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 نقش سازمان ملل در ارتباطات بين المللي

 

 

 

 

 چكيده

نقش اصلي سازمان ملل  در اين مقاله درصدد بيان نقش سازمان ملل متحد در بهبود و توسعه ي ارتباطات بين المللي هستيم. در حقيقت
به  نوبل صلح ههنگامي كه جايز، 2001دسامبر  10 در نقش اين كه ترويج صلح و امنيت، توسعه و حقوق بشر در جهان است  متحد،

 مورد تاكيد قرار گرفت. ،دگردي دبيركل آن اهداسازمان و  اين

يكي از مهمترين الزامات تحقق اين اهداف ايجاد ارتباطات قوي ميان ملل جهان و آگاهي بخشي به آنان براي ايجاد اتحادي جهاني است كه 
د، و در اين مقاله به گوشه اي از اين تالشها سازمان ملل و سازمانهاي زير مجموعه ي آن براي ايجاد اين اتحاد تال شهاي فراواني كرده و ميكنن

 اشاره خواهيم نمود

. 

 اطالعات جامعه, سران اجالس, امنيت شوراي, يونسكو, ارتباطات, متحد ملل سازمان كلمات كليدي:

                                                                            مقدمه

كند كه از ابعاد گوناگون قابل المللي ايفا ميالمللي امروزه نقش مهمي در ارتباطات بينمهمترين سازمان بين سازمان ملل متحد به عنوان 
اي است. سازمان ملل براي ايفاي نقش خود در اين راستا اقدام هاي جديد و رسانهي تكنولوژيبررسي است، از جمله ي آن، ارتباطات به وسيله

) است كه در ادامه بحث بيشتر به آن ITU» (المللي ارتباطاتاتحاديه بين«ون نموده است كه مهمترين آنها هاي گوناگبه تأسيس سازمان
 خواهيم پرداخت.

ها بودند كه در تا سالها تحقق نيافت و اين دولت...» ما مردم ملل متحد «در حقيقت آنچه كه در ابتداي منشور ملل متحد آمده است كه: 
سعي شده است كه سازمان ملل به » به خصوص از اوايل قرن بيست و يكم«هاي اخير كردند؛ به همين سبب در سالميسازمان ملل نقش ايفا 

-ههدف اوليه خود بازگردد و تعاملي واقعي را ميان ملل جهان برقرار نمايد. تحقق اهداف مختلف سازمان ملل اعم از حمايت از توسعه در زمين
ي جوامع سوم، گسترش علم و فناوري، بهداشت، مبارزه با گرسنگي، آموزش و پرورش، اسكان بشر، توسعههاي گوناگون در كشورهاي جهان 

هاي گوناگون موجود در جهان هاست؛ چرا كه جز با نزديكي فرهنگمدني و همگرايي اجتماعي، همه و همه نيازمند ارتباط گسترده ميان ملت
 يابد.اين اهداف واالي بشري تحقق نمي

خدايار سعيدوزيرينويسنده :   
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نگرد. هر چند كه به طور المللي ميملل به مبادالت فرهنگي و علمي و ارتباطات به عنوان ابزارهاي مؤثر در پيشبرد صلح و توسعه بين سازمان
هاي سازمان ملل متحد در راستاي گسترش ها و كارگزاريوجود دارد اما در حقيقت تمام سازمان» المللي ارتباطاتاتحاديه بين«خاص يك 
 كنند كه در ادامه نقش برخي از آنها به طور خاص توضيح داده خواهد شد.المللي فعاليت مينارتباطات بي

ها خواهد شد، چنان كه ها و شكاف فرهنگها و در نتيجه جلوگيري از جنگگسترش اين ارتباطات سبب همگرايي فرهنگي و اتحاد تمدن
-ها و بهرهگريها در خصوص افراطيرا در واكنش به نگراني» هااتحاد تمدن«كار ، ابت2005ژوئيه  14كوفي عنان دبيركل سابق سازمان ملل در 

 برداري آنها از احساس شكاف روبه گسترش، بين جوامع اسالمي و غربي، اعالم نمود.

و بار ديگر وابستگي متقابل ها را تقويت اين اتحاد به عنوان ائتالفي عليه چنين نيروهايي شكل گرفت تا احترام متقابل به اعتقادات ديني و سنت
ها و غلبه بر تعصبات و المللي براي برطرف كردن اختالفها تأييد كند. اين اتحاد نمايشگر تالش متعهدان بينروزافزون بشر را در همه زمينه

 كنند.ها است كه صلح جهاني را تهديد ميها و تفرقه افكنيها، سوء برداشتها، سوء تفاهمداوريپيش

  

 )ITUالمللي ارتباطات (ديه بيناتحا

ها و خدمات ارتباطات جهاني را ها و بخش خصوصي از طريق آن شبكهالمللي است كه دولتالمللي ارتباطات، سازماني بيناتحاديه بين
ارتباطات تغيير يافت و المللي به اتحاديه بين 1934در پاريس تشكيل شد، در  1865المللي تلگراف كه در كنند. نام اتحادية بينهماهنگ مي

 تبديل به كارگزاري تخصصي سازمان ملل شد. 1947در 

 به و گيرد قرار همگان اختيار در مناسب قيمت و آساني به اطالعات و ارتباطات فناوري تا است استوار هدف اين بر ITU تمامي عناصر فعاليت
 و تكنولوژيك ارتباطات فاصله پركردن ITU هاي اصلياز اولويت. كند كمك اجتماعي و اقتصادي پيشرفت و توسعه به چشمگير ايگونه

