاطيــة املــؤارات الدوليــة ال ـ تاعقــد برعايــة مؤسســات منتومــة األمــم
املتحدة .و د أتيح بذ التاطيات احلية لتلآزيون األمم املتحدة على شبجة تلآزيونيـة عامليـة مـ
خــــالل اثــــنني مــ ـ مقــ ـدّم اخلــــدمات الرئيســــيني علــــى الصــــعيد العــــامل  ،ومهــــا Switch
و  .Encompassوتاتاح التاطية أيضزا م خـالل نـاة تلآزيـون األمـم املتحـدة عـ طريـق Time
 Warner Cableنيويورك ،وم خالل البذ احل بالآيديو على ـآحة األمـم املتحـدة للبـذ
الشــبج  .وخــالل الــدورة التاســعة والســتني للجمعيــة العامــة عــام  ،٢٠١4طــى تلآزيــون
األمــم املتحــدة  ١٣٩ــدثاز ،مبــا ذلــك املــؤار العــامل املعــب بالشــعو األ ــلية ،واجللســة
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اخلا ــة للجمعيــة العامــة بشــان متابعــة برنــامج عمــل املــؤار الــدويل للســجان والتنميــة ملــا بعــد
عام  ،٢٠١4ومؤار القمة املعب باملناخ ،و د ا ذلك بالنقل احل املتزام بالآيديو.
شبجة يونيآيد اإلخبارية
 - ٣٣وا ل شبجة يونيآيد اإلخبارية بذ مواد فيـديو إخباريـة سـتة أيـام األسـبوع عـرب
خدمة األخبار التلآزيونية لوزالة أسوشييتد بري ال تصل إىل أزثر م  ١ ٠٠٠نقطة للبـذ
على الصـعيد العـامل  ،وزـان ةتـوى هـذر املـواد مسـتقى مـ املقـر ومـ أزثـر مـ  4٠وزالـة
و ــندو ا وبرناجمــا ،إىل جانــب بعثــات آــظ الســالم .و اوجمّعـ أيضــا بعـ املــواد اإلخباريــة
املنتقاة بواسطة تلآزيون وزالة رويترجم واواد اإلذاعات األوروبية .وتوفر رويترجم ِزَم األخبـار
املصوّرة ألزثر م  6٥٠مؤسسة بذ ياقدر عـدد مشـاهديها حبـوايل بليـون مشـاهد ،أمـا اوـاد
اإلذاعات األوروبية فهـو اوـاد بـني  ٨٥مؤسسـة بـذ مـ  ٥6بلـداز ،إىل جانـب  ٣٧مؤسسـة
بذ شريجة.
الشجل األول
توجميــيف املســتآيدي مــ منتجــات شــبجة يونيآيــد اإلخباريــة ســب املنــاطق
الثا /نوفمرب ٢٠١٥

تشــري

توجمييف املذيعني سب اإل ليم
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 - ٣4ووفرت شبجة يونيآيـد اإلخباريـة أيضـزا خـدمات فيـديو ،ـودة البـذ التلآزيـو علـى
مو عهــا ز دمـــة ملؤسســـات البـــذ األ ـــار الــ ال تشـــترك خـــدمات أسوشـــييتد بـــري
أو رويترجم التلآزيونية ،ومعتمها أفريقيا .وم بني املست دمني املسـجلني مهنيـون طـاع
اإلعــالم ووزــاالت جوميــة ومنتمــات ــري جوميــة ومؤسســات تعليميــة .و املتوس ـ ،
ساجل شهريا وايل  ٢ ٢4٥عمليـة تليـل مـ مؤسسـات البـذ ،بزيـادة ـدرها  ١٢املائـة
مقارنة بالعام املا  .ويقوم املست دمون املسـجلون باعـادة توجميـيف بعـ املـواد الـ يقومـون
بتليلــها م ـ شــبجة يونيآيــد ،وذلــك م ـ خــالل منــابرهم اخلا ــة علــى اإلنترن ـ و موا ــيف
التوا ل االجتماع .
 - ٣٥وخالل الآترة املشمولة بالتقرير ،تلق شبجة يونيآيـد الجـثري مـ الطلبـات للحصـول
على املـواد اإلعالميـة املتصـلة بتاطيتـها لتـاهرة تآشّـ فـريوس إيبـوال منطقـة ـر أفريقيـا
ولالستجابة العاملية ةذر األجممة ،و اسجّل  ٢١٠عملية تليل ةذر املواد علـى اإلنترنـ  ،بينمـا
بقي موا ـييف األجممـة السياسـية واإلنسـانية سـوريا واحلالـة الشـر األوسـ ومجهوريـة
ال علـى اإلنترنـ  .وزانـ
أفريقيا الوسـطى وجنـو السـودان مـ بـني املوا ـييف األزثـر تليـ ز
املوا ــييف ذات االهتمــام العــام الــ تيــ بــاعلى إ بــال هــ  :مــؤار القمــة املعــب باملنــاخ
( ٩٣تليالز) ،وخطا ليوناردو ديجابريو األمم املتحـدة ( 4٨تليـالز) ،واملـوجز اإلخبـاري
ع فريوس إيبوال ( 46تليـالز) ،و آتـة السـالم ـوة األمـم املتحـدة ملرا بـة فـ االشـتباك
( 4٥تليالز).
البذ الشبج
 - ٣6توا ــل اإلدارة وســني وتوســييف نطــا خــدمات البــذ الشــبج احلـ ووـ الطلــب
مبا يتيح الو ول إىل املشاهدي ـول العـاي مـ خـالل وسـائ شـبجية متعـددة ،مبـا ذلـك
األجهزة الالسلجية ازمولة مثل اةواتش الذزية واحلواسيب اللو ية .وتاعد ناة األمم املتحـدة
التلآزيونية على اإلنترنـ وا ـدة مـ أزثـر موا ـيف األمـم املتحـدة الشـبجية اسـتقباال للزائـري .
و عام  ،٢٠١4سجّل هـذا املو ـيف الشـبج أزثـر مـ  ٢١مليـون مشـاهدة ملقـاطيف فيـديو
أزثر م  ٢٢٠بلداز وإ ليماز ،بزيادة بلا نسبتها  ٢4املائة مقارنة بعام .٢٠١٣
ـم مـواد
 - ٣٧و د أُدجم املواد املصوّرة اخلا ة بتلآزيون األمم املتحدة علـى اإلنترنـ
العديــد مـ املنــابر اإلخباريــة ،مبــا ذلــك إذاعــة األمــم املتحــدة ومرزــز أنبــا ،األمــم املتحــدة،
ممــا يتــيح هــذا ازتــوى لآ ــات متعــددة م ـ املشــاهدي وبلاــات تتلآــة .وباإل ــافة إىل ذلــك،
تتوا ل اجلهود النشطة الرامية إىل إتا ة املتابعة احلية مل تلش أنشطة األمـم املتحـدة مـ مجيـيف
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أحنا ،العاي وباللاات الرمية الس  ،مبا
باملناخ واملنا شة العامة للجمعية العامة.

ذلك اجتماعـات جملـ األمـ ومـؤار القمـة املعـب

 - ٣٨وباإل افة إىل ذلك ،تايسّر اإلدارة التاطية بواسطة البـذ الشـبج الجتماعـات جملـ
قــو اإلنســان ،واإل اطــات الصــحآية الــ تاعقــد مجتــب األمــم املتحــدة جنيــش،
وازازمــات وجلســات االســتماع الـ تاعقــد ةجمــة العــدل الدوليــة الهــاي مـ خــالل
املو يف الشبج لتلآزيون األمم املتحدة.
 - ٣٩و عــام  ،٢٠١4وفــرت اإلدارة تاطيــة بالبــذ الشــبج ملنتــدى وــالش احلضــارات
/أ ســط  ،٢٠١4واملــؤار الــدويل الثالــذ املعــب بالــدول
املعقــود بــايل ،إندونيســيا،
اجلزرية الصارية النامية ،املعقود بيا أيلول/سبتمرب  ،٢٠١4ومـؤار األمـم املتحـدة الثـا
املعب بالبلدان النامية ري السا لية ،املعقود فيينا تشري الثا /نوفمرب .٢٠١4
 - 4٠وسجّل ناة األمم املتحدة على مو يف يوتيو أزثر م  ١4مليون مشـاهدة ،بزيـادة
بلا ـ  4٠املائــة مقارنــة بعــام  ٢٠١4وارتآــيف عــدد املش ـترزني القنــاة إىل أزثــر م ـ
 6٥ ٠٠٠مشــترك ،بزيــادة بلا ـ  ٣٨املائــة .وم ـ أجــل وســني ســهولة اســت دام القنــاة
وجميــادة تآاعــل املســت دمني معهــا ،أُنش ـ ــوائم عــرض خا ــة ،مبــا ذلــك ــوائم عــرض
مقاطيف الآيديو باللاات امل تلآة .و اشجّيف املست دمون على التعليق على مقـاطيف الآيـديو وعلـى
اإلسهام بآرائهم بشان ما يشالهم م ضايا.

