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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـن
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

نشــر املعلومــا ع ـ إســاا االســتعمار ــالل الفتــرة م ـ نيســان أبريل
 ٢٠١٤إىل آذار مارس ٢٠١٥
تقرير األمني العام
موجز
يقــدم اــذا التقريــر الــذس أاعــد اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة  ١٠6 69املــخر
 ٥كــانون األول سيســم  ٢٠١٤حملــة عامــة ع ـ األنشــضة الــا ادــضلعؤ نــا إسارة ــخون
اإلعــالم ميمــا يتعل ـ بنشــر املعلومــا ع ـ إســاا االســتعمار م ـ التركي ـ بو ـ ــا عل ـ
يـارا تقريــر املاـت املتاشــة لشـعوب األريــاليم ةـت املتمتعــة بـاغطم الــذا وي ضـ التقريـر
الفترة م نيسان أبريل  ٢٠١٤إىل آذار مارس  ٢٠١٥ما مل يُذكر الف ذلك
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أوال  -مقدمة
 - ١رأ اجلمعيــة العامــة ف الفقــرة  ٢م ـ ريراراــا  ١٠6 69املــخر  ٥كــانون األول
سيسم  ٢٠١٤أن م املهم أن تواصل بذل اجلهوس وتطثيفها لطفالة نشر املعلومـا املتعلقـة
ا علـ يـارا تقريـر املاـت
بإساا االستعمار عل أوس نضاق ممط م التركي بو
املتاشــة لشــعوب األريــاليم ةــت املتمتعــة بــاغطم الــذا ويقيقــا ــذإ ال ايــة لبــؤ إىل إسارة
ــخون اإلعــالم التابعــة لامانــة العامــة أن تعمــل بنشــاز م ـ ــالل مراك ـ األمــم املتحــدة
لإلعــالم ف املن ـا املعنيــة عل ـ نشــر املــواس ف األريــاليم ةــت املتمتعــة بــاغطم الــذا وإ ــاس
وســا ل ديــدة مبتطــرة لنشــراا وف الفقــرة  3مـ القــرار نفسـ لبــؤ اجلمعيــة إىل األمــني
العــام مواصــلة ةيــاسة املعلومــا املتاشــة عل ـ املوري ـ الشــبط لامــم املتحــدة املتعل ـ بإســاا
االســتعمار ومواصــلة تضــمين اوموعــة الطاملــة مـ التقــارير الاــاسرة عـ اغلقــا الدراســية
اإلريليمية املتعلقة بإساا االستعمار والبيانا والورريـا العلميـة الـا عردـؤ ف تلـك اغلقـا
الدراسية والوصال الشبطية للمجموعة الطاملة م تقارير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ
إعالن من االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة وف الفقرة  ٤مـ القـرار لبـؤ اجلمعيـة
إىل إسارة خون اإلعـالم أن تواصـل بـذل اجلهـوس لتحـديل املعلومـا املتاشـة علـ اإلنترنـؤ
بش ـ ن بــرامس املســاعدة املتاشــة لاريــاليم ةــت املتمتعــة بــاغطم الــذا وف الفقــرة  ٥لبــؤ
اجلمعيــة إىل إسارة الشــخون السياســية وإسارة ــخون اإلعــالم تنفيــذ توصــيا اللجنــة اخلاصــة
املعنية حبالة تنفيذ إعالن من االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة ومواصـلة بـذل اجلهـوس
الختاذ تدابت م الل مجي وسا ط اإلعالم املتاشة مبا ميهـا املنشـورا واإلذاعـة والتلف يـون
و بطة اإلنترنؤ للتعريف ب عمال األمم املتحدة ف ميدان إساا االستعمار
 - ٢وومــاا بواليتــها عملــؤ اإلسارة بشــطل وحي ـ م ـ وشــدة إســاا االســتعمار بــإسارة
الشخون السياسية ف األمم املتحدة وةتاا م مطاتب وكيانا األمم املتحدة ذا الالة
 - 3وي ض ـ اــذا التقريــر الــذس أاعــد اســتجابة لتلــك الواليــة الفتــرة م ـ نيســان أبريل
 ٢٠١٤إىل آذار مارس ٢٠١٥

