
 A/RES/67/133 األمــم املتحـدة 

 

 جلمعية العامةا
Distr.: General 
14 January 2013 

  السابعة والستونالدورة 

 من جدول األعمال٦٠البند 
 

 الرجاء إعادة االستعمال
12-48656 

*1248656* 
 

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/431() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

  نشر املعلومات عن إاء االستعمار  - ٦٧/١٣٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ل الفــصل املتعلــق بنــشر املعلومــات عــن إــاء االســتعمار والتعريــف بعمــ وقــد درســت  

األمم املتحدة يف ميدان إاء االستعمار من تقرير اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـذ إعـالن مـنح               

  ،)1(٢٠١٢ االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام

 ١٩٦٠ديــسمرب / كــانون األول١٤املــؤرخ ) ١٥ - د (١٥١٤إىل قرارهــا  وإذ تــشري  

ــشعوب املــستعمرة  املتــضمن إعــالن مــنح االســتقالل    ــدان وال ــرارات األمــم املتحــدة  للبل وإىل ق

سيما قـرار اجلمعيـة العامـة      ومقرراا األخرى املتعلقة بنشر املعلومات عن إاء االستعمار، وال        

  ، ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٦٦/٩٠

ــ تــسلموإذ    ــر    ب ــارات تقري ــة ابتكاريــة يف اســتعراض خي ــة عملي ضرورة اتبــاع ــج مرن

صري املتاحــة لــشعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت ــدف تنفيــذ خطــة عمــل العقــد   املــ

  الدويل الثالث للقضاء على االستعمار،

  أمهيـة نـشر املعلومـات كـأداة لتعزيـز أهـداف اإلعـالن، وإذ تـضع يف                وإذ تكرر تأكيد    

ــاليم غــري املت     ــرأي العــام العــاملي يف مــساعدة شــعوب األق ــذايت  اعتبارهــا دور ال ــاحلكم ال متعــة ب

  بصورة فعالة كي حتقق تقرير املصري،

_______________ 

 A/67/23(والتـــصويب  ٢٣، امللحـــق رقـــم ستونالـــالـــسابعة والوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة  )1(

 .، الفصل الثالث)Corr.1 و
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  بالدور الذي تقوم به الدول القائمة بـاإلدارة يف إحالـة املعلومـات إىل األمـني        وإذ تنوه   
  من ميثاق األمم املتحدة،) هـ (٧٣العام وفقا ألحكام املادة 

لألمانـة العامـة،    بالدور الـذي تـضطلع بـه إدارة شـؤون اإلعـالم التابعـة             أيضا وإذ تنوه   
مــن خــالل مراكــز األمــم املتحــدة لإلعــالم، يف نــشر املعلومــات علــى الــصعيد اإلقليمــي بــشأن   

  أنشطة األمم املتحدة،

ــشري    إىل إصــدار إدارة شــؤون اإلعــالم، بالتــشاور مــع برنــامج األمــم املتحــدة        وإذ ت
ملـساعدة املتاحـة   اإلمنائي والوكـاالت املتخصـصة واللجنـة اخلاصـة، نـشرة إعالميـة عـن بـرامج ا          

  لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت،

  ،االستعمار  أن للمنظمات غري احلكومية دورا يف نشر املعلومات عن إاءوإذ تدرك  

 علــى األنــشطة الــيت تــضطلع ــا إدارة شــؤون اإلعــالم وإدارة الــشؤون توافــق  - ١  
 يتـصل  ت عن إاء االسـتعمار، وفقـا ملـا   السياسية التابعتان لألمانة العامة يف ميدان نشر املعلوما  

ــاح إىل          ــع االرتي ــشري م ــاء االســتعمار، وت ــة بإ ــم املتحــدة املتعلق ــرارات األم ــن ق باملوضــوع م
، ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٦١/١٢٩إصدارمها، وفقا لقـرار اجلمعيـة العامـة         

ــة املعنونــة   ــاليم غــري املتمتعــة  تــستطيع األمــم املتحــدة عملــه ملــسا   مــا“النــشرة اإلعالمي عدة األق
 ٢٠٠٩مــايو /الــيت جــرى تــضمينها آخــر مــا اســتجد مــن معلومــات يف أيــار   ” بــاحلكم الــذايت