دال  -الصور وازآو ات السمعية  -البصرية
مجتبة ور األمم املتحدة
 - 4١خالل الآترة املشمولة باالستعراض ،ناآذ مـا ال يقـل عـ  ١ 4٢١مهمـة ،مبـا ذلـك
 ٣٥ر لة ام هبا األمني العـام ،ونـتج عنـها ـوايل  6 ٥٠٠ـورة جـرى اختيارهـا وإتا تـها
للجمهــور بد ــة عاليــة علــى املو ــيف الشــبج لصــور األمــم املتحــدة .و اممــوع ،أ ــيش
مــا ال يقــل عــ  ٢6 ٢٠٠ــورة إىل اعــدة بيانــات الصــور .وهــذا يعجــ جميــادة حبــوايل
 ٣٠املائة مقارنة بالآترة املشمولة بالتقرير السابق ،وذلـك بـالر م مـ اعتمـاد سياسـة أزثـر
رامة اختيار الصور إلدراجها اعدة البيانات.
 - 4٢و ام جموار املو يف الشبج لصور األمـم املتحـدة مـ أزثـر مـ  ٢٠٠بلـد بتليـل أزثـر
مـ  ٨٩ ٠٠٠ــورة عاليــة الد ــة مـ أجـل إعــادة نشــرها وتوجميعهــا والســت دامها أل ــراض
أخــرى .وشــجل ذلــك جميــادة بنســبة  4٨املائــة مقارنــة بــالآترة املشــمولة بــالتقرير الســابق،
إذ أ بح املستآيدون م اخلدمة أزثر تعوداز على تليل الصور م املو يف الشبج لصور األمـم
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املتحدة .ونتيجة لذلك ،اخنآـ عـدد الصـور الـ يتعـّي علـى مجتبـة ـور األمـم املتحـدة أن
توفرها يدوياز .وميف ذلك ،ال تزال خدمة توفري الصـور يـدويزا تشـهد إ بـا زال زـبرياز ،فقـد وفـرت
املجتبة  ١٣ ٠٠٠ورة إ افية بواسطة بروتوزول نقل امللآـات ( )FTPأو الربيـد اإللجتـرو
بنا ،على طلب البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة وعموم اجلمهور.
 - 4٣وخالل الآتـرة املشـمولة بـالتقرير ،سـجّل املو ـيف الشـبج ملجتبـة ـور األمـم املتحـدة
أزثر م  ٣.٢ماليني مشاهدة فريـدة لصـآحاتا ،بزيـادة بلاـ  ٢4املائـة ،بينمـا ا تآتـ
منافذها على وسـائ التوا ـل االجتمـاع بشـعبيتها لـدى املسـت دمني البـا ثني عـ ازتـوى
الآوتو را اخلاص باألمم املتحدة ،فقد ساـجل جميـادة مـرّات املشـاهدة علـى مو ـيف فليجـر
و أعداد ”املعجبني“ على مو يف فيسبوك واملتابعني على مو يف تويتر (انتر الشجل الثا ).
الشجل الثا
ازتوى الآوتو را اخلاص ب األمم املتحدة على موا يف التوا ل االجتماع
رزة الدخول على مو ع تويتر وفيسبوك
زانون األول/ديسمرب ٢٠١4
٨٩ ٣٩٠
زانون األول/ديسمرب ٢٠١٣
٥6 4٠٧
زانون األول/
ديسمرب ٢٠١٢
٢١ ٩٩٨

املعجبون على مو يف فيسبوك
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زانون األول/
ديسمرب ٢٠١4

زانون األول/
٥4 ٩١١
ديسمرب ٢٠١٣
 ٣٨ ٢4١زانون األول/
ديسمرب ٢٠١٢
٢١ 6٥٣

املتابعون على مو يف تويتر
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رزة الدخول على مو يف فليجر
زانون األول/
ديسمرب ٢٠١4
١٢ ٧٢٥ ١٨٩
زانون األول/
ديسمرب ٢٠١٣
٥ ٩6٢ ٣٢٣

