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أنشطة إدارة شؤون اإلعالم :خدمات االتصاالت االستراتيجية
تقرير األمني العام
موجز
يقــدم اــلا التقريــر الــلت أعــد اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة  93/70بــا مــو ا
ألو ه التقدم الرئيسية اليت أحرزهتا إدارة شؤون اإلعـالم التتـرة مـي أي/وب/سـ تم 2015
إىل ش اط/ف اير  2016الترويج ألعماب األمـم املتحـدة لـدجل اجلم ـور العـاملخ مـي خـالب
خدمات االتصاالت االستراتيجية اليت تقدم ا.
وتقــوم اإلدارة إرــار ال ـ امج الترعيــة تــدمات االتصــاالت االســتراتيجية الــلت
تس ر ع/ى تنتيله شع ة االتصـاالت االسـتراتيجية اواحـد مـي الـ امج الترعيـة الثالثـة التابعـة
لإلدارة بوضع وتنتيل استراتيجيات إليصاب رسائل األمم املتحدة عي املسائل ذات األولويـة.
وتقوم الشع ة أيضا بإدارة شؤون ش كة املكاتب امليدانية التابعـة لـإلدارة وعـدداا  60مكت ـا.
وبصــتت ا أمانــة فري ـ األمــم املتحــدة لالتصــاالت وفراــة العمــل التابعــة لــه تســعى الشــع ة
إىل تع ي تنسي االتصاالت ع/ى نطاق منظومة األمم املتحدة.
أما األنشطة الواردة إرار ال امج الترعية األخرجل التابعة لـإلدارة واـخ اتـدمات
اإلخ ارية وخـدمات التوعيـة ونشـر املعرفـة فـحد شـرح ا تقريـريي منتصـ/ني لممـني العـام
( A/AC.198/2016/3و  A/AC.198/2016/4ع/ى التوايل).
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أوال  -مقدمة
 - 1أحارت اجلمعية العامة ع/ما اراراا  93/70با بتقارير األمني العام عي أنشـطة
إدارة شؤون اإلعالم اليت ادمت لتنظر في ا جلنة اإلعالم دورهتا الثامنـة والـثالثني ور /ـت
مي األمني العام أن يواصل ت ويد ال/جنة بالتقارير عي أنشطة اإلدارة.
 - 2و القــــرار نتســــه دعــــت اجلمعيــــة العامــــة اإلدارة إىل تقــــد مع/ومــــات حمــــددة
عي عـدد مـي أنشـطة اإلدارة .وأشـار مكتـب جلنـة اإلعـالم ع/ـى اإلدارة بـان تقـدم املع/ومـات
املط/وبــة ثالثـــة أ ــ ا وفقـــا ل/ــ امج الترعيـــة الثالثــة التابعـــة لــإلدارة واـــخ :خـــدمات
االتصاالت االستراتيجية واتدمات اإلخ ارية وخدمات التوعية ونشر املعرفة.
 - 3ويغطخ الا التقرير أنشطة احلمالت املوضـوعية الـيت تنظم ـا اإلدارة ويسـ/ض الضـو
ع/ــى النـ ج االســتراتيجخ الــلت تت عــه .ويتضــمي التــرق الثــاز مــي التقريــر مــو ا بــاحلمالت
االتصالية اليت تنتلاا اإلدارة بشان املسائل الرئيسية فيما ينـاا التـرق الثالـن أنشـطة شـ كة
مراا األمم املتحدة لإلعالم مبا ذلك عم /ا املتعدد ال/غات.
 - 4ويغطــــخ اــــلا التقريــــر أنشــــطة اإلدارة خــــالب التتــــرة مــــي أي/وب/ســ ـ تم 2015
إىل ش اط/ف اير  2016ما مل يُلار خالف ذلك.

ثانيا  -محالت االتصاب
ألف  -التنمية املستدامة
 - 5اثّتت اإلدارة وداا الرامية إىل التوعية بقضايا التنمية املستدامة وذلك مي خـالب
احلم/ة اليت نظمت ا حتت عنوان ” :2015أوان التحـر العـاملخ“ .واـد ااتسـت اـله احلم/ـة
أمهيـــة خاصـــة واســـتمرت حـــأل مـــؤحر امـــة األمـــم املتحـــدة العتمـــاد خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد
التتـــرة مـــي  25إىل  27أي/وب/سـ ـ تم 2015
عـــام  2015الـــلت عقـــد نيويـــور
والدورة احلادية والعشريي ملؤحر األرراف اتتااية األمم املتحدة اإلراريـة بشـان تغـح املنـا
(مؤحر األمم املتحدة بشان تغح املنا ) اليت عُقدت باريس التترة مي  30تشريي الثـاز/
نــوفم إىل  11اــانون األوب/ديســم  .واــد أنتجــت اإلدارة مــواد خاصــة ــليي احلــدثني
ن الرسـائل .وحظـخ احلـدثان
وأمدت منظومة األمم املتحدة بكام /ا بتو ي ات فيما يتع /ب ـ ّ
بتغطية إعالمية إجيابية دا.
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 - 6واستخدمت اإلدارة فراةَ العمل املشتراة بني الوااالت التابعة لتري األمـم املتحـدة
لالتصــاالت املعــأل باألاــداف اإللائيــة لملتيــة وخطــة التنميــة ملـا بعــد عــام  2015تنســي
أنشطة منظومة األمم املتحدة ورسائ /ا اتاصة ليي احلدثني.
 - 7وعقدت اإلدارة مـع مرااـ األمـم املتحـدة لإلعـالم الثالثـة والسـتني /سـات إحارـة
منتظمة بشان رائتة واسعة مي املسائل .وعقدت املرااـ بـدوراا إحارـات صـحتية وت/قـت
املواد الالزمة ب/غات األمم املتحدة الرمسية الست مي أ ل توزيع ـا ع/ـى الصـحافة عـ انواهتـا
اتاصــة .وباإلضــافة إىل ذلــك تــوىل مســؤولون ا ــار األمــم املتحــدة مثــل األمــني العــام
املســاعد لتنســي السياســات والشــؤون املشــتراة بــني الواــاالت بــإدارة الشــؤون االاتصــادية
واال تماعية األمني العام امل سـاعد املعـأل بـتغح املنـا باملكتـب التنتيـلت لممـني العـام تقـد
إحارات إىل مراا اإلعالم وإىل الصـحتيني اإلا/يمـيني وذلـك اب يـل انعقـاد مـؤحر امـة األمـم
املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام  2015ومؤحر األمم املتحدة بشان تغح املنا .
 - 8و اانون الثاز/يناير اامت اإلدارة أيضا بإعداد وتدشني مح/ة ديدة حتـت عنـوان
” 17ادفا لتغيح عاملنا“ وذلك مي أ ل مواص/ة السح جب ود مح/ة ” :2015أوان التحـر
العاملخ“ اليت مت حتدين مواع ا ع/ى اإلنترنت مبواد بصرية تعريتية ديدة .وسيتواصـل العمـل
عــام  2016ع/ــى إنتــاا مــواد دعائيــة ــلا الشــان .اــلا وسيســتمر مواــع األمــم املتحــدة
ل/تنميــة املســتدامة ( )www.un.org/sustainabledevelopmentالعمــل بصــتته املواــع الرئيســخ
اتاص بااداف التنمية املستدامة.
مؤحر امة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 2015
 - 9تصدرت اإلدارة ود االتصاالت اليت بُللت ا ل مـؤحر امـة األمـم املتحـدة العتمـاد
خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  2015وأثنــا ه وبعــده وعم/ــت بشــكل وثيـ مــع منظومــة األمــم
املتحــدة وامتمــع املـــدز والشــراا اتـــار يني ا خــريي مـــي أ ــل توســـيع دائــرة الرســـائل
ومنتجات وسائض التواصل اال تماعخ واالتصاب اإلعالمخ عي اتطـة وتنسـيق ا مبـا ذلـك
أاـداف التنميــة املســتدامة .وشـكّل املواـع الشـ كخ ل/حم/ــة ” :2015أوان التحــر العــاملخ“
املن اإللكتروز الرئيسخ ملؤحر القمة فيما أنتجت اإلدارة عدة مواد متعددة الوسائض تشـمل
أشررة فيديو وصورا ورسوما بيانية مي أ ل الترويج ملـؤحر القمـة ول/مسـائل املعروضـة ع/يـه
بال/غــات الرمسيــة ا ّ/ــا .واانــت التغطيــة عامليــة ــلا احلــد الــلت ســجل أراامــا اياســية
ع/ــى حســابات وســائض التواصــل اال تمــاعخ الرئيســية التابعــة لممــم املتحــدة وأحــرز تغطيــة
إعالمية غح مس واة لرسائل األمم املتحدة الرئيسية.
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 - 10ونظّمــت مراا ـ األمــم املتحــدة لإلعــالم العديــد مــي التعاليــات ا يــل انعقــاد القمــة
واـــخ ستواصـــل العمـــل ع/ــى التوعيـــة باألاـــداف الســ عة عشـــر خـــالب الســـنوات القادمـــة.
واد اشتم/ت األنشطة ع/ى أمـور مـي بينـ ا عقـ ُد اإلحارـات اإلعالميـة وإنتـاا املـواد املتعـددة
الوسائض وتنظيم املؤحرات الصحتية ومتابعة ما تنشره وسائض اإلعالم .وأس م مراـ اإلعـالم
اجل ائر العاصمة وبرنامج األمم املتحدة اإللائخ مثال إرالق مشروق ”إذاعـة اجلميـع“
اللت ي دف إىل تع ي أاداف التنمية املستدامة.
 - 11ونظّــم مراــ اإلعـــالم اــان حا ومؤسســة  OZHarvestلمعمـــاب اتحيــة إحـــدجل
الشــراا الرئيســيني ل نــامج األمــم املتحــدة ل /ياــة ومنظمــة األغليــة وال راعــة لممــم املتحــدة
مناسـ ة عــي مح/ـة ”( “Think.Eat.Saveف ّكــر و باـلف ووفّـر) وذلــك مقـر ال ملــان اــان حا.
وهتــدف احلم/ــة إىل تو يــه االاتمــام إىل اتطــة اجلديــدة الــيت أعــداا وزيــر ال ياــة األســترايل
مي أ ل استحدا ”االستراتيجية الورنية  2025ل/حي/ولة دون إادار األغلية“.
 - 12وس/طت مرااـ اإلعـالم ا/ـ ا الضـو ع/ـى أاـداف التنميـة املسـتدامة اإلحارـات
اإلعالمية اليت ادمت ا ل/طالب .فقد خارـب مراـ اإلعـالم أاثـر مـي  300مـي ر /ـة امعـة
ترغوت أوزاب ا تماق حملاااة عمل األمم املتحدة عُقـد أنقـرة فيمـا اـام مراـ اإلعـالم
بــراب برعايــة ح/قــة عمــل ع/ــى مــدجل يــومني تناولــت خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام .2015
واانت املنظمة غح احلكوميـة  Slovo 21اـد نظمـت اـله احل/قـة مموعـة مـي القـادة الشـ اب
مــي رائتــة الرومــا .ونظــم مرا ـ اإلعــالم بوغوتــا بالتعــاون مــع وزارة خار يــة اولوم يــا
واجلامعــات احمل/يــة عــدة منتــديات أاادهيــة عــي أاــداف التنميـة املســتدامة فيمــا نظــم مراـ
اإلعالم الباز واملنظمة الش ابية ” “Siembra Juventudاملؤحر الش ايب الرابـع حـوب موضـوق
امعة سانتا اروز دت ال سـيحا اتاصـة.
”عدم اتضوق ل/راابة“ ( )Uncensoredوذلك
و له املناس ة ادم املمث/ون املقيمون ل نامج األمـم املتحـدة اإللـائخ وصـندوق األمـم املتحـدة
ل/ســكان ومتوضــية حقــوق اإلنســان واياــة األمــم املتحــدة ل/مــرأة وبرنــامج متطــوعخ األمــم
املتحــدة إحارــة عــي أاــداف التنميــة املســتدامة وعمــل األمــم املتحــدة لتائــدة  500رالــب
مي األر نتني وبوليتيا (دولة  -املتعددة القوميات) وبحو وشي/خ واولوم يا ونيوزي/ندا.
 - 13ونظّـــم مراـ ـ اإلعـــالم نـــحويب إحارـــة إعالميـــة اـــدم ا املمثـــل املقـــيم لسـ ـ عني
مي الصحتيني فيما خضّ مكتب احتاد بن/واس ومكتب فرنسـا/مونااو التابعـان ملراـ األمـم
املتحدة اإلا/يمخ لإلعالم برواسل  17مقـاال مت نشـراا ع/ـى حسـابات بوسـائض التواصـل
اال تماعخ لكخ تس/ض الضو ع/ى األاداف الس عة عشر.
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 - 14و مقر األمم املتحدة نظّمت دائرة مراا اإلعـالم س/سـ/ة مـي ا تماعـات
لت ويد مراا اإلعالم ووسائض اإلعالم احمل/ية بإحارات عي مؤحر امة األمـم املتحـدة العتمـاد
خطة التنمية ملا بعد عام .2015
WebEx

