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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـن
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
مشروع قرار مقدم من الرئيس

نشر املعلومات عن إهناء االستعمار
إن اجلمعية العامة،
وقددد ست د الفصــا املتعلــش نشــر املعلومــات عــن إهنــاء االســتعمار والتعر ـ عمــا
األمم املتحدة يف ميدان إهناء االستعمار من تقر ر اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـذ إعـالن مـن
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام ،)1(2016
وإذ تشددر إىل قرارهــا ( 1514د )15-امل ـؤرخ  14كــانون األوليد ســم ،1960
املتضــمن إعــالن مــن االســتقالل للبلــدان والشــعوب املســتعمرة وإىل قــرارات األمــم املتحــدة
ومقرراهتا األخرى املتعلقة نشر املعلومات عن إهناء االستعمار ،وال سيما قـرار اجلمعيـة العامـة
70ي 103املؤرخ  9كانون األوليد سم ،2015
وإذ تس لّم ضرورة اتبـاع هنـم مرنـة وعمليـة وا تةار ـة يف اسـتعراا خيـارات تقر ـر
املصــا املتا ــة لشــعوب األقــاليم عــا املتمتعــة ــاتةم الــذاع لــدع تنفيــذ خ ــة عمــا العقــد
الدويل الثالث للقضاء على االستعمار،
وإذ تكرت تأكيد أمهيـة نشـر املعلومـات كـةداة لتع ـ أهـداع ا عـالن ،وإيف تضـ يف
اعتبارهــا دور الــرأع العــام العــاملد يف مســاعدة يــعوب األقــاليم عــا املتمتعــة ــاتةم الــذاع
مساعدة فعالة كد حتقش تقر ر املصا،
_________________

( )1الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدوتة احلاسية والسبعون ،امللحق تقم  ،)A/71/23( 23الفصا الثالث.
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وإذ تنوه الدور الذع تقوم ه الدول القائمة ـا دارة يف إ الـة املعلومـات إىل األمـ
العام وفقا أل ةام املادة ( 73هـ) من ميثاق األمم املتحدة،
وإذ تنوّه أيضا الدور الـذع تضـ ل ـه إدارة يـؤون ا عـالم التا عـة لامانـة العامـة،
مــن خــالل مراكـ األمــم املتحــدة لرعــالم ،يف نشــر املعلومــات علــى الصــعيد ا قليمــد شــةن
أنش ة األمم املتحدة،
وإذ تشددر إىل إصــدار إدارة يــؤون ا عــالم ،التشــاور مــ رنــامم األمــم املتحــدة
ا منائد والوكاالت املتخصصة واللجنة اخلاصة ،منشـورا إعالميـا عـن ـرامم املسـاعدة املتا ـة
لاقاليم عا املتمتعة اتةم الذاع،
وإذ تددددت مـــا تؤد ـــه املنتمـــات عـــا اتةوميـــة مـــن دور يف نشـــر املعلومـــات عـــن
إهناء االستعمار،
 - 1توافدق علــى األنشـ ة الــع تضـ ل لــا إدارة يــؤون ا عــالم وإدارة الشــؤون
السياسية التا عتان لامانة العامة يف ميدان نشر املعلومات عن إهناء االستعمار ،وفقـا ملـا تصـا
املوضوع من قرارات األمم املتحدة املتعلقة إهناء االسـتعمار ،وتشـج علـى مواصـلة تضـم
النشرة ا عالمية ،الصادرة عمـال ة ةـام قـرار اجلمعيـة العامـة 61ي 129املـؤرخ  14كـانون
األوليد ســم  ،2006آخــر مــا ســتجد مــن معلومــات عمــا تســت ي األمــم املتحــدة عملــه
ملساعدة األقاليم عا املتمتعة اتةم الذاع ،وتوز عها على ن اق واس وحتد ثها ضـمن موقـ
األمم املتحدة الشبةد املعين إهناء االستعمار؛
 - 2ترى من املهدم أن تواصـا ـذل اجلهـود وأن تةثفهـا لةفالـة نشـر املعلومـات
املتعلقة إهناء االستعمار على أوس ن اق ممةن ،م التركي وجه خاص على خيـارات تقر ـر
املصا املتا ة لشعوب األقاليم عا املتمتعة ـاتةم الـذاع ،وت لـىل إىل إدارة يـؤون ا عـالم،
حتقيقا هلذه الغا ة ،أن تعما نشاط من خالل مراك األمـم املتحـدة لرعـالم يف املنـاملش املعنيـة
على نشر املواد يف األقاليم عا املتمتعة اتةم الذاع وإجياد وسائا جد دة ومبتةرة لنشرها؛
 - 3تطلب إىل األم العام مواصـلة توسـي ن ـاق املعلومـات املتا ـة علـى املوقـ
الشبةد لامم املتحدة املتعلش إهناء االستعمار ومواصـلة إدرا امموعـة الةاملـة مـن التقـار ر
الصادرة عن اتلقات الدراسـية ا قليميـة شـةن إهنـاء االسـتعمار والبيانـات والورقـات العلميـة
الع عرضت يف تلك اتلقـات الدراسـية والوصـالت الشـبةية للمجموعـة الةاملـة مـن تقـار ر
اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن من االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛
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 - 4تطلددب إىل إدارة يــؤون ا عــالم أن تواصــا جهودهــا لتحــد ث املعلومــات
املتا ة على ا نترنت شةن رامم املساعدة املتا ة لاقاليم عا املتمتعة اتةم الذاع؛
 - 5تطلب إىل إدارة الشؤون السياسية وإدارة يـؤون ا عـالم أن تنفـذا توصـيات
اللجنة اخلاصة وأن تواصال ذل اجلهود من أجا اختايف تدا ا من خالل مجيـ وسـائا ا عـالم
املتا ة ،مبا فيها املنشورات وا يفاعة والتلف ون وا نترنت ،للتعر ةعمال األمم املتحـدة يف
ميدان إهناء االستعمار ،والقيام جبملة أمور منها:
(أ) وضـ إجــراءات جلمـ املــواد األساســية املتعلقــة قضــية تقر ــر مصــا يــعوب
األقاليم عا املتمتعة اتةم الذاع وإعدادها ونشرها ،وخصوصا يف تلك األقاليم؛
(ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة ـا دارة يف االضـ الع املهـام املشـار
إليها أعاله؛
( ) مواصلة دراسة فةرة وض رنامم للتعاون م مراك تنسيش إهنـاء االسـتعمار
التا عـة تةومـات األقـاليم ،خاصـة يف مــن قع ااـيا اهلـاد والبحـر الةـار ة ،للمســاعدة يف
حتس تبادل املعلومات؛
(د)
إهناء االستعمار؛

تشـــجي مشـــاركة املنتمـــات عـــا اتةوميـــة يف نشـــر املعلومـــات املتعلقـــة

(هـ) تشــجي مشــاركة األقــاليم عــا املتمتعــة ــاتةم الــذاع يف نشــر املعلومــات
املتعلقة إهناء االستعمار؛
(و)

تقدمي تقار ر إىل اللجنة اخلاصة عن التدا ا املتخذة لتنفيذ هذا القرار؛

 - 6تطلددب إىل مجي ـ الــدول ،مبــا فيهــا الــدول القائمــة ــا دارة ،أن تعجــا نشــر
املعلومات املشار إليها يف الفقرة  2أعاله؛
 - 7تطلب إىل اللجنـة اخلاصـة أن تواصـا دراسـة هـذه املسـةلة ،وأن تقـدم تقر ـرا
إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والسبع عن تنفيذ هذا القرار.
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