 و ارتباطات آوريفن زيربنايي تأسيسات ايجاد به كمك با را كار اين كه است توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي بين نوين هايفناوري
نترنت، از طريق ارتقاي امنيت آنالين با كمك گرفتن از اي از كاربران استفاده در خاطر اطمينان ايجاد و سازي ظرفيت از حمايت اطالعات،

 اين اتحاديه است.» دستور كار جهاني امنيت مجازي«

فعاليت اين اتحاديه شامل مواردي چون: تدوين ضوابط مورد استفاده براي ايجاد تأسيسات زيربنايي جهت ارائه خدمات ارتباطات راه دور بر 
ارتباطات راه دور و حمايت از مديريت منطقي و عادالنه طيف  اي در زمينههاي توسعهاجراي سياستمبنايي جهاني، حمايت از كشورها در 

باشد. در اين هايي از اين دست ميسيم به مردم هر گوشه جهان و فعاليتاي براي كمك به ارائه خدمات بيفركانس راديويي و مدارهاي ماهواره
هاي اين اتحاديه تالش در جهت تقويت ارتباطات اضطراري براي جلوگيري از رنوشت سازترين نقشميان يكي از مهمترين و به عبارت ديگر س

 رويدادهاي ناگواري است كه در پي حوادث طبيعي (مانند سيل و طوفان و ...) و حوادث غيرطبيعي (مانند جنگ) ممكن است رخ دهد.

هاي هاي پخش برنامه(مديران و اپراتورهاي خصوصي و عمومي، سازمان عضو و انجمن 750كشور عضو و حدود  191اين اتحاديه متشكل از 
عضو شوراي  46دهند و المللي و ...) است. هيأت مديره آن هر چهار سال يكبار تشكيل جلسه مياي و بينهاي منطقهراديو تلويزيوني، سازمان

مليت بوده است و  80كارمند از حدود  822، داراي 2006تا ژانويه  دهد. اين اتحاديهكند كه هر سال تشكيل جلسه مياتحاديه را انتخاب مي
 ميليون دالر) بوده است. 5/308ميليون فرانك سوئيس (حدود  33914آن  2006 -2007بودجه 

-را مي، ساموئل مورس نخستين پيام را از طريق خط تلگراف ميان واشنگتن و بالتيمور براي عموم مردم ارسال كرد كه آن 1844مي  24در 

اي توان آغاز عصر ارتباطات دور برد دانست. ده سال بعد، ارتباطات تلگرافي در دسترس عموم قرار گرفت. در اين دوران، خطوط تلگراف از مرزه
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ز اين ي ديگر (در داخل سرزمين خود) ااي به نقطههاي نظامي و سياسي از نقطهرفت، چرا كه كشورهاي مختلف براي ارسال پيامملي فراتر نمي
ها، هر كشوري رمز مخصوص خود را داشت. بنابراين كردند و براي جلوگيري از اطالع كشورهاي ديگر از محتواي اين پيامخطوط استفاده مي

 براي ارسال پيامي به كشور ديگر الزم بود، ابتدا پيام رمز ترجمه شود و سپس ارسال گردد.

سبب شد، كشورها به امضاي معاهداتي ميان خود و كشور يا كشورهاي ديگر مبادرت كنند. ها و كشورهاي مختلف اما لزوم ارتباط ميان ملت
المللي تلگراف، در نشست پاريس به منعقد شد، كه پس از دو ماه مذاكرات فشرده، نخستين پيمان بين 1865اولين بار چنين پيماني در سال 

 گردد.المللي ارتباطات محسوب ميه نقطه آغاز پيدايش اتحاديه بينالمللي تلگراف بنيان نهاده شد كامضا رسيد و اتحاديه بين

المللي ارتباطات به تدوين مقررات بين 1885المللي تلگراف در سال تلفن اختراع شد و به سرعت گسترش يافت، لذا اتحاديه بين 1876در سال 
سيم حركت كرد و اولين استفاده كنندگان از سمت ارتباطات بي تلفني پرداخت . به تدريج و پس از اختراع تلفن و گسترش آن، تكنولوژي به

-طي نشستي كه در برلين برگزار شد، نخستين پيمان بين 1906سيم) كشتي ها بودند و در نتيجه در سال تكنولوژي ارتباطات راديويي (بي

انجام شد و طي » ماركوني«ستوديوهاي شركت نخستين پخش صوت توسط ا 1920المللي تلگراف راديويي به تصويب رسيد. نهايتاً در سال 
المللي طي همايش مادريد، اتحاديه بين 1932هاي گوناگوني براي ساماندهي به وضع ارتباطات شكل گرفت. در سال ، كميته20هاي دهه سال

لفيق كند كه دو سال بعد منجر به ) را ت1906المللي تلگراف راديويي () و پيمان بين1865المللي تلگراف (تلگراف تصميم گرفت پيمان بين
 كه امروز نيز به همين نام مشهور است، شد.» المللي ارتباطات دوربرداتحاديه بين«تأسيس 

ي ملل نداشت و در جريان اختالفات بين شد و ارتباطي با جامعههاي پيش از جنگ دوم جهاني اين اتحاديه نهادي مستقل محسوب ميدر سال
كرد و ها نقش چشمگيري ايفا ميرا تقريباً از دست داده بود، چرا كه در جنگ جهاني دوم، ارتباطات راديويي و رسانهكشورها، كارآيي خود 