تغي ر املنا
 - 15اامت اإلدارة بدور رئيسـخ ططـيض االتصـاالت وتطـوير الرسـائل وتوعيـة وسـائض
اإلعــالم ودوائــر املناصــريي ع/ــى املســائل املتع/قــة مبــؤحر األمــم املتحــدة املعــأل بــتغح املنــا .
وساعدت اإلدارة ع/ى حشد الدعم التتاق باريس وع/ى إرالق اجلم ور ع/ـى اـلا االتتـاق.
وع/ى امتداد أيام املـ ؤحر عم/ـت اإلدارة عـي اثـب مـع أمانـة اتتاايـة األمـم املتحـدة اإلراريـة
بشان تغح املنا ومـع فريـ األمـني العـام املعـأل بتغينـر املنـا ومكتـب املتحـد الرمسـخ باسـم
األمــني العــام ل/تااــد مــي تنســي وإصــدار اــل املع/ومــات والرســائل وات ـ ا .واــد ااتســى
الا العمل اجلماعخ الوثي أمهية خاصة خالب املؤحر الـلت اسـتقطب ااتمـام وسـائض اإلعـالم
بشكل غح مس وق .ومنحت اإلدارة إمكانية الوصوب إىل األمـني العـام مـي أ ـل توثيـ دوره
خالب املؤحر .واد جت/ى ذلك التغطية الشام/ة اليت حت بوسائل التواصل اال تمـاعخ وأيضـا
منتجات التيديو واملواد اإلخ ارية حين شوادت إحدجل املواد اإلخ اريـة الـيت يظ ـر في ـا
األمـــني العـــام ع/ـــى ســ يل املثـــاب  5ماليـــني مـــرة يـــوم واحـــد ع/ـــى منصـــة سنابتشـــات
( .)Snapchatالا واد اعتمدت أيضا وسائض اإلعالم العادية ع/ـى حمتويـات وسـائل التواصـل
اال تماعخ تقاريراا املنقولة م اشرة مي باريس.
 - 16وشكّ/ت املكاتب امليدانية لممـم املتحـدة عنصـرا رئيسـيا اجل ـود الـيت بللتـ ا اإلدارة
مي أ ل التوعية مبؤحر األمم املتحدة بشان تغح املنا ومبسـالة تغـح املنـا بصـورة عامـة .واـدم
مرا ـ األمــم املتحــدة اإلا/يمــخ برواســل الــدعم ل/مــؤحر بــاريس وأخــل زمــام امل ــادرة
تنظــيم العديــد مــي أنشــطة التوعيــة بــه .وخصــو املراــ عــدة عــرو ســينمائية شــ رية
ومنااشات ملسالة تغـح املنـا فيمـا اشـتر مكت ـه ل /ـدان الشـماب األورويب مـع مراـ اإلعـالم
باالحتاد األورويب وستارة فرنسا ريكييتيك وواالة ال ياة بايس/ندا ومـع اثنـتني مـي املنظمـات
أيس/ندا.
غح احلكومية تنظيم مسابقة ل/صور التوتوغرافية عي آثار تغح املنا
 - 17وخارب مراـ األمـم املتحـدة لإلعـالم أنقـرة أزيـد مـي  10 000مشـار اـدموا
مي ب/ـدان أوروبيـة عديـدة ل/مشـاراة دورة لسـ اق الـدرا ات مبناسـ ة اليـوم العـاملخ ل /ياـة
نظمت ـ ا رابطــة الــدرا ني األتــرا بــدعم مــي منظومــة األمــم املتحــدة ووفــد االحتــاد األورويب
لدجل ترايا وال /ديات احمل/ية.
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با  -ال نامج اإلعالمخ اتاص بشان اضية ف/سطني
 - 18ضــمي إرــار ال نــامج اإلعالمــخ اتــاص بشــان اضــية ف/ســطني الصــادر بــه تك/يــف
مي اجلمعية العامة نظمت اإلدارة برناجم ـا السـنوت لتـدريب الصـحتيني الت/سـطينيني التتـرة
مــي  16تشـــريي الثـــاز/نوفم إىل  18اـــانون األوب/ديســم وذلـــك بغيـــة تع يــ م ـــارات
واـــدرات الصـــحتيني الشـ ـ اب الت/ســـطينيني .وســـعى ال نـــامج أيضـــا إىل إرـــالق الصـــحتيني
الت/سطينيني ع/ى عمل األمم املتحدة وخباصة ع/ى خمت/ف األنشطة وال امج الـيت تـؤثر حيـاة
ال نـــامج التـــدريل عشـــرة مـــي العـــام/ني وســـائض اإلعالمـــخ
شـــعوب املنطقـــة .وشـــار
الت/سطينية ليصل بللك جمموق الصحتيني الليي استتادوا مي الا ال نامج إىل  171صحتيا.
 - 19وتضمي برنامج التـدريب اضـا أربعـة أسـابيع مقـر األمـم املتحـدة وأسـ وق واحـد
واشــنطي العاصــمة .واســتمعت جمموعــة الصــحتيني إىل إحارــات اــدم ا عــدد مــي ا ــار
مــويتخ األمــم املتحــدة العــام/ني شــؤون اإلعــالم وإدارة الشــؤون السياســية وواالــة األمــم
املتحدة إلغاثـة وتشـغيل الال ـاني الت/سـطينيني الشـرق األدك ومراـ اإلعـالم واشـنطي
العاصــمة .واــان ــم لقــا مــع األمــني العــام ومــع املرااــب الــدائم لدولــة ف/ســطني لــدجل األمــم
الواليـات
املتحدة واللك مع مسـؤولني حكـوميني مـي وزارة اتار يـة وجم/ـس الشـيو
املتحدة األمريكية .وأثنا و ودام مقر األمم املتحدة حظر املشـاراون /سـات اجلمعيـة
العامــة و /ســات ال/جنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الت/ســطيأل حلقواــه غــح القاب/ــة ل/تصــرف
وشاراوا إحيا اليوم الدويل ل/تضامي مع الشعب الت/سطيأل.
 - 20وش د ال نامج أيضا استغالال مكثتا ل/ترص التريدة اليت تتيح ـا نيويـور وواشـنطي
العاصمة باعت ارمهـا مـي املرااـ العامليـة ل/صـحافة واالتصـاالت الراميـة وذلـك بـربض الصـ/ة
بـني جمموعــة الصــحتيني ورواد العمــل الصــحتخ (مبـا ذلــك انــاة اجل يــرة بال/غــة اإلنك/ي يــة
واياـــة اإلذاعـــة ال يطانيـــة  BBCوالشـــراة اإلعالميـــة بازفيـــد  BuzzFeedواإلذاعـــة العامـــة
الورنية وتويتر ويوتيوب) واملؤسسات األاادهية ( امعتا اولوم يا و ورا تـاون) ومرااـ
التتكح واملنظمات غح احلكومية.
 - 21وبــالتوازت مــع ذلــك ابد/ــف املتــدربون مبن ـ ج دراســة مكثــف تــوىل تدريســه فري ـ
مي اتـ ا اإلعالمـيني احملـنكني .و ةايـة ال نـامج أنتجـت امموعـة ثالثـة مشـاريع متعـددة
الوســائض عــي حيــاة ال ــاني ف/ســطينيني ينتمــون إىل ثالثــة أ يــاب خمت/تــة .وهكــي االرــالق
ع/ى اله املشاريع املواع الش كخ.https://dpimediatraining.wordpress.com/ :
 - 22وعم/ـــت اإلدارة مـــع إدارة الشـــؤون السياســـية ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة ل/طتولـــة
(اليونيســيف) وواالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الال ــاني الت/ســطينيني الشــرق األدك
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(األونروا) مي أ ل تقد دعم إعالمخ لالحتتاب باليوم الدويل ل/تضامي مع الشعب الت/سـطيأل
لعــام  29( 2015تشــريي الثــاز/نوفم ) الــلت عُقــد مقــر األمــم املتحــدة  23تشــريي
الثــاز/نوفم وتضــمي عقــد /ســة خاصــة ل/جنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الت/ســطيأل حلقواــه
غح القاب/ة ل/تصرف ومعرضـا ل/صـور التوتوغرافيـة رداـة الـ وار .واامـت مرااـ ومكاتـب
األمم املتحدة لإلعالم مجيـع أاـا العـامل أيضـا بتنظـيم عـدد مـي األنشـطة احتتـاال ـلا اليـوم
الدويل أنقرة وبراب وبريتوريا و اارتا واجل ائر و نيف ودار السالم (مج ورية تزنانيا
املتحدة) ودااار ور ران وفيينا والقاارة واان ا ونحويب وواغادوغو.

يم  -حقوق اإلنسان
 - 23رو ت اإلدارة لعمل املنظمة املتع /بطائتة مي مسائل حقوق اإلنسـان .فتيمـا يتع/ـ
بيوم حقوق اإلنسان ( 10اانون األوب/ديسم ) عم/ت اإلدارة بصـورة وثيقـة مـع متوضـية
األمـم املتحـدة حلقــوق اإلنسـان ل/تــرويج حلم/ـة عنواةــا ”حقوانـا .حرياتنــا .دائمـا“ ســ/طت
خال ـــا الضـــو ع/ـــى موضـــوق احلريـــات األربـــع :التحـــرر مـــي اتـــوف وحريـــة الكـــالم
وحريــة الع ــادة والتحــرر مــي التااــة .وت/قــى املواــع الشــ كخ ليــوم حقــوق اإلنســان أاثــر
مــي  145 000مشــاادة لكــل صــتحة وحيــدة بال/غــات الرمسيــة الســت خــالب شـ ر اــانون
األوب/ديسم  .واستاثرت احلم/ة ذات الص/ة املنتلة ع وسائض التواصل اال تمـاعخ بدر ـة
عالية دا مي االاتمام ع/ى مواع تويتر.
 - 24وشارات اإلدارة أيضا مناسـ تني نظمتـ ما متوضـية حقـوق اإلنسـان نيويـور
إرــار يــوم حقـــوق اإلنســان واـــدمت اإلدارة دعمــا تروجييـــا مــا ومهـــا :ح/قــة نقـــا
بشـــان م ـــادرة حقـــوق اإلنســـان أوال ومناســ ة خاصـــة نُظدمـــت منتــ ه احلريـــات األربـــع
يرة روزف/ت.
()Four Freedoms Park
 - 25و خمت/ــف ب/ــدان العــامل نظمــت مرااـ األمــم املتحــدة لإلعــالم مناسـ ات وأنشــطة
ل/توعية مدن اثحة مي بين ا إسـالم أبـاد وأنتانانـاريتو وبرازافيـل وبـورت أوف سـ ني
ودااار وداا ور ران والغوس (نيجحيا) ولوسااا وموسكو.
 - 26وفيمــا يتع /ـ بــاليوم الــدويل األوب إلحي ـا ذاــرجل ضــحايا رهــة اإلبــادة اجلماعيــة
وتكـــره م ومنـــع اـــله اجلرهـــة ( 9اـــانون األوب/ديســـم ) عم/ـــت اإلدارة بصـــورة وثيقـــة
مع مكتب املستشار اتاص املعأل مبنع اإلبادة اجلماعية مي أ ل وضع تعريف بالوسائل املرئيـة
ــلا اليــوم وتصــميم مواــع ش ـ كخ بال/غــات الرمسيــة الســت واضــط/عت بانشــطة التواصــل
مــع املنظمــات غــح احلكوميــة والصــحافة وع/ــى وســائض التواصــل اال تمــاعخ .وحظــخ مــؤحر
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صحتخ عقده املستشار اتاص  8اانون األوب/ديسم بتغطية إعالمية واسـعة مـي اياـات
إعالمية مي بين ا واالة أسوشيتد برس وصحيتة واشنطن بوست وصـحيتة نيويووك اوز ز
ومؤسسة دويتشه في/ه وواالة األن ا اإلس انية الرمسية  EFEوجم/ة فوكين بوليسي.
 - 27وفيما يتع /بالعقد الدويل ل/منحدريي مي أصل أفريقخ أعدت اإلدارة اتي ا بـال/غتني
اإلنك /ي يـة واإلسـ انية يتضــمي استعراضـا عامـا ل/عقــد .وسـيتم نشـر اــلا الكتيـب ع/ـى شـ كة
اإلنترنــت ور اعتــه بال/غــات الرمسيــة األربــع األخــرجل وأيضــا بال تغاليــة خــالب عــام .2016
وأاامـــت اإلدارة معرضـــا مـ ـ املـــؤحرات األمـــم املتحـــدة خـــالب التتـــرة مـــي  11إىل
 22اانون الثاز/يناير شارات رعايته متوضية حقوق اإلنسـان ومنظمـة األمـم املتحـدة
ل/تربية والع/م والثقافـة (اليونسـكو) وال عثـة الدائمـة ل/واليـات املتحـدة األمريكيـة لـدجل األمـم
املتحـــدة .وشـــارات اإلدارة أيضـــا رعايـــة ح/قـــيت نقـــا عـــي العنصـــرية ضـــد املنحـــدريي
مـــي أصـــل أفريقـــخ (  16أي/وب/ســـ تم و  3تشـــريي الثـــاز/نوفم ) وذلـــك بالتعـــاون
مع متوضية حقوق اإلنسان واليونسكو وال عثة الدائمة ل /ازيل لدجل األمم املتحـدة وشـراا
خار يني مي بين م م ادرة ”حلياة السود أمهيت ا“ والرابطة الوحدوية اتالصية.
 - 28وادمت مراا األمم املتحدة لإلعالم الدعم ل/عقد الـدويل مـي خـالب التوعيـة بـالوااع
الــلت يوا ــه املنحــدرون مــي أصــل أفريقــخ وباإلس ـ امات الــيت يقــدموةا امتمعــات الــيت
يعيشـون في ــا وذلـك ضـمي إرــار موضــوق حمـورت بعنــوان ”املنحــدرون مـي أصــل أفريقــخ:
االعتراف والعدالة والتنمية“.
 - 29ومت رمسيا تدشني االحتتاالت بالعقد الدويل ال ازيل خالب م ر ـان نسـا أمريكـا
الالتينيــة ومنطقــة ال حــر الكــاريل املنحــدرات مــي أصــل أفريقــخ املعقــود برازي/يــا وذلــك
بتقد املواع الشـ كخ الرمسـخ الـلت أنشـاه مراـ اإلعـالم ريـو دت ـانحو .واـام املراـ
بالتعاون مع عشر مي وااالت األمم املتحدة بإنتاا في/م ل/رسوم املتحراـة مدتـه  30دايقـة
سي ن ع/ى حمطات الت/يت يون .وإضـافة إىل ذلـك اـدم املراـ الـدعم لعـدة مناسـ ات متصـ/ة
بالعقد الدويل من ا تنظيم عر أزيـا بعنـوان ”األزيـا الشـام/ة ال ازيـل“ واـخ مناسـ ة
متعــددة األعــراق لعــر األزيــا تســ/ض الضــو ع/ــى أعمــاب مصــممخ أزيــا ورنــيني ودولــيني
وترا ع/ـى األزيـا األفريقيـة .واـدم املراـ الـدعم أيضـا ل/م ر ـان الـدويل ول/ـدورة العامليـة
العاشرة أللعاب اابويرا اليت نظمت ا املنظمة غح احلكومية ”أبادا اـابويرا“ وشـار فيـه أاثـر
مي  5 000رياضخ متنافس .وافتُتحت املناس ة با تماق مائدة مستديرة عي العقد الدويل.
 - 30واام مكتب األمم املتحدة ت ي/يسخ واحتاد السالم العاملخ بالتعاون مع ممثـل شـ اب
ور يـا“ .وشـارات امعـات
ور يا لدجل األمم املتحدة بتنظيم مناس ة ”أيام أفريقيا
8/27