زانون األول/
ديسمرب ٢٠١٢
٢ 466 ٩6١

املشاهدات

فليجر

 - 44ودعماز الستجابة املنتمة ألجممة فريوس إيبوال ،سل زل مـ و ـدة التصـوير ومجتبـة
الصــور الضــو ،علــى التاطيــة ال ـ ت ـ هبــا هــذا املو ــوع ،ســوا ،م ـ املقــر أو م ـ امليــدان.
وأ ــيش أزثــر م ـ  ١ ٠٠٠ــورة إىل اعــدة البيانــات ،منــها مــا ينــاهز  ٥٠٠ــورة جــرى
آتهــا وتذييلــها بتعليقــات ونشــرها معــرض ــور خــاص ،اعمّم ـ ال ق ـزا منــابر
التوا ل االجتماع (انتر الشجل الثالذ).
الشجل الثالذ
مو يف ور األمم املتحدة يقدّم عر زا خا زا لصور االستجابة الطارئة لآريوس إيبوال
أنشــــ بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة
للتصــدي العاجــل لآــريوس إيبــوال
زـــردّ فعـــل لتآشـ ـ هـــذا الوبـــا،
بشـــجل ـــري مســـبو  ،فجانـــ
بـــذلك أول بعثـــة تنشـ ـ ها األمـــم
املتحـــدة للتصـــدي حلالـــة ـــحية
طارئـــة .وهــ بعثـــة مؤ تـــة تاعــ
بتلبيــة اال تياجــات ابنيــة املتصــلة
مبجافحـــة فـــريوس إيبـــوال الـــذي
أفــادت التقــارير با ــابة أزثــر مـ
 ٢٠ ١٧١ش ص ـاز بــا ،وتس ـبوبا وفــاة  ٧ ٨٩٠ش صــا ــآ  ٢٨زــانون األول/ديســمرب  ،٢٠١4وفق ـاز
إل صا،ات منتمة الصحة العاملية.
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 - 4٥وباإل افة إىل تاطية األخبار الراهنة ،وا ـل اإلدارة إتا ـة نسـق ر ميـة مـ الصـور
التارخييــة للجمهــور ،ووا ــل ســعيها إىل عقــد شــرازات مــيف اجلهــات الداخليــة واخلارجيــة
املتلقية خلدما ا .ونتج ع إ دى هذر الشرازات ،أال وه الشـرازة مـيف املـ الآوتـو را
الدويل ،تنتيم معرض الصور املعنون ”حن الشعو “ (انتر الشجل الرابيف).
الشجل الرابيف
املو يف الشبج ملجتبة ور األمم املتحدة يستضيش معرض ”حن الشعو “
ــــاد ،اال تآــــال بيــــوم األمــــم املتحــــدة
 ٢4تشـــــري األول/أزتـــــوبر  ٢٠١4دخـــــول
سـ ّر
املنتمــة عامهــا الســبعني .وهبــذر املناســبة ،ي ا
مجتبــة ــور األمــم املتحــدة أن تق ـدّم معــرض
”حن الشـعو “ الـذي تتآـ بـاألمم املتحـدة
مـ خــالل عــرض ــور معــربة ألشـ اص مـ
العاملني األمم املتحدة وممّـ يسـتآيدون مـ
خـدما م زـل يــوم .ويانشـد مـ هـذا املعــرض،
الــذي يســتمد عنوانــا م ـ فاوــة ميثــا األمــم
املتحــدة ،التعريـــش باملثـــل العليـــا الــ تعتنقهـــا
األمم املتحدة والنجا ات ال ققتها والتحديات ال جاهبتها خالل العقـود السـبعة املا ـية.
ودو املعرض اليا أحنا ،العاي جولة تو آ آ ابن أملانيا وبازستان واليابان.
ازآو ات السمعية  -البصرية وخدمات املجتبة
 - 46ميف التشديد على أمهية جعل ةآو ات املنتمة السمعية  -البصـرية املتنـاول وأمهيـة
احلآاظ عليها األجل الطويل ،وا ل اإلدارة خـالل الآتـرة املشـمولة بـالتقرير البحـذ عـ
اجلهات املاحنة وإذزا ،الوع بالضرورة امللحّة لر منة تلك املواد ال تاط تارخيا ممتـدا لسـبعة
عقود ز ميج آتها األجل الطويل وتسهيل االطالع عليها وإدار ا على حنو مستدام.
 - 4٧ووفقـــا ملـــا ذزرتـــا زـــربى الرابطـــات املهنيـــة وزبـــار اخلـــربا ،جمـــال آـــظ املـــواد
الســمعية  -البصــرية ،فــان امموعــات املســجلة تنا ريــا ستضــييف إىل األبــد مــا ي تــتم ر منتــها
حبلول عام  .٢٠٢٨و هذا الصدد ،أعدت اإلدارة ا ترا ا مآصال جلمـيف األمـوال واسـتمرت
بـذل جهودهـا الراميـة إىل الو ـول إىل املـاحنني ازــتملني جلمـيف األمـوال لر منـة تلـك املــواد
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زليا أو جزئيا .ويشدد اال تراح على ا تياجات املشروع وأهدافـا ونتائجـا املنشـودة ،ممـا مـ
شانا أن ميج اإلدارة م ر منة زامـل جمموعـة األمـم املتحـدة السـمعية  -البصـرية الـ تضـم
ورا وأفالما وتسجيالت مصوّرة ومسموعة اثل الترال السمع  -البصري للمنتمـة .و ـد
اعــرض اال تــراح علــى عــدد مـ الــدول األعضــا ،واإلذاعــات الدوليــة واملؤسســات والجيانــات
األخــرى املهتمــة .وستوا ــل اإلدارة جهودهــا الراميــة إىل إ امــة شــرازات مبتجــرة تآضـ إىل
تـــوفري مـــا يلـــزم مــ اويـــل وخـــربات تقنيـــة إلدارة ةآو ـــات املنتمـــة الســـمعية  -البصـــرية
إدارة مستدامة.
 - 4٨ومــا جمال ـ اإلدارة تســت دم نتــام إدارة املــوارد اإلعالميــة بو ــآا املصــدر الرئيس ـ
للتسجيالت املصوّرة واملسموعة ملـا تنتجـا مـ تقـارير إخباريـة وإعالميـة .ويتـيح النتـام أيضـا
آظ مجييف تسجيالت األمم املتحدة الرمية املسموعة واملرئية والر ميـة ،مبـا ذلـك البيانـات
الو آية الالجممة للبحذ عنها بآعالية والعثور عليها.
 - 4٩ونقل ـ املجتبــة الســمعية  -البصــرية جمهــا ٩٥ ٠٠٠ ،ســجل م ـ ســجالت البيانــات
الو ــآية القدميــة م ـ نتــام إدارة الشــرائ إىل نتــام إدارة املــوارد اإلعالميــة .وس ـتارب هــذر
السجالت تاية املطا ،بـاملوارد اإلعالميـة املـا تـتم ر منتـها .ومنـذ بـد ،تطبيـق النتـام
زيران/يونيا  ،٢٠١٣أ بح الو ول إىل تاطية األ دال اليوميـة وازآو ـات أسـهل وأزثـر
فعالية :فقد تستار تلبية طلـب للحصـول علـى مـادة إعالميـة مر منـة بضـيف د ـائق ،بـدال مـ
الســاعات أو األيــام ال ـ يســتار ها ذلــك بي ــة ــري ر ميــة .ومــيف ذلــك ،فــان فوائــد النتــام
الجاملة لـ تتحقـق مـا ي تـتم ر منـة مجيـيف ازآو ـات السـمعية  -البصـرية القدميـة وفهرسـتها
والتحقق م جود ا وإدخاةا النتام.
 - ٥٠واســـتحدث اإلدارة أيضــــا نتــــام توجميــــيف يل ،ممـــا أدى إىل وســــني توجميــــيف املــــواد
السمعية  -البصرية عالية االستبانة عند الطلـب باتبـاع عمليـات أزآـا .فقـد بـات مـ املمجـ
اليوم توجمييف مجييف ةتويـات نتـام إدارة املـوارد اإلعالميـة سـب الطلـب لتصـل إىل املسـتمعني
مجيـيف أحنـا ،العـاي بـاي مـ اللاـات املتا ـة .وسـع اإلدارة أيضـا إىل التعـاون
وامل شاهدي
وإ امــة الشــرازات مــيف ســم إدارة ازآو ــات والســجالت ،و ســم دعــم اإلذاعــة واملــؤارات،
ومجتب تجنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت التـابيف إلدارة الشـؤون اإلداريـة لتلبيـة ا تياجـات
آظ هذر السجالت السمعية  -البصـرية وجعلـها املتنـاول األجـل الطويـل .ومـا جمالـ
هنــاك اجــة إىل ــقل إجــرا،ات وسياســات التشــايل املو ــدة وإىل تنآيــذها م ـ ِبــل مجيــيف
أ حا املصلحة م أجل وسني النتام .و ـد أطلقـ اإلدارة منصّـة ةدّثـة للمو ـيف الشـبج
ملجتبــة املــواد الســمعية  -البصــرية ،يــذ ميج ـ العثــور علــى تســجيالت بالصــوت والصــورة
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لتاطيــة االجتماعــات واأل ــدال اليوميــة ،مبــا فيهــا املــؤارات الصــحآية ومناســبات اإلدال،
بالتصــرتات عقــب االجتماعــات وســائر األ ــدال ال ـ يــري نيويــورك و مجيــيف أحنــا،
العاي .وتوفر منصّة املو يف أيضـا جمموعـة تتـارة مـ التسـجيالت التارخييـة بالصـوت والصـورة
والآيديو م جمموعة املواد السمعية  -البصرية األمم املتحدة ،وبانواع شـتّى مـ الوسـائ .
ويقدَّم ازتوى عايل االستبانة سب الطلب ،وهو يتضم أيضا ةتوى ،ميـيف اللاـات الرميـة
الس سب املتاح.
 - ٥١وتعيد اإلدارة التازيـد علـى ـرورة إنشـا ،نتـام ا تيـاط سـليم حلآـظ ةتـوى نتـام
إدارة املوارد اإلعالمية ،إىل جانـب تنآيـذ سياسـات وإجـرا،ات طويلـة األمـد لنقـل ازآو ـات
السمعية  -البصرية ،ومها أمران ال بد منهما للمساعدة إنشا ،نتام معلومـال للمحآو ـات
املآتو ة يجون ابال لالستدامة ومستوفيا للمعايري.