هاي اقتدارگرايي چون آلمان، ايتاليا، شوروي و ... حاضر به تمكين از مقررات نبودند، در جريان اين جنگ عالوه بر آنكه راديوهاي اين نظام
هاي اي براي ارسال پيامپرداختند، از راديو به عنوان وسيلهي نيروهاي مقابل و تبليغات و پخش اخبار بعضاً دروغ مييهها به تخريب روحرژيم

كردند. به عنوان مثال به نقش راديوها در هاي دور دستي كه سربازانشان در حال نبرد بودند و يا پيام براي اسرايشان استفاده ميرمز به جبهه
 ريدر ويليام و شد تأسيس 1320 شهريور در ايران اشغال از پيش روز چند تنها BBC كنم، بخش فارسي راديوييران اشاره ميجريان اشغال ا

: كه كندمي ياد گونه اين برلين راديو با مقابله در BBC راديو مهم نقش از دوم، جهاني جنگ طول در) ايران در انگليس مختار وزير( بوالرد
 خنثي نازي آلمان سوي به گرايش و طرفيبي از ايران خروج براي را برلين راديو تبليغات است توانسته خوبي به BBC اديوير عالي هايبرنامه"

 .بينيممي وضوح به فارس خليج دوم و اول هايجنگ و سرد جنگ جريان در را راديو ويژه به و هارسانه نقش اين بعدها. "كند

المللي ارتباطات دوربرد، همايشي را در شهر آتالنتيك با هدف توسعه و نوگرايي در سازمان م، اتحاديه بينباري، بعد از پايان جنگ جهاني دو
به نهاد تخصصي سازمان ملل متحد بدل شد  1947اكتبر  15خود برگزار كرد، و بر اساس توافقي كه با سازمان ملل متحد به عمل آورده بود از 

 نتقال يافت.و مقر آن از شهر برن به شهر ژنو ا

  

 شوراي امنيت و ارتباطات

المللي بوده است، چنانكه در چنان كه پيشتر اشاره شد، يكي از مهمترين اهداف مؤسسان سازمان ملل متحد حفظ و تحكيم صلح و امنيت بين
جامعه جهاني، استفاده از هاي حفظ صلح و جلوگيري از جنگ در منشور اين سازمان بر آن تأكيد شده است. يكي از مهمترين راه 1ماده 

تواند در جهت حفظ صلح به ها به همان نسبت كه مياي كه بايد به آن توجه داشت اينكه، اين فناوريهاي نوين ارتباطي است، اما نكتهفناوري
هايشان وانند باعث نزديكي فرهنگتها ميتوانند موجب تهديد صلح نيز باشند، چرا كه همانگونه كه كشورها با استفاده از اين رسانهكار آيند، مي
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شوند، ممكن است كشوري مجهز به ابزار نوين اطالع رساني باشد و ضمن بكارگيري آن، امنيت ملي كشورهاي ديگر را با تهديد مواجه كند، به 
، چراكه اين امر جز تهديد اي كه وضعيتي تحمل ناپذير براي آنان فراهم آورد. در حقيقت چنين كشوري فروپاشي صلح را هدف قرار دادهگونه

اي كه الملل به گونهصلح جهاني، مفهوم ديگري نخواهد داشت. در چنين شرايطي شوراي امنيت وضعيت را به عنوان بحراني در روابط بين
د فناوري ارتباطات منشور به شمار آورد. آثار تطبيق كاركر 39الوقوع نموده است، تعريف كند و آن را مشمول ماده احتمال بروز جنگ را قريب

اي به كار گيرد كه بحراني جدي در منشور سازمان ملل متحد اين است كه، چنانچه كشوري، ابزار اطالع رساني خود را به گونه 39با ماده 
دي كه بقاي صلح را تواند به منظور مقابله با تهديالمللي را مختل نمايد، شوراي امنيت ميروابط خود با ديگر كشورها فراهم آورد و امنيت بين

 منشور را به كار گرفته و با چنين كشوري به مقابله برخيزد. 7در معرض خطر قرار داده است، اختيار خود، ناشي از ماده 

ال ه ي صلح و امنيت مترداف هم نيست، بلكه صلح از طريق اعماي نسبتاً ظريف اشاره كرد و آن اين كه دو واژهالبته در اين ميان بايد به نكته
المللي بحران ايجاد تواند در روابط بينآوري ارتباطات ميگردد و امنيت از طريق ايجاد بحران و با توجه به اين كه كاركرد فنزور مخدوش مي

-بين ميالمللي را هدف قرار دهد نه صلح را، بلكه صلح در نتيجه مخدوش شدن امنيت از تواند امنيت بينكند، بنابراين كاركرد اين فناوري مي

 رود.

ها گردد. چرا كه اين فناوريالمللي محسوب ميهاي نوين ارتباطات، يكي از مهمترين ابزار جهت اختالل در امنيت بينآوريدر حال حاضر فن
ب شود و ممكن است با تبليغات يك رسانه مردم كشوري عليه دولت خود تحريك شوند و اين امر سبسبب تأثير گذاري فراوان بر مردم مي

ي نه چندان دور، برتري تسليحاتي و به جويانه درآيد. چرا كه چنانكه در گذشتهاختالف بين دو كشور شود و آن دولت درصدد اقدامات تالفي
هاي نظامي عليه كشورهاي ديگر مطرح بود، در عصر اطالع رساني، برتري در اين عرصه اي به عنوان شرط الزم براي رهبري ائتالفويژه هسته

 كند.كه چنين نقشي را ايفا مي است

  