16-01929

A/AC.198/2016/2

ومدارس خمت/تة مي مجيع أاا ال /د اله املناس ة اليت ش دت تنظيم او / 15سـة إحارـة
ور يـــا
عـــي الثقافـــة والتـــاريني األفـــريقيني وعـــي حيـــاة املنحـــدريي مـــي أصـــل أفريقـــخ
والتحديات اليت يوا وةا.
 - 31وأنتج مرا اإلعـالم روايـو شـريض فيـديو عـي منجـ ات األمـم املتحـدة مشـتوعا
بترمج ـة إىل ال/غــة اليابانيــة عنوانــه ”أحتــاد الراي ـ  :أر األســالف“ يتع /ـ بشــعب الغــواله
غيتشــخ واليــيت ســاو ااروالينــا و ور يــا الواليــات املتحــدة .ونُظــم عــر مس ـ
خاص لتـي/م ”سـ/مى“ مـع موزعـة التـي/م غاغـا .واـان املـتك/م الضـيف م/كـة مجـاب الكـون
أريانا مياموتو التائ ة مبسابقة م/كة مجاب اليابان لعـام  2015وأوب فـائ ة مـي عنصـر خمـت/ض
مسابقة م/كات اجلماب اليابان.
 - 32وشــارات اإلدارة وضــع عنصــر متع/ـ باالتصــاالت ضــمي خطــة العمــل ع/ــى نطــاق
من ظومة األمم املتحدة الـيت هتـدف إىل ضـمان تـوخخ ةـج متسـ ب/ـوب أاـداف إعـالن األمـم
املتحدة بشان حقوق الشعوب األصـ/ية الـيت وضـع ا صـيغت ا الن ائيـة شـ ر تشـريي األوب/
أاتوبر التري املشتر بني الوااالت لدعم املنتدجل الدائم املعأل بقضايا الشعوب األص/ية.
 - 33ورو ــت اإلدارة ل/ــلارجل الســنوية اتمســني لالتتاايــة الدوليــة ل/قضــا ع/ــى مجيــع
أشــكاب التمييـ العنصــرت مــع ايــام واي/ــة األمــني العــام لالتصــاالت واإلعــالم بــإدارة النقــا
ح/قـــة نقـــا حـــوب موضـــوق ”إشـــاعة رول التســـامك شـ ـ كة اإلنترنـــت“ عُقـــدت
 2اانون األوب/ديسم .
 - 34وعم/ــت اإلدارة مــع متوضــية حقــوق اإلنســان ع/ــى تنظــيم مــؤحر صــحتخ والتــرويج
ملناس ة خاصة  20تشـريي الثـاز/نوفم بشـان محايـة حقـوق املث/يـات واملث/ـيني وم دو ـخ
امليل اجلنسخ ومغايرت ا وية اجلنسانية وحام/خ صتات اجلنسني أمريكا الالتينيـة تضـمنت
إرالق فيديو موسـيقخ ديـد ل/مغ نيـة ال ازي/يـة دانيـيال محاـورت .واـد ـرجل التـرويج ـله
املناس ة مجيع أاا أمريكا الالتينية مبساعدة مراا األمم املتحدة لإلعالم املنطقة.
 - 35واامت اإلدارة بالتشاور الوثي مع اسم املعاادات التابع ملكتـب الشـؤون القانونيـة
بــــالترويج ل/مناســـ ة الــــيت تعقــــداا الشــــع ة ســــنويا بشــــان املعااــــدات ( 28أي/وب/ســـ تم
إىل  1تشـريي األوب/أاتـوبر) وذلـك مـي خــالب نشـرات صـحتية وُزعـت افتتـال املناسـ ة
و اختتام ــا ومــي خــالب حتــديثات يوميــة ُســ/ض الضــو في ــا ع/ــى  70عامــا مــي إبــرام
املعااــدات املتعــددة األرــراف وع/ــى اإل ــرا ات ال ــال عــدداا  31إ ــرا املتخــلة بشــان
املعاادات أثنا املناس ة.
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داب  -الشرااة اجلديدة مي أ ل تنمية أفريقيا
 - 36إرــــار اجل ــــود املنســــقة الــــيت ت ــــل ا األمــــم املتحــــدة حلشــــد الــــدعم ل/تنميــــة
االاتصادية والسـالم واألمـي أفريقيـا واصـ/ت اإلدارة مـي خـالب جم/تـ ا ”أفريكـا رينيـوب“
( )Africa Renewal-Afrique Renouveauواملواـــــع الشـــ ـ كخ ل/مجّ/ـــــة بنســـــختيه اإلنك/ي يـــــة
والترنسية الترويج ألاداف واالة التخطيض والتنسي التابعة ل/شرااة اجلديـدة مـي أ ـل تنميـة
أفريقيا (الشرااة اجلديدة) وأولوياهتا وإجنازاهتـا والتعريـف ـا .وتعاونـت اإلدارة اـلا الصـدد
تعاونا وثيقـا مـع الواالـة وا ليـة األفريقيـة السـتعرا األاـران التابعـة ل/شـرااة اجلديـدة وأيضـا
مــع آليـــة التنســـي اإلا/يمـــخ ألفريقيـــا ومكتـــب املستشـــار اتـــاص لشـــؤون أفريقيـــا وال/جنـــة
االاتصادية ألفريقيا.
 - 37و تشـــريي األوب/أاتـــوبر نظمـــت اإلدارة ا تمـــاق املائـــدة املســـتديرة اإلعالمـــخ
الســنوت الــلت ط//تــه مادبــة فطــور مــع الــرئيس التنتيــلت لواالــة التخطــيض والتنســي التابعــة
ل/شرااة اجلديـدة .وتنـاوب اال تمـاق موضـوق ”احل/ـوب امل تكـرة ت/ـ فـرص عمـل ل/شـ اب
أفريقيا“ .وأتاحت اله املناس ة ل/رئيس التنتيلت فرصة ل/تحاور مع وسائض اإلعـالم بشـان
وداـا الراميـة إىل تع يـ
أولويات الشرااة اجلديدة وإجنازاهتـا والتحـديات الـيت توا ـا
التنميـــة االاتصـــادية أفريقيـــا وال ســـيما ال نيـــة التحتيـــة اإلا/يميـــة .ونظمـــت اإلدارة أيضـــا
مناسـ ات وأنشــطة إعالميــة خمت/تــة احتتــاال باألس ـ وق الســنوت ألفريقيــا املعقــود ع/ــى اــام
املنااشة اتاصة اليت أ رهتا اجلمعية العامة لممـم املتحـدة بشـان تنميـة أفريقيـا .واامـت اإلدارة
بإنتــاا ونشــر مــواد إعالميــة تس ـ/دض الضــو ع/ــى إجنــازات الواالــة وبتنظــيم مــؤحر صــحتخ
ومقابالت مع ا ار املسؤولني الواالة ومكتب املستشـار اتـاص لشـؤون أفريقيـا وا ليـة
األفريقية الستعرا األاران .وعُقدت عدة مناس ات رفيعة املسـتوجل بشـان مسـائل مواضـيعية
مي ا يل أو ه التآزر بني خطة التنمية املستدامة لعـام  2030وبرنـامج عمـل االحتـاد األفريقـخ
حــأل عــام  :2063أفريقيــا الــيت نريــداا ودور اجلماعــات االاتصــادية اإلا/يميــة األفريقيــة
تيســح التكامــل اإلا/يمــخ واملســائل اجلنســانية والشـ اب .و إرــار ــود التوعيــة أنشــات
اإلدارة صـــتحة شــ كية خاصـــة ضـــمي القســـم املعنـــون ” “In Focusع/ـــى مواع ـــا الشــ كخ
( )http://www.un.org/africarenewal/بعنـــوان ”أفريقيـــا اجلمعيـ ـة العامـــة بـــاألمم املتحـــدة“
( )Africa at the General Assemblyتتضـــمي إفـــادات منتظمـــة مبـــا يســـتجد مـــي مع/ومـــات
مبـــا ذلـــك الك/مـــات وال يانـــات الـــيت أدىل ـــا القـــادة األفاراــة واألنشـــطة الـــيت اضـــط/عوا
ا ع/ى الصعيد الرمسخ خالب املنااشة العامة اليت أ رهتا اجلمعية عام .2015
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 - 38و تشريي الثاز/نوفم واص/ت اإلدارة تعاوةا مع االحتاد األفريقخ إنتـاا ونشـر
الرسالة اإلخ ارية املنتظمة اليت يصدراا االحتاد وذلك مي خالب تقد املساعدة ع/ى املسـائل
التقنيـة والتحريريــة .ويراـ العــدد املق ـل مــي الرســالة ع/ـى برنــامج العمـل حــأل عــام :2063
أفريقيا اليت نريداا وبشكل خاص ع/ى حقوق املرأة .واانـت أاـداف التنميـة املسـتدامة اـخ
املوضوق الرئيسخ لعدد اـانون األوب/ديسـم  2015مـي جم/ـة ”أفريكـا رينيـوب“ .وتضـمي
اـلا العــدد مقــابالت مــع اــل مــي املستشـارة اتاصــة الســابقة لممــني العــام املعنيــة بــالتخطيض
اإللائخ ملا بعد عام  2015واملستشار اتاص لممني العام لشؤون أفريقيا واألمـني التنتيـلت
ل/جنــة االاتصــادية ألفريقيــا والــرئيس التنتيــلت لواالــة التخطــيض والتنســي التابعــة ل/شــرااة
اجلديدة .واستعرضت ام/ة أيضا  15عاما مي تنتيل األاـداف الثمانيـة مـي األاـداف اإللائيـة
لملتية ونشرت مع/ومات عي أوب مي فاز جبائ ة األمم املتحدة لني/سـون رولـي الال مانـديال
ومها ورا مس ايو رئيس ال تغاب الساب واي/ينا ندومخ راحة عيون مي نامي يا.
 - 39وخـالب عــام  2015اسـتمر تنــامخ خدمـة املقــاالت اإلخ اريـة الواســعة التوزيـع الــيت
تقــدم ا جم/ــة ”أفريكــا رينيــوب“ .فخــالب التتــرة بــني أي/وب/س ـ تم  2015واــانون الثــاز/
يناير  2016أعيـد نشـر اـو  20مـي مقـاالت ام/ـة بكـل مـي ال/غـتني اإلنك/ي يـة والترنسـية
 160مــرة  83منتــلا إعالميــا أفريقيــا و مجيــع أاــا العــامل مبــا ذلــك إيطاليــا
و نــوب الســودان والســنغاب وســحاليون وغانــا وفرنســا واــوت ديتــوار واملم/كــة املتحــدة
ل يطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية والواليــات املتحــدة األمريكيــة .وت ــيي نتــائج االتصــاب
اإلعالمخ مدجل اتساق اجل ود اليت ت ل ا اإلدارة ل/وصوب إىل اجلمااح مجيع أاا العامل.
 - 40واصـــ/ت اإلدارة تع يـ ـ براجم ـــا اتاصـــة بالتوعيـــة العامـــة أفريقيـــا مـــع الترايـ ـ
ع/ـــى اإلجنـــازات اإللائيـــة املنطقـــة والتحـــديات الـــيت توا ـــا وع/ـــى النتـــائج املترت ـــة
ع/ــى شــراات ا مــع األمــم املتحــدة وال ســيما فيمــا يتع/ـ باملســائل مــي ا يــل أاــداف التنميــة
املستدامة وتغح املنا  .واستجابة الاتمام القـرا املت ايـد باملقـاالت عـي أفريقيـا الـيت ال تغطي ـا
العــادة وســائض اإلعــالم الرئيســية أنتجــت اإلدارة عــددا أاــ مقارنــة بالعــام الســاب
مي احملتويات اجلديدة اليت نشرهتا ع/ـى منـابر وسـائض التواصـل اال تمـاعخ وغطـت مواضـيع
مش/ت مكافحة فـحوس إي ـوال وأاـداف التنميـة املسـتدامة وتغـح املنـا والقضـايا اجلنسـانية
والس/م واألمي باإلضافة إىل التكامل اإلا/يمخ وتطوير ا ياال األساسية.
 - 41واستمرت حسابات وسائض التواصل اال تماعخ تسـجيل لـو مطـرد .فع/ـى سـ يل
املثاب واما او م يي اجلدوب أدناه ارتتـع عـدد املتـابعني حلسـاب امّ/ـة ع/ـى مواـع تـوتح
بنس ة  58املائة بالنسـ ة ل/غـة الترنسـية و  27املائـة بالنسـ ة ل/غـة اإلنك/ي يـة التتـرة
بني ش ر اانون األوب/ديسم  2014وش ر اانون األوب/ديسم .2015
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املنرب