حانيا  -اغلقة الدراسية اإلريليميـة لعـام  ٢٠١٤عـ تنفيـذ العقـد الـدوث الثالـل
إلساا االستعمار
 - ٤عَقد اللجنة اخلاصة املعنية بإساا االستعمار شلقتها الدراسية اإلريليمية السنوية لعـام
 ٢٠١٤ف سينارو ميج ف الفترة م  ٢١إىل  ٢3أيار مايو وريد نُظمـؤ اغلقـة الدراسـية
ف إ ار العِقد الدوث الثالل للقضاا عل االستعمار ()٢٠٢٠-٢٠١١
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 - ٥ورتبــؤ اإلسارة بالتنســي مــ وشــدة إســاا االســتعمار ف إسارة الشــخون السياســية
إليفاس موظف صحف م مرك األمـم املتحـدة لإلعـالم ف كـانبتا لت ضيـة اغلقـة الدراسـية
وريــدم املوظــف سعمــا إعالميــا وأصــدر نشــرا صــحفية يوميــة أحنــاا اغلقــة الدراســية وريامــؤ
اإلسارة بتوةيعها

حالثا  -ت ضية املسا ل املعرودة عل اجلمعية العامة
اخلدما

املقدمة إىل وسا ط اإلعالم

الل الفترة املشمولة بـالتقرير أصـدر اإلسارة مـا مموعـ  3٥نشـرة صـحفية عـ
-6
إساا االستعمار بالل تني اإلنطلي ية والفرنسية ةضؤ ا تماعا وبيانا و لسـا اسـتما
ملختلــف ايتــا األمــم املتحــدة مبــا ميهــا اجلمعيــة العامــة واولــع االريتاــاسس واال تمــاع
وجلنة املسا ل السياسية اخلاصة وإساا االستعمار (التابعة للجنة الرابعة) واللجنـة اخلاصـة املعنيـة
بإساا االستعمار
 - ٧وريام ريسم ت ضية اال تماعا بنشـر معلومـا عـ اال تماعـا عـ
لوسا ط اإلعالم وتوةي بيانا ع اال تماعا ع مرك الوحا اإلعالمية

ريـ تنبيهـا

 - ٨واسـتمر إلقـاا الضـوا علـ أنشـضة األمـم املتحـدة املتعلقـة باملسـا ل ذا الاـلة بإســاا
االستعمار ع ري بوابـة مركـ أنبـاا األمـم املتحـدة املتعـدسة الل ـا الـا ةثـل واشـدة مـ
األريسام الا يتافحها أك عدس م ال وار عل املوري الشـبط لامـم املتحـدة و ـرر إبـراة
مسا ل إساا االستعمار ف أرب رياـ علـ صـفحة الل ـة اإلنطلي يـة بـاملوري ف مركـ األنبـاا
وف رياة واشدة عل صفحة الل ة الفرنسية باملوري ووةعؤ تلـك القاـ مـ ـالل دمـة
ال رييا اإل بارية بال يد اإللطتروي ومد ال امللخـ الـواف للموريـ ( )RSSمضـال عـ
منابر وسا ط التواصل اال تماع مثل ميسبوك وتويتر
 - 9وريدمؤ وشدة اعتماس وسـا ط اإلعـالم واالتاـال دمـة االعتمـاس واملرامقـة ف الضريـ
ملمثل وسا ط اإلعالم الذي يقومون بت ضية ا تماعا اللجنة اخلاصة املعنية بإساا االستعمار