مواصـلة   إلتاحتها على املوقع الـشبكي لألمـم املتحـدة املتعلـق بإـاء االسـتعمار، وتـشجع علـى           
  ؛عواس يستجد من معلومات وتوزيعها على نطاق تضمني هذه النشرة اإلعالمية آخر ما

 أن تواصـل بـذل اجلهـود وأن تكثفهـا لكفالـة نـشر املعلومـات                 ترى من املهـم     - ٢  
املتعلقة بإاء االستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع التركيز بوجه خاص على خيـارات تقريـر         
املصري املتاحة لشعوب األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت، وتطلـب إىل إدارة شـؤون اإلعـالم،         

الغاية، أن تعمل بنشاط من خالل مراكز األمـم املتحـدة لإلعـالم يف املنـاطق املعنيـة           حتقيقا هلذه   
  ؛لنشرها على نشر املواد يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت وإجياد وسائل جديدة ومبتكرة

 املعلومات املتاحـة علـى املوقـع الـشبكي           إىل األمني العام مواصلة زيادة     تطلب  - ٣  
 اموعة الكاملة مـن التقـارير الـصادرة    تضمينهلألمم املتحدة املتعلق بإاء االستعمار ومواصلة  

عــن احللقــات الدراســية اإلقليميــة املتعلقــة بإــاء االســتعمار والبيانــات والورقــات العلميــة الــيت   
شبكية للمجموعة الكاملة مـن تقـارير اللجنـة         عرضت يف تلك احللقات الدراسية والوصالت ال      

  ؛اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

 إىل إدارة شؤون اإلعالم أن تواصل بـذل اجلهـود لتحـديث املعلومـات               تطلب  - ٤  

  ؛احلكم الذايتاملتاحة على اإلنترنت بشأن برامج املساعدة املتاحة لألقاليم غري املتمتعة ب
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 إىل إدارة الشؤون السياسية وإدارة شـؤون اإلعـالم أن تنفـذا توصـيات         تطلب  - ٥  

اللجنة اخلاصة وأن تواصال بذل اجلهود من أجل اختاذ تدابري من خالل مجيـع وسـائط اإلعـالم               

املتاحة، مبـا فيهـا املنـشورات واإلذاعـة والتلفزيـون وشـبكة اإلنترنـت، للتعريـف بأعمـال األمـم                     

  :تحدة يف ميدان إاء االستعمار والقيام جبملة أمور منهاامل

وضع إجراءات جلمـع املـواد األساسـية املتعلقـة بقـضية تقريـر املـصري لـشعوب                   )أ(  

  األقاليم؛ األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت وإعدادها ونشرها، وخصوصا يف تلك

 يف االضـطالع باملهـام املـشار    التماس التعاون التام من الدول القائمـة بـاإلدارة     )ب(  

  إليها أعاله؛

مواصلة دراسة فكرة وضع برنامج للتعاون مع مراكز تنسيق إـاء االسـتعمار               )ج(  

التابعة حلكومات األقاليم، وخباصـة يف مـنطقيت احملـيط اهلـادئ والبحـر الكـارييب، للمـساعدة يف                   

  زيادة تبادل املعلومات؛

ــري احل    )د(   ــات غـ ــشاركة املنظمـ ــشجيع مـ ــة   تـ ــات املتعلقـ ــشر املعلومـ ــة يف نـ كوميـ

  االستعمار؛ بإاء

ــات         )هـ(   ــشر املعلوم ــذايت يف ن ــاحلكم ال ــة ب ــري املتمتع ــاليم غ ــشاركة األق ــشجيع م ت

  املتعلقة بإاء االستعمار؛

  القرار؛ تقدمي تقارير إىل اللجنة اخلاصة عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا  )و(  

يهــا الــدول القائمــة بــاإلدارة، أن تعجــل بنــشر   إىل مجيــع الــدول، مبــا فتطلــب  - ٦  

   أعاله؛٢املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

 إىل اللجنة اخلاصة أن تواصل دراسة هذه املـسألة وأن تقـدم تقريـرا إىل     تطلب  - ٧  

  .اجلمعية العامة يف دورا الثامنة والستني عن تنفيذ هذا القرار

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ربديسم/ كانون األول١٨

  