يف كزنون األول/ديسمرب  2014يف كزنون األول/ديسمرب  2015النسبة املئوية

تويتر (عدد املتت عني):
@africarenewal
@ONUAfrique

64 100
31 200

81 800
49 300

27
58

فيسـ ـ و (عـــدد تســـجيالت
االستحسان):
Africa Renewal

5 452

6 145

13

Afrique Renouveau

2 562

2 802

9

 - 42وسُج/ت أيضا نسب لو مماث/ـة عـدد املشـتراني الرسـالة اإلخ اريـة اإللكترونيـة
م/ة اإلدارة اليت تُقدم حملة عامة مو ة عي احملتويـات اجلديـدة املنشـورة ع/ـى املواـع الشـ كخ
م/ة  Africa Renewalواليت تُرسَل باألساس إىل الصحتيني ووسائل اإلعالم أفريقيا.

اا  -عم/يات األمم املتحدة حلتظ السالم
 - 43واص/ت اإلدارة تعاوةا الوثي مع ال مي إدارة عم/يات حتـظ السـالم وإدارة الـدعم
امليداز وإدارة الشؤون السياسية مي أ ل تع ي ودعم عم/يات السالم اليت تضط/ع ـا األمـم
املتحــدة وذلــك بوســائل منـ ا املشــاراة أعمــاب خمت/ــف أفراــة العمــل املتكام/ــة املواضــيعية
واملخصصة ألاطار بعين ا اليت تقوداا إدارة عم/يات حتـظ السـالم وإدارة الشـؤون السياسـية
بشـــان أفغانســـتان وبورونـــدت ومج وريـــة أفريقيـــا الوســـطى واجلم وريـــة العربيـــة الســـورية
ومج ورية الكونغـو الدهقراريـة و نـوب السـودان والصـوماب والعـراق واـوت ديتـوار ولي يـا
ومايل ونيجحيا وااييت واليمي وأيضا بشان منطقيت الشرق األوسض والساحل.
 - 44وفيما يتع /باحلالة اجلم ورية العربية السورية واص/ت اإلدارة العمل مـع شـراا
األمــم املتحــدة ع/ــى نطــاق املنظومــة ســوا املقــر أو املنطقــة مــي أ ــل التوصــل إىل ف ــم
أفضـل ل/ج ــود السياســية الــيت ت ــل ا األمــم املتحــدة وألعمــاب االســتجابة اإلنســانية الــيت تقــوم
ـــا اجلم وريـــة العربيـــة الســـورية و ب/ـــدان اجلـــوار مبـــا ذلـــك مـــي خـــالب املشـــاراة
اال تماعــات املنتظمــة الــيت تعقــداا فراــة العمــل املشــتراة بــني الواــاالت املعنيــة باألزمــة
السورية بقيادة إدارة الشؤون السياسـية والتريـ العامـل املعـأل مبسـائل احلمايـة الـلت ترأسـه
إدارة الشــؤون السياســية واملــؤحرات ع ـ التيــديو الــيت تُعقــد أس ـ وعيا برئاســة نتــس اإلدارة
وفريـ األمــم املتحــدة لالتصــاالت وا تمــاق مســائل احلمايــة الــلت عُقــد بــحوت تشــريي
األوب/أاتــوبر برئاســة اــل مــي فري ـ األمــم املتحــدة لالتصــاالت وإدارة الشــؤون السياســية
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ومكتـب تنســي الشــؤون اإلنســانية واــللك مــي خــالب العمــل مــع مكتــب امل عــو اتــاص
املعأل بسورية ل/تخطيض ل/محادثات بني األرراف السورية.
 - 45وبغية تنسي نشـر الرسـائل واالتصـاالت بشـان اجلم وريـة العربيـة السـورية أنشـات
اإلدارة مع مكاتب االتصاب املعنية فريـ اتصـاالت داخـل منظومـة األمـم املتحـدة .واسـتمرت
اإلدارة إصدار تقريراا اإلعالمـخ األسـ وعخ ”األزمـة السـورية :اسـتجابة األمـم املتحـدة“
اللت يُـراد بـه أن يكـون مر عـا وأداة تو ي يـة تقـدم حملـة عامـة عـي آخـر مسـتجدات أنشـطة
منظومة األمم املتحدة جماب االستجابة لمزمة السورية.
 - 46وفيمـا يتع/ـ باحلالـة الــيمي َشـكّ/ت اإلدارة فريـ اتصــاالت ع/ـى نطــاق املنظومــة
لكتالة تنسي الرسائل .وادمت اإلدارة الدعم إىل مكتب امل عـو اتـاص لممـني العـام املعـأل
باليمي بشان املسائل املتع/قة باالتصاالت مبا ذلك مي خالب نشـر ال يانـات وإنشـا املواـع
الش كخ ل/م عو اتاص واستخدام منابراا املتعددة الوسائض ومنابراا ع/ى وسـائض التواصـل
نيـف بـني حكومـة الـيمي واملتمـرديي اـانون
اال تماعخ خالب احملادثات الـيت عُقـدت
األوب/ديسم .
 - 47ومنــل بــدأت األزمــة بورونــدت شــارات اإلدارة ا تماعــات فري ـ املســاعدة
ع/ــى إدارة األزمــات و اال تماعــات املتع/قــة باالتصــاالت ذات الصــ/ة ب ورونــدت لكتالــة
نشر الرسائل بطريقة متسقة .ويسرت اإلدارة التغطية اإلعالميـة الدوليـة جل ـود األمـم املتحـدة
الراميــة إىل معاجلــة األزمــة مبــا ذلــك مــي خــالب النشــر ع/ــى نطــاق واســع لكافــة ال يانــات
ذات الص/ة اليت يصـدراا مسـؤولو األمـم املتحـدة وإيصـاب اـله ال يانـات إىل وسـائض اإلعـالم
بوروندت .ووفرت اإلدارة أيضـا مـي خـالب منابراـا
الدولية الرئيسية اليت تغطخ األحدا
اإلخ اريــة تغطيــة إعالميــة متعــددة الوســائض ل /يــارة الــيت اــام ــا جم/ــس األمــي إىل بورونــدت
اانون الثاز/يناير وذلك مبساعدة مي املرا اإلعالمخ بو وم ورا.
 - 48ونق/ت اإلدارة مؤاتا مويتـا لشـؤون االتصـاالت واإلعـالم إىل نـوب السـودان ملـدة
ســتة أســابيع خــالب شـ رت تشــريي الثــاز/نوفم واــانون األوب/ديســم  2015لكــخ ي/ــل
نــوب الســودان مــي االتصــاالت وذلــك بس ـ ب الــنقو
احتيا ــات بعثــة األمــم املتحــدة
مويتخ الشؤون اإلعالمية بال عثة.
 - 49وادمت اإلدارة الدعم جمـاب االتصـاالت إىل إدارة عم/يـات حتـظ السـالم وذلـك
ضمي ما يتع /مبؤحر امـة القـادة بشـان حتـظ السـالم الـلت عُقـد خـالب املنااشـة العامـة الـيت
أ رهتــا اجلمعيــة العامــة .ومشــل ذلــك تيســح ال ــن الش ـ كخ امل اشــر ل/حــد وإنشــا صــتحة
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شـ ـ كية وحمتـــوجل لوســـائض التواصـــل اال تمـــاعخ والتـــرويج مـــا وتنظـــيم إحارـــة إعالميـــة
ل/صحتيني مي أمريكا الالتينية بشان التع دات الواردة مي املنطقة.
 - 50وواصــ/ت اإلدارة ايــادة مــا يقــوم بــه جم/ــس حتريــر املواــع الشــ كخ الــلت تشــتر
فيـــه مـــع إدارة عم/يـــات حتـــظ الســـالم وإدارة الـــدعم امليـ ـداز وإدارة الشـــؤون السياســـية
مــي أعمــاب إلنشــا من ـ ش ـ كخ ديــد ل /عثــات امليدانيــة .وعقــد ام/ــس /ســات منتظمــة
مي أ ل االتتاق ع/ى من جية املواع وتصميمه وااب/يته لالسـتعماب ووضـع خطـة ل ـد التنتيـل
ووضع مواد تو ي ية وتدري يـة لصـاا ال عثـات .وخـالب التتـرة مـي أي/وب/سـ تم إىل اـانون
رجل تدريب ست بعثـات إضـافية أصـ حت مرت طـة بـاملن الشـ كخ اجلديـد
األوب/ديسم
األمر اللت يع ز ادراهتا جماب االتصاالت الرامية.
 - 51وبـــلب مويتـــو اإلدارة املقـــر و امليـــدان مـــي خـــالب تعـــاوةم مـــع عم/يـــات
حتظ السالم ال مـي مج وريـة أفريقيـا الوسـطى ومج وريـة الكونغـو الدهقراريـة و نـوب
السودان والسودان وا ص واوت ديتوار ولي يا ومايل وااييت ـودا اتصـالية مـع وسـائض
اإلعالم ال /دان املسامهة بقوات وبافراد شررة وذلك أاثر مي  34مناسـ ة مسـت دفني
بللك حوايل  23ب/دا.
 - 52و إرار التعاون الوثي مع إدارة عم/يـات حتـظ السـالم واصـ/ت اإلدارة املشـاراة
إدارة املواع الشـ كخ لعم/يـات األمـم املتحـدة حلتـظ السـالم جبميـع ال/غـات الرمسيـة السـت
( .)www.un.org/peacekeepingوواصـــل جم/ـــس حتريـــر املواـــع الشـ ـ كخ املشـــتر ا تماعاتـــه
املنتظمــة لتغطيــة رائتــة متنوعــة مــي املســائل تشــمل تع ــد املواــع الش ـ كخ ومواصــ/ة تطــويره
لتحســـني عـــر املـــواد شـــكال ومضـــمونا وزيـــادة االســـتعانة مبنتـــديات وســـائض التواصـــل
اال تمـــاعخ .وإضـــافة إىل ذلـــك ولكتالـــة أن ت قـــى صـــتحة االســـتق اب مواا ـــة ل/محتـــوجل
احليـوت واصل ام/س التخطيض ل/قيام حبمالت اصحة األ ل ع/ى اإلنتـرنت.
 - 53و تشــريي األوب/أاتــوبر عم/ــت اإلدارة ع/ــى اــو وثي ـ مــع اياــة األمــم املتحــدة
ل/مـــرأة ومـــع ال عثـــتني الـــدائمتني لـــدجل األمـــم املتحـــدة لكـــل مـــي إســ انيا واملم/كـــة املتحـــدة
مي أ ل الترويج ل/لارجل اتامسة عشرة العتماد ارار جم/ـس األمـي  )2000( 1325بشـان
املرأة والسالم واألمي.