 نقش يونسكو در ارتباطات

هاي كثرت گرا و مستقل و پيشتاز است و براي حمايت از جريان هاي يونسكو حمايت از آزادي مطبوعات و رسانههاي مهم فعاليتيكي از زمينه
همين دكترين جريان آزاد اطالعات است كه از دهه  كند.مي هاي ارتباطي كشورهاي در حال توسعه فعاليتآزاد اطالعات و تقويت ظرفيت

 هاي غربي و محتواي خبري آنها شده است.استقرار يافته و سبب نيرومند و گسترده شدن رسانه 1940

ي هاي خصوصي و عموماي خود با ضوابط دموكراتيك و اعمال استقالل تحريري رسانهيونسكو به كشورهاي عضو در سازگار كردن قوانين رسانه
 نمايد.كند و هر گاه كه آزادي مطبوعات نقض شود، مديركل يونسكو از طريق مجاري ديپلماتيك يا سخنراني علني مداخله ميكمك مي

به جهت توجه كشورهاي در حال توسعه به  1970در دهه » نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباطات«اين سياست هواداري و حمايت از برقراري 
هاي كشورهاي ي همگاني در تأمين و تحكيم وحدت ملي در دوران پس از استعمارزدايي و در عين حال مبارزه با رسانههانقش مهم رسانه

شود. سران بسياري از كشورهاي عضو اين جنبش با تأكيد بر الزم و نيز دنبال مي» جنبش غيرمتعهدها«توسعه يافته، عالوه بر يونسكو، از سوي 
، در كنار يونسكو به كمك در اين زمينه پرداختند. از »المللينظم نوين اقتصادي بين«و » ني اطالعات و ارتباطاتنظم نوين جها«ملزوم بودن 

توان به تصميم در دهه هفتاد ميالدي، مي» نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباطات«هاي هاي مهم كشورهاي در حال توسعه در زمينهموفقيت
» المللي مطالعه درباره مسايل ارتباطاتكميسيون بين«در خصوص تشكيل  1976مين اجالسيه آن در پاييز كنفرانس عمومي يونسكو در نوزده

، اشاره 1978المللي در اجالسيه بعدي (بيستم) يونسكو در سال و به ويژه تصويب اعالميه مربوط به نقش وسايل ارتباط جمعي در روابط بين
هاي بزرگي چون اياالت متحده و انگلستان مواجه شد و كار تصويب آن به درازا كشيد، اما نهايتاً به كرد. هر چند اين اعالميه با مخالفت كشور
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تر و جريان آزاد و اشاعه گسترده«مند بود، جاي خود را به اصل كه از حمايت غرب بهره» جريان آزاد اطالعات«تصويب رسيد و دكترين 
رچوبي براي اين نظم نوين جهاني شكل داده نشده بود و در جريان اجالس بيست و يكم يونسكو داده اما تا مدتهاهيچ چها» تر اطالعاتمتعادل

منتشر شده بود، به  1980كه در ژانويه » يك جهان و چندين صدا«المللي مطالعه درباره مسايل ارتباطات با نام بود كه گزارش كميسيون بين
هاي توجيهي در زمينه نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباطات ي همراه با استداللتصويب رسيد و براي نخستين بار چهارچوب كلي و مشخص

هاي دول قوي همچنان ادامه يافت و دولتين انگلستان و اياالت متحده آمريكا به بهانه سياسي بودن اين گزارش در مشخص شد. اما كارشكني
، تهديد به خروج از عضويت يونسكو نمودند و يكسال بعد نيز 1983پاييز جريان برگزاري بيست و دومين اجالسيه كنفرانس عمومي يونسكو در 

اين تهديد را عملي كردند و از يونسكو خارج شدند. پس از خروج آمريكا و انگلستان از عضويت يونسكو، كوشش كشورهاي جهان سوم، براي 
محمد «دي ادامه يافت، تا آن كه با پايان يافتن مديريت برقراري نظم نوين اطالعات و ارتباطات و تحقق اهداف مصوبه، به آهستگي و كن

اسپانيايي، جو سياسي حاكم بر يونسكو تغيير كرد و دو سال » فوريكو ماير«شخصيت معروف سنگالي، بر اين سازمان و جانشيني » مختارامبو
نجمين اجالسيه عمومي، به جاي نظم جهاني اطالعات ) در جريان برگزاري بيست و پ1989بعد از آن، همزمان با فرو ريختن ديوار برلين (پاييز 

بر مبناي آزادي اطالعات و جريان آزاد آن، تصويب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس اين استراتژي، » استراتژي نوين ارتباطي«و ارتباطات، يك 
بر آزادي اطالعات و جريان آزاد اطالعات  1960و  1950هاي هاي سازمان يونسكو در زمينه اطالعات و ارتباطات، بار ديگر مانند دههفعاليت

كه در بيست و پنجمين اجالسيه  1997تا  1992هاي استوار گرديد و به همين لحاظ در برنامه ميان مدت پنج ساله يونسكو براي سال
 اي كلي به نظم نوين جهاني ياد شده وجود داشت.كنفرانس عمومي تصويب شد، تنها اشاره

اعالم كرده است و همچنين » روز جهاني آزادي مطبوعات«ها، سومين روز ماه مه هر سال را هاي يونسكو براي گسترش آزاديدر راستاي تالش
ژنو در «هاي اجالس جهاني سران درباره جامعه اطالعاتي شود، تا انديشهگرامي داشته مي» روز جهاني جامعه اطالعات«مه هر سال  17روز 

بر مبناي حقوق بشر بنيادين كه در ادامه توضيح » جامعه اطالعاتي مردم محور، فراگير و توسعه گرا«اي ايجاد بر» 2005و تونس در  2003
 داده خواهد شد، به جهانيان يادآوري شود.