ها - ،مرزز أنبا ،األمم املتحدة
 - ٥٢مــا فت ـ البوابــة الشــبجية املتع ـدّدة اللاــات ملرزــز أنبــا ،األمــم املتحــدة تقــدم تاطيــة
إخبارية نية ود يقة ومتواجمنة ،مييف اللاات الرمية بخر التطورات منتومة األمم املتحـدة،
إىل جانب طائآة واسعة م ازتويات متعددة الوسائ واملوارد املتعمقة .ويقـوم املرزـز بـذلك
بالتنسيق ميف املجاتب الآنية املعنية ،مبا فيهـا مجتـب املتحـدل باسـم األمـني العـام ،وطائآـة مـ
شبجات املعلومات نيويورك والعاي.
 - ٥٣وخالل الآترة املشمولة بالتقرير ،سجل بوابات مرزـز األمـم املتحـدة لألنبـا، ،ميـيف
اللاات الرميـة ال سـ جميـادة وا ـد أو أزثـر مـ مؤشـرات أدائهـا وشـهدت بوابـة املرزـز
باللاة الروسـية أزـرب وسـ نسـي ،يـذ ارتآـيف عـدد مـرّات جميـارة ـآحا ا بنسـبة ١4٢
املائـــة ،مـ ـ  46٢ ٣٧٣جميـــارة عـــام  ٢٠١٣إىل  ١ ١٢١ ١44جميـــارة عـــام ،٢٠١4
وارتآــيف عــدد مســت دميها الــروس بنســبة  ١٧٥املائــة مقارنــة بعــام  .٢٠١٣وارتآــيف عــدد
مرّات جميارة آحات البوابة اإلنجليزية بنسـبة  ١٣املائـة وعـدد مسـت دميها بنسـبة ٢٠
املائة باملقارنة ميف الآترة ذا ا م العام املا  .و الو ذاتا ،سجل بوابات مرزـز األنبـا،
باللاات السـ جمتمعـة أزثـر مـ  ١6مليـون جميـارة لصـآحا ا ،أي مـا ميثـل  ١١املائـة مـ
إمجايل جميارات مو يف األمم املتحدة الشبج (انتر الشجل اخلام ).
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الشجل اخلام
عدد م رّات جميارة آحات مرزز أنبا ،األمم املتحدة سب اللاة،
الثا /يناير إىل زانون األول/ديسمرب ٢٠١4
العربية
4٠٠ ٩6٥

اإلنجليزية
الصينية
اإلسبانية
الروسية
الآرنسية
العربية

الآترة م زـانون

الآرنسية
٩٠٩ ٧٨٩

الروسية
١ ١٢١ ١44
اإلسبانية
١ 4٧٣ ٣6٢

الصينية
١ 4٩6 ٩١٨
اإلنجليزية
١٠ ٨٠٠ ٥4٣
١6 ٢٠٢
امموع٧٣١ :
Total: 16,202,731

 - ٥4وباإل افة إىل األخبـار العاجلـة ،ياطـ مرزـز أنبـا ،األمـم املتحـدة طائآـة واسـعة مـ
القضـايا والتطـورات ،بـد،ا مـ السـالم واألجممـات األمنيـة وانتـها ،بالتنميـة املسـتدامة و قـو
اإلنسان .و د ا طليف املرزز بدور اسم جهود االتصال فيما يتعلق بتآش فـريوس إيبـوال
الذي بدأ منتصش عام  ،٢٠١4وذلك بسبل منها نشـر التقـارير اإلخباريـة اليوميـة وإجـرا،
املقابالت ميف زبار املسؤولني األمم املتحـدة العـاملني علـى تقـدل االسـتجابة العامليـة ،وبـذ
لقة أسبوعية تقريبا ملو وع إيبوال م سلسـلة ” ـدل
تقارير إخبارية مصورة وختصي
هذا األسبوع األمم املتحدة“ (( )This Week at the UNانتر الشجل السادس).
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الشجل السادس
تاطيــة مرزــز أنبــا ،األمــم املتحــدة لتآش ـ فــريوس إيبــوال ،ســب اللاــة،
زانون الثا /يناير إىل زانون األول/ديسمرب ٢٠١4

اإلنجليزية

اإلنجليزية
٢٠6

الآتــرة م ـ

الصينية
٨٣
الروسية
١٢٢

اإلسبانية
العربية
الآرنسية
الروسية
الصينية

الآرنسية
١٢٨

اإلسبانية
١٨٥
العربية
١٣٣

عدد التقارير اإلخبارية سب اللاة (امموع ٨٥٧ :تقريرا)