واو  -فحوس إي وال
 - 54واصـــ/ت اإلدارة ت ويـــد امل عـــو اتـــاص لممـــني العـــام املعـــأل بـــاإلي وال بالـــدعم
االستراتيجخ جمـاالت االتصـاالت والتعامـل مـع وسـائض اإلعـالم وذلـك مـي خـالب حتريـر
14/27

16-01929

A/AC.198/2016/2

وتوزيع رسائل إعالمية أساسية ومضامني تصرحيات مو ة إىل وسائض اإلعالم ع/ـى منظومـة
األمم املتحدة وع/ى الشراا وتنسي اتصاالت األمم املتحدة وتع ـد مواـع شـ كخ خمصـو
ل/حم/ة العاملية ملوا ة اإلي وال ثنائخ ال/غة وتع د العالاات مع وسائض اإلعالم بوسـائل منـ ا
تنظيم اإلحارات اإلعالميـة واملقـابالت الصـحتية مـع وسـائض اإلعـالم ومجـع ونشـر التقـارير
عي رصد وسائض اإلعالم وحت/ي /ا وتقد املساعدة التقنية إنتـاا ونشـر عـدد مـي التقـارير
الــيت أعــداا مل عــو اتــاص عــي فــحوس إي ــوال .واــدمت اإلدارة أيضــا املشــورة إىل منظمــة
الصحة العاملية بشان وداا اإلصالحية وذلك بوسائل من ا املشاراة ح/قة عمـل بشـان
الدروس املستتادة االتصاالت.

زات  -مكافحة اإلرااب
 - 55عم/ت اإلدارة ع/ى او وثي مع مكتـب فراـة العمـل املعنيـة بالتنتيـل جمـاب مكافحـة
اإلرااب تع ي تنتيل استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحـة اإلراـاب و تقـد الـدعم
جماب االتصاالت إىل فراة العمـل ومـا يت ع ـا مـي أفراـة عام/ـة .واـدمت اإلدارة أيضـا الـدعم
إىل فراة العمل ومرا األمم املتحدة ملكافحـة اإلراـاب بشـان تطـوير مواعي مـا ع/ـى اإلنترنـت
ال/ــليي أبعيــد تصــميم ما .واــدمت الــدعم أيضــا جمــاب االتصــاالت ضــمي مــا يتع/ـ بــإرالق
خطـة عمــل األمــني العــام بشــان منــع التطــرف املصــحوب بــالعنف وعم/ــت مــع التريـ العامــل
التابع لتراة العمل املعأل مبؤازرة ضحايا اإلرااب والتوعية بقضاياام.
 - 56وعم/ــت اإلدارة أيضــا بشــكل وثي ـ مــع املديريــة التنتيليــة ل/جنــة مكافحــة اإلراــاب
مي أ ل الترويج لعمل املديرية وذلك بوسائل من ا نشر مقاليت رأت عـي املقـات/ني اإلراـابيني
األ انــب اامــت املكاتــب اإلعالميــة بتوزيع مــا ع/ــى وســائض اإلعــالم وتنظــيم مقــاب/تني
صحتيتني مع املدير التنتيلت لصاا وسائض إعالم فرنسية تشريي األوب/أاتوبر.

حا  -ن ق السالل
 - 57تعاونــت اإلدارة مــع مكتــب شــؤون ن ـ ق الســالل ومــع ال عثــة الدائمــة لكازاخســتان
مـــي أ ـــل التـــرويج ل/يـــوم الـــدويل ملنااضـــة التجـــارب النوويـــة الـــلت مت إحيـــا ه شـــ ر
أي/وب/س تم  .وادمت اإلدارة املساعدة حتدين املوااع الشـ كية ذات الصـ/ة وذلـك مبناسـ ة
الا اليوم وأيضا مبناس ة اليوم الدويل ل/قضا التام ع/ى األسـ/حة النوويـة .واـدمت اإلدارة أيضـا
الــدعم إىل مكتــب شــؤون نـ ق الســالل بشــان املســابقة الــيت ينظم ــا حتــت عنــوان ”م/صــقات
وسـائض اإلعـالم ومـي خـالب
مي أ ل السالم“ مبا ذلك مي خالب الترويج لا احلد
مراا األمم املتحدة لإلعالم وش كة األثر األاادهخ التابعة لممم املتحدة.
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را  -ا جرة
 - 58تعاونت اإلدارة مع ال مي املكتب التنتيلت لممني العام ومـع املمثـل اتـاص لممـني
العام املعأل با جرة الدولية والتنمية ومتوضية األمم املتحدة لشؤون الال اني واملنظمـة الدوليـة
ل /جرة مي أ ل زيادة الوعخ باال تماق الرفيع املسـتوجل بشـان ا جـرة وتـنقالت الال ـاني
املعقــود خــالب الــدورة الس ـ عني ل/جمعيــة العامــة والتــرويج لــه .ونظمــت اإلدارة مقــابالت
صحتية مع ا ار مويتخ األمم املتحـدة مبـي فـي م نائـب األمـني العـام ونشـرت ع/ـى نطـاق
واسع مالحظات األمني العام وغحه مي املسؤولني .ورو ت اإلدارة أيضـا ع/ـى نطـاق واسـع
ل/قا اللت أ راه األمني العام مع ال اني خالب زيارته إليطاليا وب/دان أخرجل.

يا  -سياسة عدم التسامك إرالاا مع االنت ا اجلنسخ
 - 59واصـ/ت اإلدارة العمــل بشـكل وثيـ مـع إدارة عم/يــات حتـظ الســالم وإدارة الــدعم
امليـداز واـللك مـع بعثـات حتـظ السـالم مــي أ ـل التـرويج لسياسـة األمـني العـام جمــاب
عــدم التســـامك إرالاـــا مــع االســـتغالب واالنتــ ا اجلنســيني وشـــرل مضـــموةا إىل الســـكان
ال /ـدان الـيت تُنشــر في ـا اـوات حتــظ السـالم .ومـدت اإلدار بة أيضــا يـد املســاعدة إىل إدارة
الــدعم امليــداز حتــدين مواع ــا الش ـ كخ عــي االســتغالب واالنت ـ ا اجلنســيني وعقــدت
بواســطة نظـــام التواصـــل / WebExســات إحارـــة مـــع املكونــات اإلعالميـــة داخــل بعثـــات
حتظ السالم بشان سياسة عدم التسامك إرالاا.

ااف  -وسائض التواصل اال تماعخ
 - 60واصــ/ت اإلدارة اســتخدام شــ كات وســائض التواصــل اال تمــاعخ الرئيســية لتع يــ
نشر األن ا املتع/قة باألنشـطة الرئيسـية الـيت تضـط/ع ـا األمـم املتحـدة واإلبـالب عـي إرـالق
احلمالت ونشر املـواد اإلعالميـة وتصـحيك املع/ومـات اتاراـة بشـان أعمـاب األمـم املتحـدة
والتتاعل مع متابعخ وسائض التواصل اال تماعخ وتقد حملات عـي مـا يـدور ورا الكـواليس
أعماب املنظمة .و مجيع املنابر العاملية الرئيسية مبـا ذلـك فيسـ و وف/يكـر وغوغـل
( )Google+وإنســـتاغرام وح /ـــر وتـــويتر و اـــخ ( )VKوويتشـــات ( )WeChatووي ـــو
( )Weiboويوتيــوب تشــح التقــديرات إىل أن أاثــر مــي  12م/يــون شــخو يطّ/عــون يوميــا
ع/ى الرسائل املو ة مي األمم املتحدة .ويؤدت استخدام ت/ك املنتديات التتاع/يـة إىل توسـيع
اجلم ور اللت تصل إليه رسـائل األمـم املتحـدة واـو يسـ م إضـتا رـابع الشـتافية وم ـدأ
املسا لة داخل املنظمة اكل.
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 - 61وي/ت اإلدارة تتوىل زمام عم/يـة منتـلة ع/ـى نطـاق األمانـة العامـة لصـياغة سياسـات
متع/قة باالستخدام املؤسسخ والشخصخ لوسائض التواصـل اال تمـاعخ .واامـت أيضـا بتعمـيم
وثــائ تو ي يــة ونظمــت أنشــطة إعالميــة عــي اضــايا ومواضــيع تتع /ـ بوســائض التواصــل
اال تماعخ واضط/عت بـدور ايـادت تنسـي م ـادرات سـائض التواصـل اال تمـاعخ داخـل
منظومة األمم املتحدة.
 - 62و التترة املمتدة بني حوز/يوليـه واـانون األوب/ديسـم شـ د عـدد متـابعخ حسـاب
األمــم املتحــدة الرئيســخ بال/غــة اإلنك/ي يــة ع/ــى مواــع تــويتر زيــادة مطــردة واــو يتجــاوز حاليــا
 6ماليــني متــابع .ومــي املواضــيع املنشــورة ع/ــى حســاب املنظمــة بال/غــة اإلنك/ي يــة ع/ــى مواــع
تويتر النصف الثاز مي عام  2015اليت حظيت بـاع/ى إا ـاب وفـ عـدد عم/يـات التشـار
في ـا مـع ا خـريي وعــدد تسـجيالت اإلعجـاب ــا والتع/يقـات ع/ي ـا انــا مـؤحر امـة األمــم
املتحــدة العتمــاد خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  2015وزيــارة ال ابــا فرانســيس إىل مقــر األمــم
املتحــدة نيويــور وتــدابح اســتجابة األمــم املتحــدة ألزمــة الال ــاني وامل ــا ريي أوروبــا
وموا ت ـ ا ل/تطــرف العنيــف وذروة االحتتــاالت بالــلارجل الس ـ عني إلنشــا األمــم املتحــدة
واألزمات مج ورية أفريقيا الوسطى واجلم وريـة العربيـة السـورية والـيمي واضـية ف/سـطني.
واد سُـج/ت نتـائج مماث/ـة ع /ـى حسـايب فيسـ و وغوغـل ب/ـس بال/غـة اإلنك/ي يـة ال/ـليي يتـوق
عدد متابعي ما جمتمعني أاثر مي  6ماليني متابع .وال ت اب اإلدارة تعايي ازديـادا اـائال عـدد
متابعخ حسا ا ع/ى مواع إنستاغرام حين سجل عدد املتابعني زيـادة بثالثـة أضـعاف وارتتـع
مي  174 000متابع خالب التترة املشـمولة بـالتقرير السـاب مـي عـام  2015إىل 550 000
متــابع خــالب التتــرة املشــمولة التقريــر .امــا أر/قــت اإلدارة حســابا ع/ــى مواــع سنابشــات
واو من إلكتروز ل/تواصل املرئخ يتمتع بشع ية أوساط الش اب ع/ى و ه اتصوص.
 - 63وواصـــ/ت اإلدارة منااشـــة السـ ـ ل الكتي/ـــة بتع يـ ـ إنشـــا احملتـــوجل املتعـــدد ال/غـــات
الوات املناسب وع/ى النحو األمثـل ألغـرا املنـابر اإللكترونيـة الراميـة .واـررت اجلمعيـة
العامة عدم املوافقة ع/ى رصد املوارد اليت أبدر ت املي انية ال ناجمية املقترحـة لتتـرة السـنتني
( 2017-2016انظـــر القـــرار  )247/70ل يـــادة اـــدرات اإلدارة ع/ـــى اســـتخدام لغـــات
متعـددة .وستواصــل اإلدارة بـلب اجل ــود ل /يــادة مـي حجــم ناجت ــا املتعـدد ال/غــات حــدود
املوارد املتاحة غح أن القرار يؤثر ادرهتا ع/ى االضطالق بانشطة مب يد مي ال/غات.
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ثالثا  -دائرة مراا اإلعالم
ألف  -تعد د ال/غات