موري األمم املتحدة الشبط ووسا ط التواصل اال تماع
 - ١٠الل الفترة املشمولة بـالتقرير واصـلؤ اإلسارة تعهـد ويـديل املوريـ الشـبط لامـم
املتحـــدة وإســـاا االستعمـــــار ( )www.un.org/en/decolonizationبالل ـــــا الرـيـــــة الســـــؤ
وأدامؤ حمتور ديدا بش ن املسا ل ذا الالة وسجل املوريـ الـذس ا تـذب عـدسا مت ايـدا
م ال ا ري أكثر م  ٢9٠ ٠٠٠ةيـارة لاـفحات ـالل الفتـرة مـ نيسـان أبريل  ٢٠١٤إىل
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آذار مارس  ٢٠١٥و رر كذلك إبراة األنشضة واملسا ل املتالة بإساا االسـتعمار عـ ريـ
صفحا اصة أ رر عل بطة اإلنترنؤ تتعهداا اإلسارة مثل تلك املتعلقة بالقضايا العامليـة
ذا الالة بإساا االستعمار ()www.un.org/en/globalissues/decolonization
 - ١١واســتخدمؤ اإلسارة أيضــا شســاباتا ف نتلــف منــابر وســا ط التواصــل اال تمــاع
للتوعية مبسا ل إساا االستعمار ولدم اغركة جتاإ املوري الشبط إلساا االستعمار

تلف يون ومطتبة صور األمم املتحدة
 - ١٢ريدم تليف يون ومطتبة صور املتحدة ت ضية جلمي اال تماعا الرـيـة املفتوشـة للجنـة
اخلاصة املعنية بإساا االستعمار واملخةرا الاـحفية ذا الاـلة مضـال عـ الـدورا املتعلقـة
بذلك والا عقدتا جلنة املسا ل السياسية اخلاصة وإساا االسـتعمار مضـال عـ اعتمـاس تقـارير
اللجنة ف اجللسا العامة للجمعية العامة
 - ١3وأا تيحؤ ت ضية مبا رة وبناا عل الضلـب ـذإ اجللسـا ومناسـبا أ ـرر متاـلة
بإساا االسـتعمار علـ املوريـ الشـبط لتليف يـون ـبطة األمـم املتحـدة ()http://webtv.un.org
شيل يتاح الد ول إىل ما مموع  3٢م أ ر ة الفيديو

إذاعة األمم املتحدة ومرك أنباا األمم املتحدة
 - ١٤و الل الفترة املشمولة بالتقرير واصلؤ وشدا إذاعة األمـم املتحـدة وبوابـة مركـ
أنبــاا األمــم املتحــدة إلقــاا الضــوا عل ـ أنشــضة األمــم املتحــدة بش ـ ن املســا ل املتاــلة بإســاا
االســتعمار واألريــاليم ةــت املتمتعــة بــاغطم الــذا اميـ الل ــا الرـيــة الســؤ مضــال ع ـ
الل تني ال ت الية والسواشيلية ف إذاعة األمم املتحـدة وف منـابر وسـا ط التواصـل اال تمـاع
مثــل ميســبوك وتــويتر وتلــؤ الت ضيــة أيضــا أعمــال اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بإســاا االســتعمار
والدعوة الا و هها األمني العام م أ ل إ اس سبل مبتطرة وعملية لتنفيـذ إسـاا االسـتعمار
وعالوة عل ذلك تناولؤ مموعة م املواريـ الشـبطية اخلار يـة ف ـا أاـاا العـامل مبـا ف
ذلك املنامذ اإلعالمية و بطا جتمي األ بار ومنظمـا تعليميـة ومنظمـا ةـت شطوميـة
ريا مرك أنباا األمم املتحدة ع مسا ل اساا االستعمار