 - ٥٥و د خص مرزز األنبا ،تاطية يومية مجثآة لآلثار ال جنمـ عـ يـدد النــزاع
طــاع ــزة ،الــذي بــدأ اوجم/يوليــا وامتــد ــآ /أ ســط  .و ــد مثل ـ مصــادر األمــم
املتحــدة للــدول األعضــا ،وامتمــيف املــد ووســائ اإلعــالم األخــرى مصــادر مهمــة وموثو ــة
للمعلومــات املتعلقــة باأل ــدال الــ جــرت خــالل األعمــال العدائيــة بــني إســرائيل ودولــة
فلسطني ،وتداول املعلقون السياسيون و ريهـم مـ املعلقـني تقـارير مرزـز األنبـا ،علـى نطـا
واسيف و زان فيا توفري املعلومات املتواجمنة والد يقة أمـرا بـالغ األمهيـة إلعـالم املسـتمعني
مجييف أحنا ،العاي.
واملشاهدي
 - ٥6ولالستآادة م شعبية سلسلة املقـابالت املعروفـة باسـم ” ـانع األخبـار“ ،أجريـ
مقابالت ميف ش صيات منها املستشارة اخلا ة املعنية بالت طي للتنمية ملـا بعـد عـام ٢٠١٥
ومآــوض األمــم املتحــدة الســام لشــؤون الالج ـ ني ومنســق منتومــة األمــم املتحــدة الرفيــيف
املســتوى املعــب مبــرض فــريوس إيبــوال واألمــني العــام املس ـاعد لــدعم بنــا ،الســالم ورئــي
الصندو الدويل للتنمية الزراعية .وباإل افة إىل نقل األخبار العاجلة د يقـةز بد يقـة ،تضـمن
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التاطية وقيقات حآية ومقابالت ومنتجات متعددة الوسائ ويميعـا للمصـادر مـ خـالل
آحات ”و امهر“ التابعة للبوابة ،مبا ذلك ع موا ييف مثل التصدي لآريوس إيبـوال،
وأوزرانيا ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وجنو السودان ،ومايل.
 - ٥٧أما فيما خيـ اال تآـال بالسـنة الدوليـة للتضـام مـيف الشـعب الآلسـطيب ،فقـد دأ
مرزـز األنبـا ،علـى تسـلي الضـو ،علــى املسـائل واأل ـدال ذات الصـلة بقضـية فلسـطني مـ
تتلش عنا ر منتومة األ مم املتحدة .واـ تاطيـة طائآـة واسـعة مـ املناسـبات الـ نتمـ
ا تآــاال بالســنة الدوليــة واإل اطــات الـ ــدم إىل جملـ األمـ  ،إىل جانــب تاطيــة العمــل
الذي ا طلع با وزاالت األمم املتحدة لتقدل املساعدة إىل الشعب الآلسـطيب ،مـ خـالل
التحقيقـــات اإلخباريـــة واملقـــابالت والتســـجيالت املصـــورة والصـــور الآوتو رافيـــة والرســـوم
البيانية .وم بني تلـك املـواد تسـجيل مصـوّر لعـرض األجميـا ،األول ملصـمم األجميـا ،الآلسـطيب
مجال تصلق ،الذي نتم مقر األمم املتحدة.
 - ٥٨وما جمال عمل اجلمعية العامة و رارا ـا يتصـدران ـآحات مرزـز األنبـا ،،لـي فقـ
خالل املنا شة العامة السنوية للجمعيـة العامـة ومجيـيف املناسـبات الرفيعـة املسـتوى ،بـل وطـوال
الســنة .وباإل ــافة إىل اجللســات واملناســبات املعقــودة املقــر ،طــى مرزــز األنبــا ،مــؤارات
األمم املتحدة بشان تاري املناخ (ساموا) أيلول/سبتمرب ،وسياسـات الشـبا (أذربيجـان)
تشـــري األول/أزتـــوبر ،والبلـــدان الناميـــة ـــري الســـا لية (فيينـــا) تشـــري الثـــا /نوفمرب،
واشــتمل التاطيــة علــى العديــد م ـ املقــابالت والتحقيقــات واملقــاطيف املصــورة ال ـ تناول ـ
املشـارزني املـؤارات .وشلـ هــذر اجلهـود إنتـاج تسـجيالت مصــورة صـرية بعـدة لاــات
لشــرح املوا ــييف ال ـ تتناوةــا االجتماعــات اةامــة ال ـ تعقــدها األمــم املتحــدة وجلعلــها أزثــر
جاذبية للمشاهدي الشبا .
 - ٥٩وزــان هنــاك تعــاون مســتمر بــني مرزــز األنبــا ،وإدارة عمليــات آــظ الســالم وإدارة
جمـــال التوعيـــة باملعطيـــات الوا عيـــة اجلديـــدة والنجا ـــات الـ ـ وققـ ـ
الـــدعم امليـــدا
والتحــديات الـ تواجــا عمليــات الســالم مجيــيف أحنــا ،العــاي ،مبــا ذلــك إنشــا ،أول بعثــة
مجهوريـة أفريقيـا
لألمم املتحدة تاعـ حبالـة طـوار ـحية ،ووويـل بعثـة االوـاد األفريقـ
الوسطى إىل عملية لألمم املتحدة ،واةجمات املستمرة ال تستهد ،ـوات آـظ السـالم
تتلش البقاع الساخنة.
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واو  -النشرات الصحآية
 - 6٠وفقــا للآقــرة  ١٩م ـ القــرار  ٨6/6٨بــا ،،بــذل اإلدارة مزيــدا م ـ اجلهــود لبحــذ
اخليارات املتا ة لتوفري النشرات الصحآية ،ميـيف اللاـات الرميـة السـ دون أن تترتـب علـى
ذلك تجاليش إ افية .و بل اختاذ رار اجلمعيـة العامـة  6٩/6٩بـا ،،وعمـال باملـادة  ١٥٣مـ
النتــام الــداخل للجمعيــة العامــة ،ــدّم األمــني العــام بيانــزا بشــان ابثــار املترتبــة امليزانيــة
الربناجمية ،وال سيما فيما يتعلق بالآقرة  ٢٢م القرار .وسيدرج األمـني العـام املـوارد املرتبطـة
بذلك مقترح امليزانية الربناجمية لآترة السنتني  ،٢٠١٧-٢٠١6الذي سـيعرض علـى الـدول
األعضا ،خالل الدورة السبعني للجمعية العامة.
 - 6١وزجــز ،أساسـ م ـ اخلــدمات املتصــلة باألخبــار ،وا ــل ســم تاطيــة االجتماعــات
التابيف لالدارة تقدل التاطية السريعة والد يقة والشـاملة جلميـيف االجتماعـات احلجوميـة الدوليـة
املآتو ة ولآ ة تتارة م املـؤارات الصـحآية املعقـودة املقـ ّر و موا ـيف أخـرى .و الآتـرة
املمتــدة بــني شــهري اوجم/يوليــا وزــانون األول/ديســمرب  ،٢٠١4أ ــدر القســم مــا جمموعــا
 ٢ ٢٧٩نشرة حآية شجل  ١٠ ٧١٣آحة باللاتني اإلنجليزية والآرنسية .ويشمل هـذا
الناتج موجزات لتاطية اجللسات ( ٧44موجزا) ،ونشرات حآية أخـرى ( ١ ٢٩4نشـرة)،
وإ اطات إعالمية ومؤارات حآية ( ٢4١إ اطة ومؤارا).
 - 6٢وأتيحـ تلــك التاطيــة شــجل نســق مطبوعــة املقــر ووجمعـ علــى اجلمهــور
مجييف أحنا ،العاي وعلى مرازز األمم املتحدة لالعالم م خالل مو يف شبج جديد يقـوم علـى
نتام دروبال األزثر مرونة إلدارة ازتوى .وشل تلك التاطية ما يل :
(أ) ما جمموعا  4٢٥نشرة حآية ع اجلز ،الرئيس مـ دورة اجلمعيـة العامـة،
مبا ذلك اجللسات العامة وجلسات اللجان الرئيسـية ،الآتـرة مـ منتصـش أيلول/سـبتمرب
إىل زانون األول/ديسمرب ٢٠١4
( ) مــا جمموعــا  ٥٠٠نشــرة ــحآية ع ـ جلســات جمل ـ األم ـ  ،مبــا ذلــك
اجللسة ال عقدت على مستوى الوجمرا ،وتناول األخطار ال دد السـالم واألمـ الـدوليني
م جرا ،األعمـال اإلرهابيـة (املقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب) ،واملنا شـات املو ـوعية بشـان
أفاانستان ،وأوزرانيا ،ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ،واجلمهوريـة العربيـة السـورية ،ومجهوريـة
الجوناو الدميقراطية ،والسودان ،الصومال ،ومايل ،والشـر األوسـ  ،وفـريوس إيبـوال ،وبنـا،
السالم بعد انتها ،اللاع ،واألطآال واللاع املسلح ،وعدم انتشـار األسـلحة النوويـة ،والسـالم
واألم أفريقيا ،وازجمتني اجلنائيتني الـدوليتني ،واملـرأة والسـالم واألمـ  ،و ايـة املـدنيني،
باإل افة إىل البيانات الصحآية
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(ج) ما ال يقل ع  ٣٨نشـرة ـحآية عـ املـ اال تصـادي واالجتمـاع  ،مـ
بينـــها نشـــرات طـــ دورة املـ ـ املو ـــوعية الـــ عقـــدت مقـــر األمـــم املتحـــدة
عام ٢٠١4
(د) ما جمموعا  ١ ٠٢6نشرة حآية أخرى ،مبا ذلـك البيانـات واملال تـات
والرســائل املوجهــة مـ األمــني العــام ومـ نائــب األمــني العــام ،إىل جانــب املــواد الــواردة مـ
مجاتب األمم املتحدة وإدار ا األخرى.

ثالثا  -اخلدمات األخرى
اخلدمات املقدمة لوسائ اإلعالم :اعتماد وسائ اإلعالم واالتصال هبا
 - 6٣خالل املنا شة العامة الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة ومـا عقـد خالةـا مـ
جلســات رفيعــة املســتوى ،ــدم اإلدارة  ٢ ٥٠٠اعتمــاد لوســائ اإلعــالم ،ممــا ميثــل جميــادة
بنسبة  6٠املائة ع العام السابق .وأتا ـ اإلدارة أيضـا  ١٣٧فر ـة اللتقـاا الصـور مـيف
األمني العام وش صيات بارجمة أخرى ،ور دت  ١١٢مـ مناسـبات اإلدال ،بالتصـرتات
أعقــا االجتماعــات واملــؤارات الصــحآية واأل ــدال ال ـ جــرت مقــر األمــم املتحــدة،
ووفرت اللوجستيات الالجممة ةا.
 - 64و الآتـــرة مــ تشـــري األول/أزتـــوبر إىل زـــانون األول/ديســـمرب  ،٢٠١4ـــدم
و ــدة اعتمــاد وســائ اإلعــالم واالتصــال هبــا التابعــة لــالدارة  ٣4٧اعتمــادا ملمثل ـ وســائ
اإلعالم ،ووا ل مسـاعدة الصـحافة تاطيـة أنشـطة األمـم املتحـدة .ودأبـ الو ـدة علـى
نشــر معلومــات عـ املناســبات الـ تنتمهــا األمــم املتحــدة وعـ وثائقهــا الرميــة مـ خــالل
اإلخطارات اإلعالمية اليومية ،وم خالل مرزز الوثائق اإلعالميـة و سـابا علـى مو ـيف تـويتر
الذي يزيد عدد متابعيا على  ٢6 ٨٠٠متابيف.