 - 64تواصل الش كة العاملية ملراا األمم املتحدة لإلعـالم عم/ـ ا التواصـل مـع اجلمـااح
احمل/يــة ب/غاهتــا وتعابحاــا االصــطالحية .و الواــت احلــايل تقــوم مراا ـ اإلعــالم باإلضــافة
إىل عم /ا خبمس لغات مـي لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة السـت بنشـر مـواد إعالميـة ب/غـات
حم/ية ي  /عدداا  63لغة( . )1وُتعِـد اـله املرااـ بانتظـام نشـرات صـحتية أو م/خصـات ـله
النشــرات وجمموعــات مــواد إعالميــة وصــحائف واــائع ومــواد ومضــامني إعالميــة أخــرجل
صادرة عي املقر أو عي ايانات منظومة األمم املتحدة أو عي ا تماعـات لكيانـات مـي األمـم
املتحدة واثحا ما تترمج ا إىل لغات حم/ية.
 - 65ويستخدم  30مواعا مـي املوااـع الشـ كية ملرااـ اإلعـالم ال ـال عـدداا  61مواعـا
لغــــات حم/يــــة واــــخ تعمــــل ع/ــــى األخــــل بامل يــــد مــــي وســــائض التواصــــل اال تمــــاعخ
نشر املع/ومات ب/غات من ا ال/غـات احمل/يـة .وتو ـد لـدجل  49مراـ ا مـي مرااـ اإلعـالم
حســـابات ع/ـــى مواـــع فيسـ ـ و و  15مـــي اـــله احلســـابات اـــخ ب/غـــات حم/يـــة وانـــا
 40مي املراا اليت لدي ا حسـابات ع/ـى مواـع تـويتر منـ ا  23حسـابا ب/غـات حم/يـة بينمـا
يستخدم  29مراـ ا حسـابات ع/ـى مواـع يوتـوب  8منـ ا ب/غـات حم/يـة .وتسـتخدم مرااـ
اإلعالم أيضا منـابر أخـرجل مـي منـابر وسـائض التواصـل اال تمـاعخ مثـل غوغـل ب/ـس وفيميـو
وإنستاغرام وتام /ر وف/يكر وبينترست وف/يُْورد ولينكدِإنف وت/غـرام والرسـائل النصـية القصـحة
و  -اونتاات واو أش ر من ل/تواصل اال تماعخ االحتاد الروسخ.
 - 66وأصــدرت مراا ـ اإلعــالم نشــرات إخ اريــة بـــ  15لغــة أس ـ وعيا أو ش ـ ريا أو مــرة
ال ش ريي أو ال ثالثة أش ر.

__________
( )1األرمينيــــة واألذربيجانيــــة وال افوتيــــة وال اســــا اإلندونيســــية وال نغال/ال نغاليــــة وال نغنــــوا وال اســــا
وال يالروسية وال يم ا والتشيكية والدالرايـة والـديوال وا ولنديـة واإليوُنـدو والتن/دنيـة والت/تولديـة
واجلور يــة واألملانيــة والغوجنيــة واليونانيــة وا اووســية وا نديــة وا نغاريــة واأليســ/ندية واإليغ ــو
واإليطاليـــة واليابانيـــة والكاونديـــة والكازاخيـــة والكحونديـــة والكيســـواحي/ية والكيتوبـــا وال/ينغاليـــة
وال/ـــوزت وال/ونـــدا وال/وفـــايل وامل/غاشـــية واملوريـــة والندي ي/يـــة والنروجييـــة والنياجنـــا واألوشـــيوام و
والتارســية وإنك/ي يــة ال يــدغني وال ولنديــة وال تغاليــة والشــونا والشــوبامون والســن الية والســ/وفااية
والســ/وفينية والســوتو والســويدية والتامي/يــة والتونغــان والتســوانا والترايــة واألوارانيــة واألورديــة
واألوزبكية والوُلوف واليوروبا وال ولو.
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 - 67وتــر م مرا ـ اإلعــالم موســكو إىل ال/غــة الروســية النســخة األخــحة مــي املنشــور
”حقائ أساسية عي األمم املتحدة“ ونشر  3 000نسخة منه بدعم مـي فريـ األمـم املتحـدة
القطرت االحتاد الروسـخ ومكتـب األمـم املتحـدة را يكسـتان .ونُشـرت ر عـة إلكترونيـة
ع/ى املواع الش كخ ل/مرا وعُممت ع/ى مكاتب األمم املتحدة رابطة الدوب املستق/ة.
 - 68ولضــمان أن يكــون عــدد أاـ مــي النــاس مجيــع أاــا العــامل ع/ــى درايــة بااــداف
التنمية املستدامة وإلنارة الس يل أمام م ما يتخلونـه مـي إ ـرا ات أعـاد اـو  18مراـ ا
مي مراا اإلعالم استنسا رموز تصويرية ألاداف التنمية املستدامة بـ  29لغة حم/ية(.)2
 - 69وأبعدت أو تُرمجت إىل لغات حم/ية مـواد تروجييـة ومنشـورات أخـرجل لممـم املتحـدة
من ا ”حقائ أساسية عي األمم املتحـدة“ و ”ردود ع/ـى األسـا/ة الـيت يتكـرر ررح ـا بشـان
الدورة احلادية والعشريي ملؤحر األرـراف اتتاايـة األمـم املتحـدة بشـان تغـح املنـا “ ال/ـلان
ترمج مــا مرا ـ اإلعــالم إســالم أبــاد إىل األورديــة وامل/صــقات التعريتيــة مبناس ـ ة الــلارجل
الســ عني إلنشــا األمــم املتحــدة الــيت ترمج ــا مراــ اإلعــالم لوســااا إىل لغــات ال يم ــا
والكاووندت وال/وزت وال/وندا وال/وفايل والنياجنا والتونغان.

با  -تع ي العمل مع الش اب
 - 70اســتجابة ل/نــدا الــلت و ــه األمــني العــام مــي أ ــل زيــادة التراي ـ ع/ــى الش ـ اب
ع زت مراا األمم املتحدة لإلعالم عم َ/ا مع الش اب وواصـ/ت اسـتخدام أدوات االتصـاب
الرامية مبا ذلك منابر وسائض التواصل اال تماعخ وا واتف احملمولة ل/تواصل مـع شـرحية
أوسع مي اجلم ور األصغر سنا الوات املناسب وبطريقـة فعالـة .و مناسـ ة نظم ـا مراـ
األمـــم املتحـــدة اإلا/يمـــخ لإلعـــالم برواســـل تواصـ ـل األمـــني العـــام مـــع شـ ـ اب بشـــان
خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  2015وذلــك باســتخدام ومســة ( #AskBanKimoonارــرل أســا/ة
ع/ــى بــان اــخ  -مــون) ع/ــى مواــع تــويتر .واــد مت االرــالق ع/ــى اــله الومســة  9.8ماليــني
مرة وأتاحت ل/ش اب املشاراة ع اإلنترنت مي مجيع أاا العامل.
 - 71ون ّظــم مرا ـ اإلعــالم القــاارة بالتنســي مــع مراا ـ اإلعــالم األخــرجل املو ــودة
املنطقــة أوب مناسـ ة لتواصــل الشـ اب مــع امعــة الــدوب العربيــة وأاــام املراـ شــرااات
__________
( )2األرمينيــة وال افوتيــة وال اســا اإلندونيســية وال نغال/ال نغاليــة وال نغنــوا وال اســا والتشــيكية والــديوال
وا ولنديــة واإليوُنــدو والت/تولديــة واجلور يــة واألملانيــة واليونانيــة وا اووســية وا نــدت واإليغ ــو
واإليطاليــة واليابانيــة والكيســواحي/ية واملوريــة والتارســية وإنك/ي يــة ال يــدغني وال ولنديــة وال تغاليــة
والشوبامو والتوت والتراية واليوروبا.
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املكاتب اإلا/يميـة ملنظمـة األمـم املتحـدة ل/طتولـة وصـندوق األمـم املتحـدة ل/سـكان وبرنـامج
األمم املتحدة اإللائخ وبرنامج األغلية العاملخ واياة األمـم املتحـدة ل/مـرأة مـي أ ـل التواصـل
مــع أاـ عــدد ممكــي مــي الش ـ اب .و األيــام الثمانيــة وعشـريي األوىل مــي املناسـ ة شــار
ما ي يد ع/ى  14 000شـاب مـي  19ب/ـدا عربيـا م ـادرة ”مسـتق /نا“ ()#Mostakbalna
الـيت مت الترايـ في ـا ع/ــى أاـداف التنميــة املسـتدامة .واســتخدم شـ اب مــي املنطقـة اإلنترنــت
ل/تتاعل بشان أولوياهتم ولإلعراب عي شواغ /م وتقد توصياهتم.
 - 72و  24تشــريي الثــاز/نوفم استضــاف املرا ـ نقاشــا ا تمــاق مائــدة مســتديرة
مــع شخصــيات بــارزة مــي األمــم املتحــدة و امعــة الــدوب العربيــة وامتمــع املــدز واألوســاط
األاادهية وأوساط وسائض اإلعالم وبُنّ النقا ونُشرت تغريدات بشـانه م اشـرة ع/ـى موااـع
يوتيوب وفيس و وتويتر مع ررل أسا/ة عي م ـادرة ”مسـتق /نا“ ( )#Mostakbalnaعـ منـابر
وســـائض التواصـــل اال تمـــاعخ .وب/غـــت أشـــكاب التجـــاوب وعـــدد املســـتخدمني املشـــاراني
ما جمموعه  294 000مشار ع فيس و و  5 500مشار ع تويتر.
 - 73و اليــوم العــاملخ مل ــارات الش ـ اب ( )#yiDdllikShtuoddlroWأنــتج مكتــب األمــم
املتحدة رشـقند شـريطا دعائيـا مل ادرتـه اجلديـدة ”لـو انـت مكانـك“ واـو إعـالن مدتـه
دايقة واحدة تو ت فيه شخصيات بارزة أوزبكسـتان بنصـائكإىل الشـ اب الـليي يُنتظـر
أن يُص حوا املستق ل الشخصيات ال ـارزة ال /ـد .وأ ـرجل م اشـرو األعمـاب احلـرة واـادة
اطاق األعماب وأشـخاص نـا حون آخـرون مقـابالت اصـحة ل/تحـد عـي أسـرار جنـاح م
وأر/عوا الش اب ع/ى جتار م الشخصية وع/ى معارف م وادموا م النصائك.
 - 74واستضــاف مرا ـ اإلعــالم وينــداو بالتعــاون مــع صــحيتة ”“The Namibian
دردشــة ع/ــى تــويتر باســتخدام ومســة ( #AskTheUNارــرل أســا/ة ع/ــى األمــم املتحــدة) بشــان
القضا ع/ى التقر والدور املناط بالشـ اب وشـار سـتة مـي ر سـا واـاالت األمـم املتحـدة
الدردشة امل اشرة.
 - 75وواص/ت مرااـ اإلعـالم أيضـا تواصـ /ا مـع الشـ اب عـي رريـ األنشـطة التق/يديـة
مبا في ا برامج حماااة عمل األمم املتحـدة واإلحارـات اإلعالميـة وتنظـيم املسـابقات اتابـة
املقاالت واملسابقات التنية.