هاي طرح دهد و به تدوينيونسكو به منظور تقويت زيربناها و منابع انساني ارتباطي كشورهاي در حال توسعه، تخصص فني و آموزشي ارائه مي
ميليون دالر براي بيش  90كند و بيش از ) كمك ميIPDCالمللي براي توسعه ارتباطات (به ويژه از طريق برنامه بين -اياي ملي و منطقهرسانه

ك كشور در حال توسعه بسيج كرده است. اين سازمان براي پر كردن شكاف ديجيتالي، به كشورهاي در حال توسعه كم 139طرح در  1000از 
هاي جهاني اطالعات را تضمين كنند. تأكيد آنها بر آموزش و هاي انفورماتيك خود را تشكيل دهند و دسترسي به جريانكند تا سيستممي

هاي اي براي برقراري پيوند بين مؤسسات علمي و فرهنگي و اتصال آنها به شبكه جهاني اينترنت استوار است. فناوريهاي رايانهايجاد شبكه
سابقه، اصل جريان ها و امكانات براي توليد، انتشار و دريافت اطالعات در مقياسي بي، با چند برابر كردن فرصتICT اطالعاتي و ارتباطيجديد 

 دهند.ها را گسترش ميآزاد انديشه

كند، يونسكو به آنها رسيدگي ميكوشد اطمينان حاصل كند حداكثر افراد ممكن از اين امكانات استفاده نمايند. ديگر مسائلي كه يونسكو مي
 ها و رويكردهاي سياسي بر مسائل حقوقي و اخالقي مربوط به اينترنت است.شامل تأثير اجتماعي و فرهنگي اين فناوري

ها و توسعه اطالعات و ارتباطات را تصويب كرد. هدف آن تسهيل و حمايت از آوريدبيركل، آغاز اتحاد جهاني براي فن 2006در آوريل 
 زمينه در گوناگون هايبخش و ذينفع عوامل تمامي حضور با فراگير، و آزاد گفتگوهاي براي تريبوني تأمين با توسعه، هايفعاليت در ICT ادغام

 .است توسعه در  ICT نقش درباره هاسياست تعيين
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سترش ارتباطات در نقاط مختلف جهان راي گ سكو ب شي از فعاليت هاي يون  بخ

  

                                              آفريقا

تحكيم و تثبيت رسانه هاي مستقل و آزاد و تقويت ظرفيتهاي ارتباطات و اطالعات در كشورهاي در حال توسعه يكي از مهمترين اولويتهاي 
تباطات بين المللي داشته باشند. يونسكو در جهت ترويج صلح و توسعه است، به طوريكه اين كشورها بتوانند مشاركت فعال تري در عرصه ي ار

يرد. در اين تالشها همه رسانه ها، اعم از رسانه هاي معمولي مانند مطبوعات و راديو و تلويزيون و رسانه هاي فناورانه چون اينترنت را دربرميگ
ر روآندا در دست كار دارد كه مورد راستاي اجراي اين استراتژي در قاره سياه، اين سازمان در حال حاضر دو پروژه ي رسانه اي را در كشو

) نيز هست. هدف اين پروژه چنان كه بيان شد ايجاد رسانه هاي مستقل و كثرت گراست. اولين NORADحمايت مالي آژانس توسعه ي نروژ (
گاران و فعالين ماه آموزش فشرده براي روزنامه ن 18تكميل شده است و در اين مرحله  1998مرحله ي اين پروژه دو مرحله اي در سال 

تقل راديويي برگزار شد. فاز دوم اين پروژه داراي دو هدف عمده است: اول، حمايت از برنامه هاي راديويي توليد شده توسط روزنامه نگاران مس
 زن و دوم، بهبود استانداردهاي روزنامه نگاري و عملكرد حرفه اي.

) تاسيس شده است، به ترويج 1997) و بروندي (1996مطبوعات) كه در روآندا (يونسكو در حال حاضر از طريق نهادهايي موسوم به (خانه 
بوعات آزادي بيان در اين مناطق از آفريقا ميپردازد. هدف از ايجاد اين مراكز ارائه فضايي براي بحث آزاد و تبادل اطالعات است. خانه هاي مط

 خروج آنها از انزوا طي كرده است.راه طوالني اي را در جهت كمك به مبارزات روزنامه نگاران و 

) فعاليت بسياري در جهت توسعه ي رسانه هاي آزاد و برگزاري دوره هاي Hirondelleيونسكو همچنين در آنگوال نيز با همكاري بنياد (
 آموزشي مختلف براي كارمندان راديو انجام داده است.

 تيمور شرقي

ه مردم تيمور شرقي جهت استفاده از ظرفيت هاي خود براي ايجاد يك حاكميت ملي و در راستاي تالشهاي سازمان ملل متحد براي كمك ب
ين مردمي، يونسكو مامورين و نمايندگاني به اين كشور فرستاد تا به ارزيابي شرايط اين كشور بپردازند و بررسي نمايند كه چه كمكهايي در ا

 كشور بيشترين بهره وري را خواهد داشت.

