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(])A/72/456

 - 001/77نشر املعلومات عن إهناء االستعمار
إن اجلمعية العامة،
وقد درست الفصل املتعلق بنشر املعلومات عن إهناء االسـتعمار والتعريـب بعمـل األمـم املتحـدة
يف ميــداإ إهنــاء االســتعمار مــن تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة مالــة تنفيــل إع ـ إ مــن االســتق ل للبلــداإ
والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خ ل عام ،)0(6102
وإذ تشي يير إىل قرارهـ ــا ( 0101د )01-امل ـ ـ ر  01ك ـ ـاألوإ األولربديسـ ــم  ،0621املتضـ ــمن
إع إ من االستق ل للبلداإ والشعوب املستعمرة ،وإىل قرارات األمم املتحـدة ومقررااـا األخـرمل املتعلقـة
بنش ـ ــر املعلوم ـ ــات ع ـ ــن إهن ـ ــاء االس ـ ــتعمار ،وال س ـ ــيما قـ ـ ـرار اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة 20رب 060امل ـ ـ ر  2كـ ـ ـاألوإ
األولربديسم ،6102
وإذ تسييل بضــرورة اتبــار هنــم مرألــة وعمليــة وابت اريــة يف اســتعرامل خيــارات تقريــر املص ـ املتا ــة
لش ــعوب األقـ ــاليم ع ـ ـ املتمتعـ ــة نف ــم الـ ــلاد اـ ــدا تنفيـ ــل خ ـ ــة عم ــل العقـ ــد الـ ــدو ال ال ـ ـ للقضـ ــاء
على االستعمار،
وإذ تكييرر يكيييد أمهيــة ألشــر املعلومــات كــزداة لتعفيــف أهــداا اععـ إ ،وإه تضـ يف اعتبارهــا دور الـرأ
العام العاملي يف مساعدة شعوب األقاليم ع املتمتعة نف م اللاد مساعدة فعالة كي حتقق تقرير املص ،
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وإذ تنوه نلدور الل تقوم به الدول القائمة نعدارة يف إ الـة املعلومـات إىل األمـل العـام وفقـا
أل ام املادة ( 22هـ) من مي اق األمم املتحدة،
وإذ تشدد على أمهية البع ات الفائرة اليت توفـدها اللجنـة اخلاصـة ملـا هلـا مـن إسـ ام كبـ يف ألشـر
املعلومات عن إهناء االستعمار،
وإذ تسل أبإ إدارة شـ وإ اععـ م التابعـة لنماألـة العامـة يتعـل علي ـا ،مـن خـ ل مراكـف األمـم
املتحدة لإلع م ،أإ تض ل بدور أك  ،وفقا لقـرارات ومقـررات األمـم املتحـدة ،يف ألشـر املعلومـات علـى
الصعيد اعقليمي بشزإ أألش ة األمم املتحدة،
وإذ تش ي يير إىل إص ـ ــدار إدارة ش ـ ـ وإ اعع ـ ـ م ،نلتش ـ ــاور م ـ ـ ب ـ ــر مم األم ـ ــم املتح ـ ــدة اع ـ ــائي
والوكاالت املتخصصـة واللجنـة اخلاصـة ،منشـورا إع ميـا عـن بـرامم املسـاعدة املتا ـة لنقـاليم عـ املتمتعـة
نف م اللاد،
وإذ تدرك ما ت ديه املنظمات ع اف ومية من دور يف ألشر املعلومات عن إهناء االستعمار،
 - 0تواف ي علــى األألش ـ ة الــيت تض ـ ل اــا إدارة ش ـ وإ اعع ـ م وإدارة الش ـ وإ السياســية
التابعتاإ لنماألة العامة يف ميداإ ألشر املعلومات عن إهناء االستعمار ،وفقا ملا يتصل نملوضور من قرارات
ـج علـى مواصـلة تضـمل النشـرة اعع ميـة ،الصـادرة عمـ
األمم املتحـدة املتعلقـة اهنـاء االسـتعمار ،وتش ى
األولربديســم  ،6112آخــر مــا يســتجد مــن
أب ــام ق ـرار اجلمعيــة العامــة 20رب 066امل ـ ر  01ك ـاألوإ ى
معلومـات عمــا تســت ي األمـم املتحــدة عملــه ملســاعدة األقـاليم عـ املتمتعــة نف ـم الــلاد ،وتو يع ــا علــى
أل اق واس وحتدي ا ضمن موق األمم املتحدة الشب ي املعين اهناء االستعمار؛
 - 6تييرم ميين امل ي أإ تواصــل بــلل اجل ــود وأإ ت ف ــا ل فالــة ألشــر املعلومــات املتعلقــة
اهنــاء االســتعمار علــى أوس ـ أل ــاق رت ــن ،م ـ العكيــف بوجــه خــامل علــى خيــارات تقريــر املص ـ املتا ــة
لشــعوب األقــاليم ع ـ املتمتعــة نف ــم الــلاد ،وت لــد إىل إدارة ش ـ وإ اعع ـ م ،حتقيقــا هلــل ال ايــة ،أإ
تعمـل بنشــان مـن خـ ل مراكـف األمــم املتحـدة لإلعـ م يف املنـا ق املعنيــة علـى ألشــر املـواد يف األقــاليم عـ
املتمتعة نف م اللاد وإجياد وسائل جديدة ومبت رة لنشرها؛
 - 2تطلي إىل األمــل العــام مواصــلة توسـي أل ــاق املعلومــات املتا ــة علــى املوقـ الشــب ي
لنمم املتحدة املتعلق اهناء االستعمار ومواصلة إدراج اجملموعة ال املة من التقارير الصادرة عـن افلقـات
الدراس ــية اعقليمي ــة بش ــزإ إهن ــاء االس ــتعمار والبي ــا ت والورق ــات العلمي ــة ال ــيت تع ــرمل يف تلـ ـ افلق ــات
الدراسية والوص ت الشب ية للمجموعة ال املة من تقارير اللجنة اخلاصة املعنية مالـة تنفيـل إعـ إ مـن
االستق ل للبلداإ والشعوب املستعمرة؛
 - 1تطلي إىل إدارة شـ وإ اععـ م أإ تواصــل ج ودهــا لتحـدي املعلومــات املتا ــة علــى
اعألعألت بشزإ برامم املساعدة املتا ة لنقاليم ع املتمتعة نف م اللاد؛
 - 1تطلي ي إىل إدارة الش ـ وإ السياس ــية وإدارة ش ـ وإ اعع ـ م أإ تنف ــلا توص ــيات اللجن ــة
اخلاصة وأإ تواص بلل اجل ود مـن أجـل اختـاه تـداب مـن خـ ل ويـ وسـائم اععـ م املتا ـة ،ـا في ـا
املنشورات واعهاعة والتلففيوإ واعألعألت ووسائم التواصل االجتماعي ،للتعريب أبعمال األمم املتحدة يف
ميداإ إهناء االستعمار ،والقيام جبملة أمور من ا:
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وض إجراءات جلمـ املـواد األساسـية املتعلقـة بقضـية تقريـر مصـ شـعوب األقـاليم عـ
(أ)
املتمتعة نف م اللاد وإعدادها وألشرها ،وخصوصا يف تل األقاليم؛
(ب)