يم  -اللا رجل الس عون إلنشا األمم املتحدة
 - 76بالشرااة مع احلكومات ومنظومة األمم املتحدة وامتمع املدز واملؤسسـات التع/يميـة
ووســائض اإلعــالم نظمــت مرااــ األمــم املتحــدة لإلعــالم مــا يقــرب مــي  1 000نشــاط
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لالحتتـاب بالــلارجل السـ عني إلنشــا املنظمــة خـالب عــام  .2015ومش/ــت األنشــطة معــار
داخ/ية وأخرجل ا ـوا الط/ـ وح/قـات عمـل ودورات تدري يـة جمـاب وسـائض اإلعـالم
و /سات إحارة واحتتاالت رمسية ومحالت ع وسـائض التواصـل اال تمـاعخ ومناسـ ات
رياضية ومسابقات وحتالت موسيقية وفعاليات ل امج حماااة عمل األمم املتحدة.
 - 77ويوم االحتتاب مبناس ة يوم األمم املتحدة لعام  2015و التترة السـابقة لـه تواصـ/ت
الشــ كة العامليــة ملرااــ اإلعــالم مــع مــا يقــرب مــي  120 000شــخو واامــت ب يــارات
إىل مــا ينــاا  2 900مدرســة إرــار برنــامج ”األمــم املتحــدة تعمــل مــي أ /كــم“ .وت/قــى
ماليــني األشــخاص ا خــريي رســالة األمــم املتحــدة عــي رري ـ محــالت نُظمــت ع/ــى وســائض
التواصل اال تماعخ ومبقابالت ت/ت يونية وإذاعية ومقاالت صحتية ورسائل نصية اصحة.
 - 78ومي بني التعاليات الكثحة اليت نُظمت مبناس ة اللارجل السنوية اانـت انـا التعاليـة
اليت نُظمت مسرل بولشـوت موسـكو التتـرة مـي  25إىل  30تشـريي األوب/أاتـوبر
وتضــمنت ا/مــة ترحي يــة أدىل ــا رئــيس االحتــاد الروســخ فالدهــح بــوتني .وتضــمي برنــامج
اــله التعاليــة أيضــا مشــااد راــو باليــه اصــحة أخر ــا مصــمم العــرو الرااصــة ألكســخ
راحانسكخ وعر لشـريض وثـائقخ عـي ”الـلارجل السـ عني إلنشـا األمـم املتحـدة“ أنتجتـه
واالة األن ا الروسية ”تاس“ والقناة الت/ت يونية الروسية ”.“Russia-24
 - 79وأبــرز فعاليــة نظم ــا مكتــب األمــم املتحــدة مينســك إرــار االحتتــاب بالــلارجل
اانت م ادرة فريدة مي نوع ـا نُظمـت مـع حكومـة بـيالروس حتـت عنـوان ”اطـار بـيالروس
السريع ل/تعريف بااداف التنمية املستدامة مبناس ة الـلارجل السـ عني إلنشـا األمـم املتحـدة“.
ولــة خاصــة بالقطــار إىل مجيــع منــار بــيالروس التتــرة مــي  23إىل
وحث/ــت امل ــادرة
 30تشـريي األوب/أاتــوبر مــع تنظـيم أاثــر مــي  250نشــارا عـي الــلارجل السـ عني إلنشــا
األمم املتحدة وأاداف التنمية املسـتدامة مـع مسـؤولني حكـوميني وبرملـانيني وحمـافظخ أاـاليم
وشــراا مــي امتمــع املــدز والقطــاق اتــاص ور /ــة وصــحتيني واــادة دينــيني مــي مجيــع
األديان وفنانني ومشااح وممث/ني ل/تاات الضعيتة ووااالت شأل تابعة لممم املتحدة.
 - 80و إرــار س/ســ/ة مــي األنشــطة املنظمــة لالحتتــاب بالــلارجل الس ـ عني إلنشــا األمــم
املتحــدة تعــاون مراــ اإلعــالم نيــود خ مــع شــراا مــدينيت اب/كَتــا وثحوفانثــابورام
تنظيم ح/قـات دراسـية أاادهيـة بشـان مواضـيع مـي ا يـل :إصـالل األمـم املتحـدة وإاامـة
شــرااة عامليــة مــي أ ــل حتقي ـ الســالم والتنميــة وحقــوق اإلنســان .وتشــار املرا ـ أيضــا
مــع رابطــة اــرة القــدم اــحاال وشــراة ”جمموعــة إيــرام“ تنظــيم دورت ع/ــى مســتوجل
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الوالية لالع ني الليي تقل أعمارام عي  15سنة مي أ ـل التنـافس ع/ـى التـوز بكـاس بطولـة
اللارجل الس عني إلنشا األمم املتحدة.
 - 81و مدينــة مكســيكو ــرجل ر ــع شــعار الــلارجل الس ـ عني إلنشــا األمــم املتحــدة
ع/ى مخسة ماليني تلارة م ي تـلاار السـتر بقطـار األنتـاق وعرضـت شـراة اابيتـاب بـاص
شـعار الــلارجل وعمــل األمـم املتحــدة ع/ــى  10مـي حافالهتــا الســياحية .وشـااد مــي ارتــادوا
ااعات سينما سيني وليس واخ أا ش كة ااعات سينما ال /د شـريض فيـديو مدتـه دايقـة
واحدة عي اللارجل الس عني إلنشا األمم املتحدة ا ل عر ال في/م اله القاعات.
 - 82واســت ل مرا ـ اإلعــالم الغــوس احتتاالتــه بيــوم األمــم املتحــدة بتنظــيم س/ســ/ة
مـــي التعاليـــات مش/ـــت أنشـــطة تواصـــل مـــع املـــدارس مشـــاب املنطقـــة الوســـطى والوصـــوب
إىل  2 500رالـــب مـــي رـــالب املـــدارس الثانويـــة .و الواـــت نتســـه شـــارات أاثـــر
مــي  2 000مدرســة ثانويــة مجيــع أاــا اجل ائــر درس مــي دروس التــاريني تنــاوب األمــم
املتحدة إرار احتتاب ال /د باللارجل الس عني إلنشا األمـم املتحـدة .وعمـل مراـ اإلعـالم
اجل ائر العاصمة عي اثب مـع وزارة التع/ـيم اجل ائريـة إعـداد الـدرس الـلت أصـ ك ا ن
مُدر ا املن ج الدراسخ.
 - 83ونسـ مراـ اإلعــالم واغــادوغو معرضــا ل/كتــب واملــواد اإلعالميــة عــي الــلارجل
الس عني إلنشا األمـم املتحـدة وأاـداف التنميـة املسـتدامة زاره أاثـر مـي  12 000شـخو.
وألقى املرا بالشرااة مع امعة واغادوغو حماضرات عي الـلارجل السـ عني إلنشـا األمـم
املتحـــدة  10مـــدارس ثانويـــة واغـــادوغو وبوبـــو ديوالســـو لتائـــدة  4 900رالـــب.
ومت تو يه رسائل نصـية اصـحة احتتـاال بيـوم األمـم املتحـدة إىل  3ماليـني شـخو ـا في ـا
ما ي/خ” :اللارجل الس عني إلنشا األمم املتحدة :أمم متحدة اوية مي أ ل عامل أفضل“.
 - 84وزار اـو  20 000شــخو اصـر األمــم املتحـدة واــو املقـر التــاربخ لعصـ ة األمــم
نيــف ل/مشــاراة االحتتــاالت مبناس ـ ة الــلارجل
واملقــر احلــايل ملكتــب األمــم املتحــدة
الس ـ عني إلنشــا األمــم املتحــدة .وحضــر مناس ـ ة اليــوم املتتــول الــيت نظم ــا املكتــب أاثــر
مــي  40بعثــة دائمــة لــدجل األمــم املتحــدة و  25مــي واــاالت األمــم املتحــدة وصــناديق ا
وبراجم ا و  20مي رابطات املويتني واملنظمات غح احلكومية.

داب  -احلم/ة العاملية حتت شعار ”ت/ويي العامل ب/ون األمم املتحدة األزرق“
 - 85مت تنظــيم مح/ــة ”ت/ــويي العــامل ب/ــون األمــم املتحــدة األزرق“ يــوم األمــم املتحــدة
(املواف  24تشريي األوب/أاتوبر) .ومش/ت احلم/ـة أاثـر مـي  350مع/مًـا مـي املعـامل ال ـارزة
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و  20مكتًــا مــي مكاتــب األمــم املتحــدة  91ب /ـدًا حيــن أضــيات اــله املعــامل بــال/ون
األزرق .وحظيــت اــله احلم/ــة مبشــاراة غــح مسـ واة مــي احلكومــات والــوزارات ومكاتــب
األمم املتحدة القطرية ومنظمات شـريكة ع/ـى مسـتوجل العـامل .واامـت مرااـ األمـم املتحـدة
عل احلم/ة تشمل  328مع/مًـا  57ب/ـدًا .ومـي بـني اـله املعـامل
لإلعالم بدور حمورت
انـــا دار األوبـــرا بســـيدز أســـتراليا وأارامـــات اجليــ ة مصـــر وحثـــاب املســـيك التـــادت
ريو دت انحو وم إم اير ستيت نيويور وسور الصني العظيم ومدينة ال ترا القدهـة
األردن وبرا بي ا املائـل إيطاليـا وا/عـة إدنـ ه والقاعـة املرا يـة بويستمنسـتر املم/كـة
املتحدة وحمطة اتراباتى شيوا ى ا ند ومعابد بع /ك ل نان وبرا روايو سـكات تـرت
نـــوب أفريقيـــا وأارامـــات مـــروت
اليابـــان وبوروبـــودور إندونيسـ ـيا و ـــل تي ـــل
السودان واصر احلمرا إس انيا وغحاا مي معامل اثحة.
 - 86واامــت مرااــ األمــم املتحــدة لإلعــالم بــدور حاســم أيضًــا ترمجــة مــواد مح/ــة
”ت/ويي العـامل ب/ـون األمـم املتحـدة األزرق“ واملـواد الصـحتية اتاصـة ـا إىل ال/غـات احمل/يـة
امــا ســاعدت تع يــ احلم/ــة مــي خــالب وســائض اإلعــالم التق/يــدت ووســائض التواصــل
اال تمــاعخ .واــد جتــاوزت االســتجابة ع/ــى وســائض التواصــل اال تمــاعخ اــل التواعــات.
فقد أس مت مراا اإلعالم باإلضافة إىل الشـراا واحلكومـات واملـويتني العـام/ني باملعـامل
بــااثر مــي  700صــورة .واــام التري ـ املعــأل بوســائض التواصــل اال تمــاعخ بــاإلدارة بــإن اب
الصـور ع/ـى أل ــوم األمـم املتحـدة ع/ــى مواـع ف/يكـر وحظــخ األل ـوم بــ  44 000مشــاادة.
ووصــ/ت الصــور والرســائل الــيت مت تــداو ا ع/ــى ومســة  #UN Blueإىل أاثــر مــي  60م/يــون
حساب ع/ى مواع تويتر حين صدرت التغريدات مي  160ب/دًا.
 - 87ونالت مح/ة ”ت/ويي العامل ب/ون األمم املتحدة األزرق“ وأنشـطة االحتتـاب بالـلارجل
الس عني إلنشا األمم املتحدة تغطية مكثتـة أيضًـا مـي وسـائض اإلعـالم التق/يديـة الـيت عرضـت
 1 300مادة إعالمية عـ الت/يت يـون واإلذاعـة والصـحف واإلنترنـت خـالب األسـ وق الـلت
بـــدأ  24تشـــريي األوب/أاتـــوبر بينمـــا مت التطـــرق  1 300تقريـــر إعالمـــخ آخـــر إىل
األنشطة االحتتالية األخرجل مبناس ة اللارجل الس عني تشريي األوب/أاتوبر.

اا  -التعاون مع ايانات األمم املتحدة ع/ى الصعيد القطرت
 - 88اامــت مراا ـ األمــم املتحــدة لإلعــالم مــي خــالب أفراــة األمــم املتحــدة لالتصــاالت
واألفراة املواضيعية التابعة ألفراة األمم املتحدة القطرية بتنظـيم أنشـطة ل/توعيـة بقضـايا األمـم
املتحدة الرئيسية .وعم/ت مراا اإلعالم أيضًا مـع األفراـة القطريـة ع/ـى وضـع اسـتراتيجيات
االتصـاالت املشــتراة وفـ م ــدأ ”توحيـد االتصــاب“ .واــد تـ ني مــي خـالب استقصــا أ رتــه
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مؤخرًا مرااـ اإلعـالم أن االتصـاالت والتنسـيقات املشـتراة اانـت اويـة فيمـا يتع/ـ بإحيـا
األيام الدولية ومبحاااة عمل األمم املتحدة واملناس ات ذات الص/ة باألاداف اإللائية لملتيـة.
ويشكل التـرويج لماـداف اإللائيـة لملتيـة منـ ًا يـدًا ل/جمـع بـني أعضـا األفراـة القطريـة
مبا يع ز إمكانية القيام بانشطة توعية عامة ومشتراة تقوداا مراا اإلعالم.
 - 89وعم/ت مرااـ اإلعـالم أيضـا عـي اثـب مـع أفراـة األمـم املتحـدة القطريـة سـياق
إرـــار عمـــل األمـــم املتحـــدة ل/مســـاعدة اإللائيـــة وذلـــك مـــي خـــالب تطـــوير اســـتراتيجيات
االتصــاالت وتقــد الــدعم اإلعالمــخ وتنظــيم اإلحارــات وإنتــاا مقــارع فيــديو .فع/ــى سـ يل
املثاب اام مكتب األمم املتحدة رشقند بالتعاون مع فري األمـم املتحـدة القطـرت ووزارة
االاتصاد األوزبااسـتانية بتنظـيم حتـل إرـالق برنـامج إرـار عمـل األمـم املتحـدة ل/مسـاعدة
اإللائية ل/تتـرة مـي  2016إىل  2020بينمـا أنـتج مراـ اإلعـالم مكسـيكو سـييت مقطـع
فيديو يتناوب نتائج اإلرار العام .2015
 - 90وأر/ـ مراـ اإلعـالم بــحوت مح/ـة إعالميـة ع/ـى امتــداد  70يومًـا حـوب موضــوق
”األمم املتحدة 70 :عامًا مي أ ل ل نان“ وذلك بالتنسي مع منظومة األمـم املتحـدة ل نـان
وجمموعــة  JGROUPاإلا/يميــة الــيت تضــم  38شــراة تعمــل جمــاب اإلعــالم والنشــر واإلعــالن
وتنتشر مقاراا الشرق األوسض ومشاب أفريقيا واملم/كة املتحدة والواليات املتحدة.
 - 91واشـــتر مراــ اإلعـــالم ياونـــدت وفريــ األمـــم املتحـــدة القطـــرت الكـــامحون
مع وزارة خار ية الكامحون تنظيم دورت مصغر لكرة اـدم وم ـاراة اـرة السـ/ة حبضـور
 350مشــاادًا فيمــا اــام مرا ـ اإلعــالم بريتوريــا بتنســي مشــاراة األمــم املتحــدة جبنــوب
نـوب
أفريقيا املعر الدب/وماسخ السنوت اللت نظمته وزارة العالاات والتعاون الدويل
أفريقيا لعر ثقافات ال عثات واملنظمات الدب/وماسية .واد حضر املعر  2 000شخو.