) نيروهاي خود را براي بازسازي صنعت جنگ زده ي روزنامه نگاري در تيمور شرقي ائتالف كردند. WANاني روزنامه ها (يونسكو و انجمن جه
يك كارشناس فني براي ارزيابي نيازهاي مطبوعات محلي براي تجهيزات چاپ و توزيع از اين كشور بازديد كرد و به عنوان يك  2000در فوريه 

ازي يك مركز چاپ را در دستور كار قرار داد، اما اين سازمان توجه داشت كه براي ادامه ي حيات طوالني مدت اقدام فوري و موقت راه اند
 روزنامه ها، تجهيزات چاپ و توزيع بايد توسعه يابد.

و چهارچوبهاي همچنين به منظور سازماندهي راديو و تلويزيون و هدايت روند دموكراتيك و منطقي توسعه ي اين رسانه ها، از سوي يونسك
 قانوني نيز ارائه شده است.

 نهايتا، يونسكو به طور آزمايشي راديوهاي گوناگوني را براي اقشار مختلف جامعه از قبيل: كشاورزان، صنعتگران، ماهيگيران، صنايع كوچك،
 دستور كار دارد.معلمان، مددكاران اجتماعي، زنان و به ويژه جوانان تاسيس كرد و ايجاد راديوهاي ديگري را نيز در 
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 يوگوسالوي سابق

، يونسكو براساس جريان آزاد عقايد از طريق متون و تصاوير، برنامه اي آزمايشي را در مناطق درگيري و جنگي سراسر 1993در دسامبر سال 
فشار سنگين سياسي بودند و  جهان راه اندازي نمود. تاكيد ويژه اين برنامه بر يوگوسالوي سابق بود، چراكه روزنامه نگاران آن كشور تحت

 دسترسي به اطالعات بي طرفانه روز به روز در آن كشور مشكل تر ميشد.

در چند سال اخير، يونسكو در بسياري از جمهوري ها و سرزمينهاي يوگوسالوي سابق به تجهيز رسانه هاي الكترونيكي و روزنامه هاي مستقل 
برگزاري دوره هاي آموزشي گوناگوني براي خبرنگاران و روزنامه نگاران نموده است. هدف از تمام به لوازم اداري و دفتري پرداخته و اقدام به 

اين تالشها، تسهيل تماس و تبادل اطالعات بين رسانه هاي اين منطقه و ساير نقاط جهان و توسعه ي رسانه هاي آزاد، مستقل و كثرت 
 گراست.

باق زيرساختهاي رسانه هاي اين منطقه با روش هاي نوين و توزيع و پخش فيلم، فيلم هاي آخرين تالشهاي يونسكو عبارتند از كمك به انط
 مستند و برنامه هاي كودك براي ايستگاههاي تلويزيوني در بوسني و هرزگوين و ساير نقاط يوگوسالوي. يونسكو با كمك انجمن جهاني روزنامه

فته نامه هاي مختلف در كوزوو به راه انداخته است، تا مردم از انتخابهاي بيشتري ) يك سيستم توزيع را براي پخش روزنامه ها و هWANها (
 برخوردار باشند و محدود به چند نشريه نباشند، اقداماتي مشابه نيز در ساير مناطق مانند بلگراد، انجام شده است.

  

 اجالس جهاني سران

 سابقه:

تصميم گرفت به دبيركل اين اتحاديه توصيه كند موضوع » 1998مينه آپوليس «اجالس ) در ITUالمللي ارتباطات (اتحاديه بين 73قطعنامه 
) را در دستور كار كميته اداري سازمان ملل متحد قرار دهد و نتايج اين مشورت را Wsisتشكيل اجالس جهاني سران درباره جامعه اطالعاتي (

هد. از آنجايي كه كميته اداري سازمان ملل متحد نسبت به تشكيل اين اجالس د گزارش ITU المللي ارتباطات راه دوربه شوراي اتحاديه بين
هاي ملل متحد نسبت به همكاري در خصوص تدارك و تشكيل اجالس سران فوق ابراز عالقه ها و كارگزارينظر مثبتي داشت و اغلب سازمان

ل متحد و با سپردن نقش اصلي در امر تداركات به اتحاديه كردند، تصميم گرفته شد كه اجالس سران تحت حمايت كامل دبيركل سازمان مل
 تصميم گرفت اجالس سران را در دو مرحله تشكيل دهند. 2001المللي ارتباطات راه دور تشكيل شود، شوراي اين اتحاديه در سال بين

 .ژنو در 2003 دسامبر 12 تا 10 از مرحله اول:

 .تونس در 2005 نوامبر 18 تا 16 از مرحله دوم:

ي اطالعاتي و ارتباطي افزايش زيادي پيدا در حقيقت تدارك تشكيل اين اجالس هنگامي آغاز شد كه شكاف بين ثروتمندان و فقرا در زمينه
 شد.كرده بود و همزمان با آن، روز به روز بر اهميت ارتباطات راه دور در سطح سياسي، اجتماعي و فرهنگي افزوده مي

اي مؤثر براي كمك به سازمان ملل متحد در اجراي اهداف اعالميه هزاره دانسته اجالس سران را به عنوان وسيلهمجمع عمومي ملل متحد اين 
هاي سازمان ملل متحد، مسئول گردآوري المللي ارتباطات به عنوان يكي از مهمترين كارگزارياست. و چنانكه پيشتر بيان شد، اتحاديه بين
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هاو ... كمك  NGO توانند به رهبران، بخش خصوصي،هاي علمي، فني و اقتصادي تخصص دارند و ميينهتمامي عوامل مؤثري است كه در زم
 نمايند.