التماس التعاوإ التام من الدول القائمة نعدارة يف االض ر نمل ام املشار إلي ا أع ؛

(ج) مواص ــلة دراس ــة ف ــرة وض ـ ـ ب ــر مم للتع ــاوإ م ـ ـ مراك ــف تنس ــيق إهن ــاء االس ــتعمار التابع ــة
ف ومات األقاليم ،خاصة يف من قيت احمليم اهلادئ والبحر ال ارييب ،للمساعدة يف حتسل تبادل املعلومات؛
(د)
(هـ)
اهناء االستعمار؛
(و)

تشجي مشاركة املنظمات ع اف ومية يف ألشر املعلومات املتعلقة اهناء االستعمار؛
تشـ ــجي مشـ ــاركة األقـ ــاليم ع ـ ـ املتمتعـ ــة نف ـ ــم الـ ــلاد يف ألش ـ ـر املعلومـ ــات املتعلقـ ــة
تقدمي تقارير إىل اللجنة اخلاصة عن التداب املتخلة لتنفيل هلا القرار؛

 - 2تطل ي إىل وي ـ الــدول ،ــا في ــا الــدول القائمــة نعدارة ،أإ تعجــل بنشــر املعلومــات
املشار إلي ا يف الفقرة  6أع ؛
 - 2تطل إىل اللجنة اخلاصة أإ تواصل دراسة هـل املسـزلة ،وأإ تقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة
العامة يف دوراا ال ال ة والسبعل عن تنفيل هلا القرار.
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