رابعا -

دما

ال وّار

 - ١٥كــان مودــو إســاا االســتعمار مبــا ف ذلــك أسوار ملــع الوصــاية واللجنــة اخلاصــة
املعنية بإساا االسـتعمار مـدر ا بانتظـام ف السـرس املقـدم ف اجلـوال املاـحوبة مبر ـدي ف
مقر األمم املتحدة ف نيويورك الا تنظمها اإلسارة ورك املعلومـا الـا ريدمتـها اجلـوال
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املاحوبة باملر دي ف رياعة ملع الوصـاية علـ تقـدر ـرح للـ وار للعمليـة التارايـة إلسـاا
االستعمار والتضورا ف اآلونة األ تة
 - ١6وكان عمل األمـم املتحـدة ف مـال إسـاا االسـتعمار ــة منتظمـة ف بـرامس اجلـوال
املاحوبة باملر دي وبرامس اإلشا ة اإلعالمية الا نظمتها سوا ر األمم املتحدة املعنيـة بـال وار
ف مطاتـب األمـم املتحــدة ف نيـف ونــتوا وميينـا وذلــك أساسـا ف ســياق اسـتعرا عــام
لتــاريا املنظمــة وأنشــضتها وإ اةاتــا الر يســية وف عــام  ٢٠١٤تنــاول برنــامس اجلــوال
املاحوبة مبر دي ف ريار األمم ف نيـف سور ملـع الوصـاية ف عمليـة إسـاا االسـتعمار
واستقبل ما مموع  ١٠٨ ٠٠٠ةا را وباملثـل ـارك  3 ٥٢٨ةا ـرا ف ـوال ماـحوبة
مبر دي نظمها مطتب األمم املتحدة ف نتوا عام  ٢٠١٤واسـتمعوا إىل إشا ـا إعالميـة
وحمادرا ع مودو إساا االسـتعمار وبلـع عـدس الـ وار ف اجلـوال املاـحوبة مبر ـدي
ف مطتب األمم املتحدة ف ميينا عام  ٢٠١٤ما مموع  ٥٥ ٥6٨ةا را

امسا  -مطتبة ساغ مهر ولد
 - ١٧تــومر مطتبــة ساغ مهر ــولد باســتمرار ــدما البحــوا واملعلومــا املتعلقــة بإســاا
االستعمار ذا الالة وريامـؤ املطتبـة ـالل الفتـرة املشـمولة نـذا التقريـر بتلبيـة عـدس مـ
الضلبا املتعلقة خبدما البحوا واملعلوما ف اـذا املودـو وورس لبـا مـ الـدول
األعضــاا ف األمــم املتحــدة الــا كانــؤ جتــرس حبوحــا ع ـ تاراهــا املتعل ـ بإســاا االســتعمار
واستقال ا وا تراكها ف إ ـار األمـم املتحـدة وورس لبـا أيضـا مـ مـوظفني وبـاشثني
وعلماا يرةبـون ف االسـتفاسة باـورة م عالـة مـ احملفوظـا الوحا قيـة الثريـة للمنظمـة مبـا ف
ذلك اخلاضـب التارايـة واملعااـدا واخلـرا ط وتقـارير ملـع الوصـاية وماـاسر املعلومـا
األ رر ذا الالة
 - ١٨وم الل برنامها للرريمنة ب حر ر ع واصلؤ املطتبة يميـل وحـا األمـم املتحـدة
ا امة املتعلقة بإساا االستعمار عل نظام الوحا الرـية للمنظمـة لطفالـة إتاشـة اإل ـال علـ
عدس مت ايد م الوحا ع ريـ اإلنترنـؤ مـ دـمان اغفـا ف الوريـؤ ذاتـ علـ النُسـا
األصــلية وف عــام  ٢٠١٤اناــب التركيـ علـ تقــارير اللجنــة الرابعــة ف الفتــرة م ـ أوا ــل
مخسينيا القرن املاد