رابعا  -املو يف الشبج لألمم املتحدة
 - 6٥وا ــل اإلدارة بــذل اجلهــود ســبيل تبســي املبــاد التوجيهيــة األساســية للموا ــيف
الشــبجية وإلــزام القــائمني علــى املوا ــيف باالمتثــال ةــذر املبــاد التوجيهيــة ،مبــا ذلــك ــمان
سهولة اسـت دام املو ـيف الشـبج لألمـم املتحـدة ( )www.un.orgوتعـدد اللاـات فيـا .و هـذا
الصدد ،دم اإلدارة إسهامات التعليمات اإلداريـة الـ دـري و ـعها اليـا فيمـا يتعلـق
بســهولة الو ــول إىل الوثــائق وازتــوى علــى املوا ــيف الشــبجية لألمـم املتحــدة ،و امـ اإلدارة
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بتحــديذ املبــاد التوجيهيــة املودعــة علــى اإلنترن ـ خبصــوص تصــميم موا ــيف األمــم املتحــدة
بطريقــة تجآــل ســهولة اســت دامها .واختــربت اإلدارة أيضــا مو ــيف األمــم املتحــدة الــذي أُعيــد
تصــميما ــديثا باســت دام نتــام دروبــال إلدارة ازتــوى الــذي يتميــز مبرونــة أزــرب ،وبــدأت
تشــايلا ،ميــيف اللاــات الرميــة الس ـ  .ووا ــل ســم اخلــدمات الشــبجية تعاونــا الوثيــق مــيف
مجتـــــب تجنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت ملوا،مـــــة اجلهـــــود املتصـــــلة بتجنولوجيـــــا
املعلومات واإلعالم.
 - 66وخالل الآترة املشمولة بالتقرير ،أنشـات اإلدارة عـدة موا ـيف شـبجية جديـدة ،راعـ
عند إنشـائها ـرورة مراعـاة تعـدد اللاـات ابتـدا ،مـ مرا ـل الت طـي  .وبـدأ تشـايل مو ـيف
شبج باللاات الرمية الس ملؤار األمم املتحدة الثالـذ عشـر ملنـيف اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،
املقرر عقدر الدو ة نيسان/أبريل .٢٠١٥
 - 6٧و الآتــرة م ـ شــباا/فرباير إىل ذار/مــارس  ،٢٠١٥بــدأت اإلدارة تشــايل مو عهــا
الشــبج اخلــاص بالتنميــة املســتدامة باللاــات الرميــة الس ـ  .ودمــيف املو ــيف الشــبج املســائل
املتصلة بالآقر واالجمدهار والبي ة ،مبا ذلك تاري املناخ .ويهد ،املو يف أيضـا إىل إلقـا ،الضـو،
علــى أمهيــة عــام  ٢٠١٥باعتبــارر اللحتــة املناســبة للقيــام بتحـرك عــامل علــى ــعيد عمليــات
األمــم املتحــدة امل تلآــة ،مبــا ذلــك املآاو ــات املتعلقــة بتنآيــذ أهــدا ،التنميــة املســتدامة،
واملآاو ات الرامية للتو ل إىل اتآا جديد بشان تاـري املنـاخ ،واملآاو ـات املتعلقـة بتمويـل
التنميــة .وســيجون هــذا املو ــيف مبثابــة بوابــة يصــل عربهــا اجلمهــور العــام إىل املعلومــات املتعلقــة
،مييف مسائل التنمية املستدامة وما تقوم با األمم املتحدة م عمل خبصوص زل منها.
 - 6٨واســتجابة لطلــب مجتــب شــؤون نــزع الســالح ،تانشــئ اإلدارة اليــا مو عــا شــبجيا
جديدا باللاـات الرميـة السـ يـروج للآـيلم الـذي أنتجتـا األمـم املتحـدة عـ أسـلحة الـدمار
الشامل مبناسبة الـذزرى السـنوية العاشـرة الختـاذ ـرار جملـ األمـ  .)٢٠٠4( ١٥4٠وبنـا،
على طلب املجتب أيضا ،أنشات اإلدارة مو عا شبجيا باللاات الرمية السـ ملـؤار األطـرا،
معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة الســتعراض املعاهــدة عــام  ،٢٠١٥املقــرر عقــدر
أيار/مايو.
 - 6٩وباســت دام تجنولوجيــات إلنشــا ،املوا ــيف الشــبجية مثــل نتــام دروبــال ونتــام وورد
برس ،أُنشئ مو يف شـبج لـرئي الـدورة السـبعني للجمعيـة العامـة ،و الو ـ نآسـا بـدأ
الربيف األول م عام  ٢٠١٥تشايل املو يف الشبج للجان اجلزا،ات التابعة مل األم ،ميـيف
اللاات الرمية بعد إعادة تصميما.
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 - ٧٠وإ اف زة إىل اجلهود السـابقة الـ ر بـ هبـا الـدول األعضـا ،،طـ اإلدارة املنا شـة
العامة للجمعية العامة م خالل مو يف شبج خصصتا ةذا الارض عام  ٢٠١4وعر ـ
فيا تسجيالت فيـديو جلميـيف الجلمـات ومل صـات ةـا بالآرنسـية واإلنجليزيـة .و الآتـرة مـا
بــني  ٢4أيلول/ســبتمرب و  ٢تشــري األول/أزتــوبر ،جماد عــدد جميــارات مو ــيف األمــم املتحــدة
الشبج باللاة الآرنسية بنسبة ياوجمت  64املائة ،باملقارنة بالآترة نآسها م العام السـابق،
وهــو مــا يرجــيف الآضــل فيــا إىل التاطيــة الشــبجية باللاــة الآرنســية للمنا شــة العامــة الســنوية
للجمعية العامة.
 - ٧١وبـدأ تشـايل مو ــيف شـبج جديــد ملجتـب املستشــار اخلـاص لشــؤون أفريقيـا باللاــات
اإلنجليزيــة والعربيــة والآرنســية خــالل الآتــرة املشــمولة بــالتقرير ،وســو ،يبــدأ تشــايلا ببــا
اللاات الرمية و ال ق م عام .٢٠١٥
 - ٧٢وأنشات اإلدارة مو عا شبجيا تصصا الستجابة األمم املتحـدة املنسـقة ألجممـة فـريوس
إيبوال ،ليجون مبثابة متلـة يمـيف املوا ـيف الشـبجية املعنيـة بآـريوس إيبـوال الـ تانشـ ها وزـاالت
األمم املتحدة األخرى واملنتمـات الشـريجة .ويتضـم املو ـيف أ ـدل األخبـار وتقـارير احلالـة
والبيانــات ،ورواب ـ تقــود املســت دم إىل موا ــيف اجلهــات املعتمــدة ال ـ يمــيف التربعــات ،مــيف
احلــــرص علــــى عــــرض التحــــديثات اليوميــــة لألخبــــار والتحقيقــــات باللاــــات اإلســــبانية
واإلنجليزية والآرنسية.
 - ٧٣وتوا ــل اإلدارة دعــم التــرويج لال تآــاالت الدوليــة الـ تقــام بتجليــش م ـ اجلمعيــة
العامــة ودعــم تاطيتــها ع ـ طريــق ختصــي موا ــيف شــبجية ةــذر اال تآــاالت ،ميــيف اللاــات
الرميـــة .فقـــد بـــدأ تشـــايل موا ـــيف شـــبجية جديـــدة لليـــوم العـــامل للمـــدن ( ٣١تشـــري
اجلـــرائم املرتجبـــة حبـــق
األول/أزتـــوبر) ،واليـــوم الـــدويل ملجافحـــة اإلفـــالت مـ ـ العقـــا
الصحافيني ( ٢تشري الثا /نوفمرب) ،ويوم التربة العامل ( ٥زانون األول/ديسمرب).
 - ٧4وبدأ  ٣٠تشري األول/أزتوبر تشايل مو يف شبج جديد باللاـات الرميـة السـ
اجلــرائم املرتجبــة حبــق الصــحافيني ،وبــدأ
لليــوم الــدويل ملجافحــة اإلفــالت م ـ العقــا
 ٩زــانون األول/ديســمرب تشــايل مو ــيف باللاــات الرميــة الســ الســتهالل العقــد الــدويل
للمنحدري م أ ل أفريق .
 - ٧٥و إطــار تعــاون اإلدارة الوثيــق مــيف مجتــب شــؤون نــزع الســالح فيمــا يتصــل بــاليوم
الــدويل املنشــا ــديثا لالجمالــة الجاملــة لألســلحة النوويــة ( ٢6أيلول/ســبتمرب) ،أنشــات اإلدارة
مو عا شبجيا جديدا باللاات الرمية الس .
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 - ٧6وااشــيا مــيف التوجيــا الصــادر م ـ مجتــب تجنولوجيــا املعلوم ـات واالتصــاالت بشــان
اعتماد ةرك حبذ جديد يستند إىل منصة سولر ( ،)Solrوهـ منصـة حبـذ مؤسسـية مآتو ـة
املصــدر ،وتعاون ـ اإلدارة بشــجل وثيــق مــيف املجتــب م ـ أجــل االنتــها ،بــل املوعــد النــهائ
ازدّد ،وهو زانون األول/ديسمرب  ،٢٠١4م تصميم وتشايل ةـرك حبـذ جديـد ما صّـ
للمو يف الشبج الجتماعات األمـم املتحـدة والنشـرات الصـحآية .و ـد ا تشـايل ازـرك دون
أي أعطال أو فقدان ألي م خا ياتا الو يآية.
معـدّالت جميــارة املوا ــيف الشــبجية لألمــم املتحــدة ســب اللاــة،
الثا /يناير إىل  ٣٠تشري الثا  /نوفمرب ٢٠١4
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اللغة