واو  -التوعيــة با تماعــات األمــم املتحــدة الرفيعــ ة املســتوجل الــيت صــدر ــا تك/يــف
مي اجلمعية العامة
 - 92تواصل اإلدارة مي خالب مراا اإلعالم القيام بدوراا اإلعالن عي العمل الـلت
تضط/ع بـه اجلمع يـة العامـة .واـد نظـم مراـ اإلعـالم برازافيـل م/تقـى إعالمـخ عـي الـدورة
الس عني ل/جمعية حضره أحد ا ار املسـؤولني احلكـوميني امـتكّ/م أساسـخ امل/تقـى بينمـا
أبــرزت مراا ـ اإلعــالم اــل مــي دار الســالم ودااــا واــرارت والبــاز العمــل الــلت تقــوم
به اجلمعية إرار برامج حماااة عمل األمم املتحدة.
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 - 93ومبشاراة مـي وزارة اتار يـة بوراينـا فاسـو نظـم مراـ اإلعـالم واغـادوغو
إحارة إعالمية لـ  50صحتيًا بشان اضايا اامة مت تناو ا الدورة السـ عني ل/جمعيـة العامـة
وورشة عمل لـ  60مويتا مي خمت/ف الوزارات عي نتائج الدورة التاسعة والستني.
 - 94و مقــر األمــم املتحــدة مت تنظــيم /ســة متتوحــة ع ـ نظــام  WebExمجعــت مراا ـ
اإلعــالم مــع املتحــد باســم رئــيس اجلمعيــة العامــة دورهتــا الســ عني الــلت اــدم إحارــة
عي أولويات الرئيس خالب الدورة وأبرز األحدا واال تماعات عامخ  2015و .2016
ونشرت مراا اإلعالم أيضا مقاب الرأت لن اية عـام  2015الـلت ات ـه رئـيس اجلمعيـة العامـة
حتت عنوان ”التحوب او عامل أاثر استدامة وعدالـة ي ـدأ ا ن“ أاثـر مـي  40مـي وسـائض
اإلعــالم واــدمت دعمًـــا إعالميًــا ل/ـــرئيس عنــدما اــان يســـافر إىل ال /ــدان الـــيت تعمــل في ـــا
اله املراا  .فع/ى س يل املثاب أعد مرا ا اإلعالم بحوت واملنامة مقابالت إعالمية مع عدد
مي وسائض اإلعـالم مـي بينـ ا انـاة سـكات نيـوز العربيـة وانـاة العربيـة وصـحيتة ـوردان تـاه
وواالــة األن ــا األردنيــة وذلــك ع/ــى اــام زيــارة الــرئيس اــانون الثاز/ينــاير 2016
إىل األردن واإلمارات العربية املتحدة .واام ال مي الت/يت يون واإلذاعة األردنيني وانـاة اجل يـرة
وواالة رويترز وواالة األسوشيتد برس بتغطية زيارة الرئيس إىل خميم ال عترت لال اني.

زات  -التعاون مع مكتب املتحد باسم األمني العام
 - 95تع ز ع/ى مدجل السنوات التعاون بني مراا األمم املتحـدة لإلعـالم ومكتـب املتحـد
باســم األمــني العــام .فتــخ إرــار اجل ــد امل ــلوب لالرتقــا بكتــا ة املراا ـ وااب/يت ـ ا لالســتجابة
فيما يتع /بتقد الدعم اإلعالمخ ل يارات األمني العـام وزيـادة مسـاحة التغطيـة اإلعالميـة ـله
ال يارات مت ع/ى س يل املثاب تنظيم /سة تتاع/ية مـع املتحـد الرمسـخ بواسـطة نظـام WebEx
إلحارة املراا مبـا اـو متواـع منـ ا .فـإىل انـب تقـد الـدعم اإلعالمـخ وال/و سـيت املكثـف
مت تشجيع مراا اإلعالم ع/ى ررل فرص إعالمية مي أ ل حتقي أا أثر إعالمخ.

حا  -الن و

مبراا األم م املتحدة لإلعالم وبنا ادراهتا

 - 96واص/ت اإلدارة تع ي الدعم املقدم مي مقر األمم املتحـدة إىل شـ كة مرااـ اإلعـالم
وذلك بتوخخ ةج اائمة ع/ى امل يد مي التنسي ادفه تع ي ود ت/ك املراا وإثرائ ا.
استخدام نظام

WebEx

 - 97واصــ/ت اإلدارة مــي خــالب دائــرة مرااـ اإلعــالم ت ويــد املكاتــب امليدانيــة بالــدعم
االستراتيجخ عي رري االستخدام املت ايد لنظام  WebExواو أداة شـ كية ل/تـداوب بالتيـديو.
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فتخ عام  2015نظمت اإلدارة  69إحارة حية مع ش كة مراا اإلعـالم ووسـائض اإلعـالم
احمل/يــة بشــان القضــايا األساســية لممــم املتحــدة ااألاــداف اإللائيــة لملتيــة لي /ــ إمجــايل
ضــا نظــام WebEx
املشــاراني اإلحارــات أاثــر مــي  700مشــار  .واســتخدمت اإلدارة أي ً
لت ويد املنسقني اإلعالميني مجيع أاا العامل مبي في م ممث/و وسائض اإلعالم احمل/ـخ وامتمـع
املدز بالتو يه التأل احلخ عي اضايا األمم املتحدة.
التدريب
 - 98واص/ت اإلدارة تقد التدريب امل اشر ملويتخ مكات ـ ا امليدانيـة ضـمي إرـار ا ـدف
العــام املتمثــل حكــني املــويتني امليــدانيني مــي فرصــة م اشــرة لالرــالق ع/ــى آخــر األدوات
والتقنيـــات اإلعالميـــة .فع/ـــى سـ ـ يل املثـــاب دعـــت اإلدارة مـــويتخ ســـتة مكاتـــب ميدانيـــة
إىل مســاعدة فري ـ وســائض التواصــل اال تمــاعخ خــالب مــؤحر امــة األمــم املتحــدة العتمــاد
خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  .2015وبسـ ب الط /ــات املت ايــدة ع/ــى خــدمات مــويتخ تع ــد
منصـــات التواصـــل اال تمـــاعخ التابعـــة لممـــم املتحـــدة اضـــى املويتـــون الســـتة  10أيـــام
ضــا
نيويــور أثنــا انعقــاد اجلمعيــة العامــة ومــؤحر القمــة .وســاعد اــلا الــدعم اإلضــا أي ً
تع ي التغطية ب/غات أخرجل خبالف اإلنك/ي ية خالب ت/ك التترة احلر ة.
 - 99و ش ر أي/وب/س تم وضمي إرار أحد اجل ود الرامية غ/ـى معاجلـة اضـايا منـار
بعين ا مجعت اإلدارة مويتخ مراا اإلعالم التابعة لممم املتحدة منطقـة الشـرق األوسـض
ومشـاب أفريقيــا حلضـور دورة تدري يــة نظم ـا مراـ القـاارة بغــر دراسـة إمكانيــات إشــرا
شرائك مجااحية ديدة عي رري وسـائل التواصـل اال تمـاعخ وحتسـني الشـ كات وتوسـيع
التعاون بني املراا النارقة بالعربية بغية إتاحـة مع/ومـات األمـم املتحـدة بال/غـة العربيـة بشـكل
أسرق وأاثر مشوال فضال عي الت ادب التدرجيخ ل/مع/ومات بـني أفراـة األمـم املتحـدة القطريـة
العام/ة املنطقة مع التراي بشكل خاص ع/ى أاداف التنمية املستدامة.
 - 100ووضـع مكتـب إدارة املــوارد ال شـرية ع/ــى ذمـة شـ كة مرااـ اإلعــالم التابعـة لممــم
املتحـــدة  20ترخيصًـــا يتـــيك االســـتخدام التجـــريل ملواـــع  Lynda.comالتتـــرة مـــي 2015
إىل  2016والا املواع او مبثابة مكت ة متاحة عي رري اشترا ع/ى اإلنترنـت تقـوم بتع/ـيم
أحد ال جميات وامل ارات التجارية مي خالب مقارع فيديو تع/يمية.
إنشا مرا لإلعالم مج ورية اوريا
 - 101عمال باحكام التقرة  33مي اـرار اجلمعيـة العامـة  93/70بـا بشـان إمكانيـة ا ـوب
عر تقدمت به مج ورية اوريا الستضافة مرا مي مرااـ األمـم املتحـدة لإلعـالم اامـت
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اإلدارة بدراســة العــر
بطريقة فعالة أمر ممكي.

بنــا ع/ــى املع/ومــات املتــوافرة واــخ تــرجل أ ّن إنشــا املراـ وتشــغي/ه

رابعًا  -اتالصة
 - 102ستواصـــل اإلدارة تطـــوير محـــالت االتصـــاالت وايادهتـــا وتنتيـــلاا بشـــان القضـــايا
ذات األولوية الـيت حتـدداا الـدوب األعضـا وذلـك باسـتخدام جمموعـة مـي أدوات االتصـاالت
التق/يدية مع االستتادة مي فرص التوعيـة التتاع/يـة الكـ حة واملتنوعـة الـيت تتيح ـا منـابر التواصـل
اال تمــاعخ .وســتقوم اإلدارة أيضًــا باستكشــاف أدوات التواصــل اال تمــاعخ وانواتــه اجلديــدة
والناشاة بوصت ا وسي/ة لتع ي حضور املنظمة وادرهتا ع/ى نشر رسـائل األمـم املتحـدة الرئيسـة
ع/ــى مســتوجل العــامل .وستســتمر اإلدارة أيضــا اســتخدام دوراــا القيــادت ضــمي فريـ األمــم
املتحدة لالتصاالت لتنسي الرسائل فيمـا بـني ايانـات منظومـة األمـم املتحـدة .وسـوف يسـتمر
العمل ع/ى تشكيل أفراة عمل حمددة وف احلا ـة مـي أ ـل لتعـارخ مـع القضـايا و حـاالت
األزمات سيتم تشكيل أفراة مشتراة بني الشعب الوات املناسب ل/تعامل مع االتصاالت.
 - 103وستســــتمر اإلدارة تطــــوير رــــرق م تكــــرة لت ســــيض التســــيح اإلدارت وتنتيــــل
رــرق فعالــة مــي حيــن التك/تــة لكــخ جيــرت مقــر األمــم املتحــدة واملكاتــب امليدانيــة اتصــاالت
م اشرة وحتسني عم/ية تقد ال امج ع/ى املنابر الرامية التق/يديـة ع/ـى حـد سـوا وبواسـطة
تع ي الشرااات مع اجل ات التاع/ة الدولية واحمل/ية ال سيما أفراة األمم املتحدة القطرية.
 - 104و الا السياق تسعى اإلدارة إىل إجيـاد السـ ل الكتي/ـة بتع يـ بالـدور الـلت هكـي
ملراا ـ األمــم املتحــدة لإلعــالم أن تقــوم بــه وذلــك عــي رري ـ التوســيع والتنويــع ال ـ امج
واملنتجات املقدمة لدعم عمل املنظمة ومحالهتا املخت/تة.
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