ساسسا  -منشورا

األمم املتحدة

 - ١9الل الفترة املشمولة نذا التقريـر نشـر اإلسارة اولـد  )٢٠١٠( 6٤حلولية ألممة
ألملتحدة وواصلؤ العمل ف اولد  )٢٠١١( 6٥وتعطع اغولية بت ضيتها الشـاملة لانشـضة
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الســنوية لامــم املتحــدة مبــا ف ذلــك تلــك املتعلقــة بإســاا االســتعمار أعمــال اجلمعيــة العامــة
واللجنة الرابعة واللجنة اخلاصة املعنية بإساا االستعمار مضال ع املسا ل العامـة املتعلقـة بإسـاا
االســتعمار والــدعم املقــدم مـ اولــع االريتاــاسس واال تمــاع لاريــاليم ةــت املتمتعــة بــاغطم
الــذا وباــورة منتظمــة ُي ـ ة شســاب شوليــة األمــم املتح ـدة عل ـ تــويتر موادــي تارايــة
ذا صلة بإساا االستعمار
 - ٢٠وريد صدر أشدا بعة ( )٢٠١٤م سليل األمم املتحدة التمهيدس املعنون شقـا
أساســية ع ـ األمــم املتحــدة بــالل تني العربيــة وال ت اليــة ــالل الفتــرة املشــمولة نــذا التقريــر
ويوح الطتاب مسامها األمم املتحدة ف مال إساا االستعمار شا الوريؤ اغادر
 - ٢١وباإلدامة إىل ذلك معل او ما لبؤ بالتحديـد الفقـرة  ١مـ منضـوق ريـرار اجلمعيـة
العامــة  ١٠6 69واصــلؤ إسارة ــخون اإلعــالم يــديل املنشــور املعنــون مةةت تطةةتايم ألمم ة
ألملتحدة عمله ملطتعدة ألمقتلي غري ألملتمتع بتحلك أللذأليت الذس يتضم وصفا نتاـرا لانشـضة
الــا تضــضل نــا نتلــف كيانــا وايتــا األمــم املتحــدة لــدعم  ١٧إريليمــا ةــت متمتـ بــاغطم
الذا وم املقرر أن تادر نسخة منقحة م املنشور ف الرب الثاي م عام ٢٠١٥

سابعا  -مراك وسوا ر األمم املتحدة لإلعالم
 - ٢٢وريدمؤ سا رة األمم املتحدة لإلعـالم ف ميينـا مموعـة مـواس ماـممة كـ ساة إر ـاسية
للمعلمني لتعريف الضلبة بعمل األمم املتحدة مبا ف ذلك سور ملع الوصاية
 - ٢3وريــدم مرك ـ األمــم املتحــدة ف كــانبتا الــدعم ف مــال وســا ط اإلعــالم إىل اغلقــة
الدراسية اإلريليمية ملنضقة احمليط ا ـاس ل لجنـة اخلاصـة املعنيـة بإسـاا االسـتعمار وةضـ مركـ
اإلعالم اال تماعا اليومية للحلقة الدراسية وتوىل كتابة ونشر النشرا الاحفية

حامنا  -االستنتا ا
 - ٢٤وتواصــل إسارة ــخون اإلعــالم بالتعــاون الوحي ـ م ـ إسارة الشــخون السياســية نشــر
معلومــا ع ـ إســاا االســتعمار باســتخدام وســا ط إعــالم تقليديــة وأ ــرر ديــدة وت ـ ة
دــرورة التنفيــذ الفــورس والطامــل إلعــالن األمــم املتحــدة ملــن االســتقالل للبلــدان والشــعوب
املستعمرة لعام  ١96٠وما ةالؤ أعمال اللجنة اخلاصـة املعنيـة بإسـاا االسـتعمار واـ ا يتـة
اغطومية الدولية املطرسة للست ريدما خبضة األمم املتحـدة إلسـاا االسـتعمار ف صـلب أنشـضة
اإلسارة للتواصل م وسا ط اإلعالم واوتم املدي واملخسسا التعليمية
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