مجمع عمومي ملل متحد هدف اجالس سران را ايجاد ديدگاه و دركي مشترك از جامعه اطالعاتي و تصويب اعالميه و برنامه  183/56قطعنامه 
 هاي جامعه مدني، توصيف كرده است.المللي و همه بخشنهادهاي بينها، اقدام براي اجرا به وسيله دولت

 كه را اطالعاتي) مغرب( 2002 سال در ITU چند كميته تداركاتي دستور كار و موضوعات اجالس سران را تعيين خواهند كرد. كنفرانس
 :از عبارتند اهداف اين است، كرده تهيه كرد،مي مشخص را ذيل اهداف چهارچوب

 هاي اطالعاتي و ارتباطي براي همه.تأمين دسترسي به فناوري       .1

 هاي اطالعاتي و ارتباطي به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و برآوردن اهداف توسعه هزاره.فناوري       .2

 هاي اطالعاتي و ارتباطي.اطمينان و امنيت در استفاده از فناوري       .3

هاي سطح سازد تا در گردهمايياندركاران اصلي فراهم ميهاي مانند آن، فرصتي منحصر به فرد براي همه عوامل و دستتاين اجالس و نشس
 المللي به دست آورند.ي بينو مشورت بپردازند و درك بهتري از اين انقالب فناورانه و تأثير آن بر جامعه باال به همفكري

  

 جامعه اطالعاتينتايج اجالس جهاني سران در خصوص 

ها و ادارات محلي و اهداف فراگير پيشنهادي اجالس سران شامل وصل كردن تمام روستاها، نهادهاي آموزشي، مراكز بهداشتي، بيمارستان
تي هاي اطالعاي جهاني اينترنت است. بر اساس اين هدف كلي، اقدامات گوناگوني براي گسترش فناوريبه شبكه 2015مركزي دولتها تا سال 

و ارتباطي به سراسر جهان و حمايت از حريم خصوصي و آزادي مطبوعات در دستور كار قرار خواهند گرفت كه در زير به چند مورد از اين 
 نماييم:موارد اشاره مي

 هاي بهداشتي و تبادل اطالعات بين كشورهاي ثروتمند و فقير.ايجاد سايت تعاملي براي مراقبت        .1

بيني فجايع طبيعي و انساني (يا معايبي كه بشر عامل ايجاد آنهاست) و نظارت بر تأثير آنها بر محيط هايي براي پيشين روشتعي        .2
 هاي كه براي محيط زيست امن باشد.هايي براي از بين بردن يا استفاده مجدد از سخت افزارها به شيوهزيست و اجراي طرح

 .Open source افزارها و رشد آگاهي درباره نرم افزارهايارها و نرمحذف حقوق گمركي سخت افز        .3

 ها، كتاب و ... .تعيين سايتي جهاني براي مبادله اطالعات علمي، روزنامه        .4

  

  

 هاي مزاحم به عنوان يكي از محورهاي مهم اجالس سرانايميل
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شود كه يكي از آنها اسپم هاهستند كه حقيقتي اجتناب ناپذير است. پيشرفت ه ميامروزه با پيشرفت فناوري روز به روز بر مشكالت بشر افزود
) توجه خود را 2003ارتباطات سبب آسان شدن كار اين مزاحمان شده است. به همين داليل اجالس جهاني سران درباره جامعه اطالعاتي (ژنو 

 ناظر، و مسئول هزاران و كشورها سران از تن 50 از بيش شد، برگزار ITU يبر اين مسائل، متمركز كرد. اجالس سران ملل متحد كه به وسيله
 به حال عين در بياورند، محروم مناطق به شد بيان چنانكه را هافناوري آخرين آنكه ضمن تا آورد گردهم را بزرگ بازرگانان و نمايندگان

 دنيايي بهتر استفاده كنند. دادن شكل براي آنها از و رسيدگي هافناوري انساني پيامدهاي و عوارض

ها و ...) فقط منحصر به اقتصادهاي ثروتمند نيست، بلكه مرزهاي نامحدود و اينترنت ضرورت همكاري بين المللي را ايجاب اين مشكالت (اسپم
هاي امروز را وشي است كه نظامهاي امنيتي، استاندارد كردن و احتماالً هماهنگ سازي قوانين، رالمللي درباره پروتكلكند. قراردادهاي بينمي
 تر خواهد كرد.امن

وري و بازدهي و ... هاي مزاحم است كه با اين كار متجاوز از بيست ميليارد دالر از جهت بهرهها در رديف ايميلامروزه بيش از نيمي از ايميل
 گردد.ها باعث گمراهي افراد ميكنند و بسياري از اين اسپمميهاي خود به اشتباه توجه نآورند. زيرا كاربران به بسياري از پيامزيان به بار مي

 استفاده سوء ارتباطي وسايل جمله از وسايل همه از گذشته در و شوندمي خالف كارهاي مرتكب واقعي دنياي در مردم: گويدمي ITU شاو، از
شدار دهنده، گاوصندوق، نگهبانان مسلح، وضع قوانين، ه هايدستگاه نصب با وحشي غرب دنياي در هابانك از سرقت مثال براي. است شده

 هاي تحميلي نيز با تركيب تدابير گوناگون و نه فقط يك راه چاره، برطرف خواهد شد.دادن جايزه و ... مهار شده است. مزاحمت ايميل

ابير را ارزيابي كرده و خود را به ايجاد آينده سازد تا اين تداجالس جهاني سران درباره جامعه اطالعاتي، فرصتي براي جامعه جهاني فراهم مي
تر در فضاي مجازي، كه به آزادي ها احترام بگذارد و در همان حال از حريم خصوصي ما محافظت كند، متعهد سازد. در اين بين سران اي امن

پيشنهاد شد و يا ايجاد مركزي براي » ورداستاد دانشكده بازرگاني آكسف«كارهاي گوناگوني مانند تعيين جايزه كه توسط الرنس لسينگ راه
 اند.هاي اينترنتي و ... ارائه دادهشفاف كردن خالف

  

 كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي

  

المللي است كه با پيشرفت وسايل ارتباطي، دچار تحول يكي از عرصه هاي مهم و كاربردي ارتباطات، تجارت بين الملل و قراردادهاي بين 
 ميشود.