عدد الزيارات

عدد املستخدمني

الآتــرة مـ  ١زــانون

عدددددددددد م ددددددددا دات عدددد الصددفحات امل ددا د
يف كل زيار
الصفحات

اإلسبانية
اإلنجليزية
الروسية
الصينية
العربية
الآرنسية

١١ ٣٢٨ ٥٠٢
٣١ ٥٥٠ ٣١٠
٣ 4٠6 ٠٠٩
٢ 6١4 ٩6٨
١ ٢٣٣ ٨44
٣ ٨٩٣ 4١6

٨ ٣٣٢ ٧66
١٩ ٧٥٥ ٠١6
٢ ٢٢١ 6٩4
٢ ٠٢٩ ١٩٢
٨٨٢ ٩٣٠
٢ 6٠٧ ٢١٣

٢4 ٣٢٢ ٥٣4
٨١ ٣١6 6٢٠
٧ ٨٠٢ ٠٨6
6 4١٧ 464
٣ ٠٥٥ ٩١4
١٠ ١4٥ ٨٢٥

٢,١٥
٢,٥٨
٢,٢٩
٢,4٥
٢,4٨
٢,6١

امموع

٥4 ٠٢٧ ٠4٩

٣٥ ٨٢٨ ٨١١

١٣٣ ٠6٠ 44٣

٢ ,4٣
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الشجل السابيف
توجمييف مشاهدات آحات املوا يف الشـبجية لألمـم املتحـدة سـب اللاـة،
 ١زانون الثا /يناي ر إىل  ٣٠تشري الثا /نوفمرب