تجارت الكترونيكي با سرعتي شگفت انگيز در حال گسترش بوده و مي توان گفت كه امروزه استفاده از وسايل الكترونيكي در جريان مذاكرات  
طبيعي و بديهي تبديل شده است. صرفه جويي در وقت و  پيش از قرارداد، انعقاد قرارداد و حتي اجراي آن، در بسياري از كشور ها به امري

و  كاهش هزينه ها به داليل گوناگوني چون حذف واسطه ها و...، از فوايد تجارت الكترونيكي به شمار مي آيند وسبب محبوبيت روز افزون ابزار
نده قادر است با استفاده از پايگاه اينترنتي خود به شبكه هاي الكترونيكي مانند اينترنت در ميان تجار و مصرف كنندگان شده است. توليد كن

دار تبليغ كاالهايش پرداخته و تجار ديگر يا مصرف كنندگان را از خصوصيت آنها آگاه سازد . ارايه دهندگان خدمات نيز از چنين امكاني برخور
تحول نيازمند وضع قوانين متناسب بين المللي است و هستند . بنابر اين به طور طبيعي تجارت الكترونيكي جايگزين تجارت سنتي شده و اين 

 قوانين داخلي و متفاوت كشورها پاسخگوي اين معامالت كه فروشنده در كشوري و خريدار در كشوري ديگر حضور دارد نميباشد.
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ني را تهيه كرد و مجمع به سبب اين رفع اين دغدغه جهاني، كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال)، كنوانسيو
آنرا به تصويب رساند. اين كنوانسيون كه حاصل مطالعات و جلسات متعدد كميسيون حقوق  2005نوامبر  23عمومي سازمان ملل نيز در 

 تجارت بين الملل سازمان ملل متحداست، سندي مهم و تعيين كننده در تسهيل و تنظيم تجارت الكترونيكي بين المللي محسوب مي شود.
يز كنوانسيون با يك مقدمه آغاز مي شود كه در آن، اهميت و آثار مثبت استفاده روز افزون از ارتباطات الكترونيكي در تجارت بين الملل و ن

ضرورت اتخاذ قواعد يكنواخت به منظور رفع موانع و ترديد هاي قانوني نسبت به ارتباطات مذكور و لزوم تحقق اصول بيطرفي رسانه اي 
 .ژيك) و برابري آثار قانوني مورد تاكيد قرار گرفته است(تكنولو

 در واقع اين كنوانسيون را بايد مهمترين گام سازمان ملل متحد در ارتقاي نقش وسايل ارتباطي نوين در تجارت بين المللي دانست.

  

 نتيجه گيري

هاي ها و رسانهاي سازمان ملل متحداين است كه اين فناوريبر جمعي هاي رسانه و ارتباطات و اطالعات فناوري بحث اهميت دليل            
ها براي رسيدن به اهداف توسعه هزاره در زمينه توانند ابزاري نيرومند براي پر كردن شكاف موجود در زمينه توسعه و تسريع تالشجمعي مي

فراهم سازند. بدون استفاده گسترده و نوآورانه از اين  سوادي، ويراني محيط زيست و نابرابري جنسيتيمبارزه با فقر، گرسنگي، بيماري، بي
 ها، دستيابي به اهداف توسعه هزاره غيرممكن است.فناوري

توانند هاي مناسب، مورد نياز است، ميهاي جمعي همچنين در زمان ركود اقتصادي كه تدابير و انگيزهفناوري اطالعاتي و ارتباطي و رسانه
اي در برابر تجارت جهاني بين فراهم سازند. ديگر اين كه شكاف فناوري و ديجيتالي از بزرگترين موانع غيرتعرفههاي اقتصادي جهاني انگيزه

هاي جمعي در صورتي به اهداف توسعه خدمت ها و رسانهكشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. البته بايد توجه داشت كه اين فناوري
ات و ارتباطات، همگاني و با هزينه منصفانه باشد و از آزادي بيان به عنوان حقي بنيادي حمايت شود و در خواهند كرد كه دسترسي به اطالع

 بيني كه رقابت را تشويق كند، وجود داشته باشد.عين حال چهارچوب سياسي شفاف و قابل پيش

 منابع و مآخذ 

 انتشارات يونسكو. -نقش يونسكو در حقوق سايبر اسپيس    .1

2.     World Summit on the information Society report. 

3.     The International Dimensions of Cyber Space Law (UNESCO Pub). 

 "المللي بين قراردادهاي در الكترونيكي ارتباطات از استفاده به راجع متحد ملل سازمان كنوانسيون" معرفي .4

 بختياروند، مصطفي

 مركز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران -مي. انتشارات يونسكو 3در خصوص فعاليت هايش به مناسبت .گزارش يونسكو 5

 .سركار خانم نازنين قائم مقامي، كتابدار سازمان ملل متحد در تهران6 

 2008-نيويورك -انتشارات سازمان ملل -.سازمان ملل متحد در دنياي امروز7 

http://www.haghgostar.ir/