الصينية %٥

الآتـرة مـ

العربية %٢
اإلسبانية %١٨

الروسية %6
الآرنسية %٨

اإلنجليزية %6١

تعدد اللاات
 - ٧٧ا طلع اإلدارة ،هود متضـافرة ـد ،إىل إثـرا ،تعـدد اللاـات مـ خـالل ترتيبـات
الو ـ نآســا علــى االلتــزام دومــا بالتو يتــات واملعــايري ومرا بــة جــودة
تعاونيــة ،و ر ـ
التحريـر .وأُبرمـ اتآا ـات مــيف جـامعتني الصــني ،ومهـا جامعــة سوتشـو وجامعــة شــناهاي
للدراسات الدولية ،لترمجة ازتوى م اللاة اإلنجليزية إىل اللاة الصينية .وأُبرم اتآا ـات مـيف
جامعة ساالمنجا لترمجة ازتوى م اإلنجليزية إىل اإلسبانية ،وجرى تايري طريقة تسـيري العمـل
املشــترك بــني اإلدارة واجلامعــة لــيالئم ا تياجــات اإلدارة ،فا ــبح العمــل يســري بطريقــة أزثــر
مرونة ومراعاة ألمهية عنصر الو .
 - ٧٨وبلا منابر األمم املتحدة باللاة العربية على وسائ التوا ل االجتمـاع مسـتويات
ــري مســبو ة م ـ يــذ اهتمــام املســت دمني هبــا وتآاعلــهم معهــا ،وال ســيما خــالل أســبوع
املنا شــة العامــة اجلمعيــة العامــة .وجماد عــدد متــابع ســا األمــم املتحــدة الرم ـ علــى
فيسبوك باللاة العربية مبا يربو على  ١٠٠املائة عنا خالل الآتـرة نآسـها مـ العـام املا ـ ،
يــذ ختطــى عــدد املتــابعني النشــطني  ٢٠٠ ٠٠٠ش ـ  .وباملثــل ،فقــد جماد عــدد متــابع
سـا األمـم املتحــدة الرمـ علــى تـويتر باللاـة العربيـة بشــجل وا ـح ،فهــو يتجـاوجم اليــا
 ١٠٠ ٠٠٠متـــــابيف .وترمجـــ ـ اإلدارة أيضـــــا الربنـــــامج التلآزيـــــو املعنـــــون ”منجـــــزات
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األمـم املتحـدة“ ( ) UN in Actionإىل العربيـة وأعـدّت لـا أشـرطة ـوتية باللاـة العربيـة لتـوفري
ةتوى مرئ ميج است داما احلمالت ال تنآَّذ عرب وسائ التوا ل االجتماع .
 - ٧٩وعلــى مو ــيف ســاينا ويبــو ،وهــو منصــة ــينية شــهرية الستضــافة املــدونات املصــارة،
آحة األمم املتحـدة  ٧.٥مليـون متـابيف ،وهـو أعلـى جـم متابعـة بـني مجيـيف منـابر
اجتذب
األمم املتحدة على وسائ التوا ل االجتماع  .وال يجتآ سا األمم املتحدة علـى مو ـيف
ويبو بتقدل املعلومات ع العمل اليوم  ،وإمنا ينا ش أيضا املسائل املوا يعية ال تـثري اهتمـام
متابعيا بشجل مباشر .و تي تاطية آـل املوسـيقار النـغ النـغ يـوم األمـم املتحـدة علـى
مو ــيف ويبــو باهتمــام مجــاهريي هائــل ويــاوجم عــدد مشــاهداتا  ٢١٠ماليــني مشــاهدة .و
أيلول/ســبتمرب  ٢٠١4و ــدر ،نشــرت اإلدارة  ١٩٨منشــورا باللاــة الصــينية ط ـ املنا شــة
العامة للجمعية العامة و مة املناخ ،وزان هـذر املـواد املنشـورة متا ـة جلمهـور يبلـغ جمـا
 4٥٨مليون مست دم ،وو ل عدد مرات را ،ا إىل  ١١٢مليون مرة.
 - ٨٠وعلى مو يف ساينا ويبو أيضا ،أُجري مقابالت ية مـيف املنسـق املقـيم لألمـم املتحـدة
الصـني وةـرر تقريـر األهـدا ،اإلمنائيـة لأللآيـة لعـام  ٢٠١4ورئـي مجتـب تقريـر التنميـة
البشرية .ونشـرت وسـائل اإلعـالم العامليـة أخبـارا عـ هـذر املقـابالت وأذاعتـها ونقلـ عنـها
تصرتات ،مما أثر بشجل إدايب زبري علـى تو ـيل رسـائل األمـم املتحـدة إىل العـاي .وباملثـل،
سا األمم املتحدة على تطبيق وي تشات ،وهو تطبيق يب جمـا
فان عدد املشترزني
للرسائل واالتصال ،ياوجم  ٣٠٠ ٠٠٠مشترك.
 - ٨١وأنشــات اإلدارة ســابات باســم األمــم املتحــدة ثالثــة تطبيقــات ــينية لتبــادل
الآيديوهات املصارة ،وه ويشـ ومياوبـاي وميبـاي .ويـاوجم عـدد مقـاطيف الآيـديو املرفوعـة
على التطبيقات الثالثة  ١٥٠مقطعا مدة زل منها عشر ثوا وبلغ عدد مـرات مشـاهدة هـذر
املقــاطيف  ٢٠٠مليــون مــرة تقريبــا .ورافــيف أزثــر مـ  ١ ٣٠٠مـ مقــاطيف الآيــديو الـ أنتجتــها
األمم املتحدة واملترمجة إىل اللاة الصينية على نوات ا ألمـم املتحـدة الـ تبـذ هبـذر اللاـة علـى
موا ــيف يوزــو وتــودو وســاينا فيــديو وتينســن فيــديو ،وبلا ـ عــدد مــرات مشــاهد ا حنــو
 ٢4مليــون مــرة .وأ ــبح سلســلة لقــات الآيــديو املعنونــة ” ــدل هــذا األســبوع
األمم املتحدة“ متـوافرة باللاـة الصـينية وياعلـ عنـها علـى منـابر وسـائ التوا ـل االجتمـاع
الصينية ،مثل ويبو ووي تشات وميباي.
 - ٨٢وتعاونـ اإلدارة أيضــا مــيف وزــاالت األمــم املتحــدة التعريــش باولويــات املنتمــة.
فعلى سبيل املثال ،عمل اإلدارة مـيف لـة ”عـامل “ ( )My worldالـ أطلقهـا برنـامج األمـم
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املتحدة اإلمنائ للترويج على مو يف ويبو للمسح الـذي يريـا احلملـة .وتتعـاون اإلدارة بشـجل
مماثل ميف هي ة األمم املتحدة للمرأة م أجل الدعاية حلملة ”هو م أجلها“ (.)He for she
 - ٨٣وباذل اجلهود لزيادة جم ةتـوى الآيـديو املتـوافر باللاـة الآرنسـية علـى نـاة األمـم
املتحــدة ال ـ تبــذ هبــذر اللاــة علــى مو ــيف يوتيــو  ،وال ـ تضــم ابن أزثــر م ـ  ٥٠٠مقطــيف
فيديو .وم أجل موا لة دعم التعدديـة اللاويـة ،أجـري املونتـاج ملقـاطيف الآيـديو الـ تنتجهـا
اإلدارة و ريهــا م ـ اإلدارات والوزــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة وجــرت ترمجتــها إىل اللاــة
الآرنسية لتجهيزها للعرض على تلك القناة.
 - ٨4وجماد متابعو سـا اإلدارة علـى فيسـبوك باللاـة الآرنسـية بنسـبة  ١٣٠املائـة،
ــني تضــاعش عــدد مشــاهدات نــاة يوتيــو ال ـ تبــذ باللاــة الآرنســية منــذ عــام .٢٠١4
وباملثل ،شـهد سـا تـويتر الـذي أنشـاتا اإلدارة باللاـة الآرنسـية منـوا ويـا مـ يـذ عـدد
املتابعني الذي جمادوا بنسبة  ٢٧٠املائة تقريبا.
 - ٨٥وتضــاعش عـــدد متـــابع ســـا تـــويتر باللاــة الروســـية رابـــة عشـــري مـــرة ،مــ
 ١ ٢٧٠متابعــــا زــــانون الثا /ينــــاير  ٢٠١4إىل  ٢٠ 4٣٣متابعــــا زــــانون الثــــا /
يناير  .٢٠١٥وخالل الآترة نآسها ،تضاعش عدد املعجـبني حبسـا فيسـبوك باللاـة الروسـية
ثالل مـرات .وخـالل الآتـرة املشـمولة بـالتقرير ،روجـ اإلدارة بنشـاا ملقـاطيف الآيـديو الـ
أنتجتها األمم املتحدة باللاة الروسـية عـ طريـق تجـوي ةتـوى مـ جمموعـة تتـارة مـ هـذر
املقاطيف وعر ا على سا تصّ على يوتيو باللاة الروسية.
 - ٨6وا ــطلع اإلدارة ،هــود متضــافرة لترمجــة الربنــامج التلآزيــو املعنــون ”منجــزات
األمـم املتحـدة“ وإعـداد أشــرطة ـوتية لـا باللاـة اإلســبانية ،وبـدأت تشـري الثــا /نوفمرب
مشــروعا يريبيــا لترمجــة سلســلة لقــات الآيــديو املعنونــة ” ــدل هــذا األســبوع األمــم
املتحــدة“ إىل اللاــة اإلســبانية بعــد تجييآهــا مبــا يالئــم املشــاهد هبــذر اللاــة ،يــذ تــوفر هــذر
السلسلة ةتوى يّما ميج أن تستآيد منا منابر األمم املتحدة على موا يف التوا ـل االجتمـاع
باللاة اإلسبانية.
 - ٨٧واســتمر جــم الوجــود علــى وســائ اإلعــالم االجتمــاع باللاــة اإلســبانية منــور
املطرد ،يذ ارتآيف عدد مرات مشـاهدة املقـاطيف علـى سـا يوتيـو باللاـة اإلسـبانية مـ
 ٣4٠ ١٠٨مشــاهَدات إىل  6٥٨ ٧٧٠مشــاهَدة عــام  .٢٠١4وباملثــل ،جماد عــدد متــابع
سا تويتر اخلاص باألمم املتحدة باإلسبانية مبا يربو على الضعش ،وو ـل إىل ٣٣٣ 46٩
متابعـــا ،وجماد عـــدد ”معجـــي“ ســـا فيســـبوك ثـــالل مـــرات تقريبـــا ،يـــذ و ـــل إىل
 ٢٧٢ 6٧٨معجبا.
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خامسا  -اخلال ة
 - ٨٨ستوا ل اإلدارة سعيها الدؤو لتلبية الطلب املتزايد علـى املنتجـات الـ ومـل اسـم
األمــم املتحــدة ولتحســني بــذ ازتــوى متعــدد الوســائ واللاــات م ـ خــالل منــابر اإلعــالم
التقليديــة واجلديــدة ،مــيف الترزيــز بشــجل خــاص علــى الو ــول إىل شــرائح مجاهرييــة ي يســبق
الو ول إليها ع طريق الدخول شرازات مبتجرة .ومـيف تايّـر أسـاليب اسـتهالك اجلمـاهري
للمعلومـــات ،بـــدأت اإلدارة بالآعـــل إجـــرا ،تعـــديالت هيجليـــة اجنـــها مـ ـ تلبيـــة هـــذر
اال تياجات اجلديدة.
 - ٨٩وا طلع اإلدارة ،هود مجثآة لتدريب مو آيها الذي يتنجون النشـرات اإلخباريـة
وازتوى على تقن يات الوسـائ املتعـددة وعلـى االسـتآادة مـ التجنولوجيـات املتا ـة ،زتلـك
ال يتيحها نتام إدارة املوارد اإلعالمية على سـبيل املثـال .ومـيف تزايـد اال تياجـات اإلعالميـة
اجلديدة ال ياطلب م اإلدارة تلبيتها ،ستسعى إىل التجيّش ميف هذا الو ـيف مـ خـالل تنتـيم
درا ا بصورة متمحورة ول اللاات حبيذ يتاح امال إلداد لول مبتجرة.
 - ٩٠ومـ منطلــق وعـ اإلدارة بقيمــة اإلرل التــارخي الــذي اتلجــا املنتمــة ةآو ا ــا
الســـمعية  -البصـــرية ،فاتـــا ستوا ـــل الســـع إىل إ امـــة الشـــرازات مـــيف الـــدول األعضـــا،
واملؤسســات واملــاحنني م ـ القطــاع اخلــاص م ـ أجــل ر منــة ازآو ــات الســمعية  -البصــرية
بازثر السبل املمجنة فعالية م يذ التجلآة ،ولضمان بقا ،هذا الترال لألجيال القادمة.
 - ٩١ولجآالــة اســـتمرارية الـــربامج زمّــا وزيآـــا ،ولتعزيـــز تعــدد اللاـــات ،ســـتقوم اإلدارة
باستجشا ،إمجانية وسني التنسيق وتسلسل سري العمل بني اللاات.
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