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    نزع السالح العام والكامل
 التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة  

  
 تقرير األمني العام  

  
 **إضافة  

  
  التوصيات من جانب املنظمات غري احلكوميةتنفيذ -رابعا  
 

 أمثلة لربامج التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة -هاء  
 

 ٢٤ و ٢٣ و ١٤ و ١٣ و ٧ و ٦التوصيات   
 متنحهـا املدرسـة     ؛شهادة يف دراسـة عـدم االنتشـار        مركز دراسات عدم االنتشار      لدى - ١

وبرنـامج الدراسـات   . عهـد مـونتريي للدراسـات الدوليـة    العليـا لدراسـات السياسـات الدوليـة مب    
 ؤهلني من غري طـاليب الـدرجات، مصـمم        هذا، وهو متاح لطالب درجة املاجستري والطالب امل       

.  األســلحة أو نـزع الســالح احلــد مـن إلعـداد الطـالب حليــاة مهنيـة يف جمــال عـدم االنتشـار أو      
 درجـات  مـن طـالب   ٣١ة لــ  ، منحـت هـذه الشـهاد      ٢٠٠٤-٢٠٠٣وخالل العـام األكـادميي      

 . طالب من غري طاليب الدرجات٦املاجستري و 
 

 

 * A/59/150. 
 .وردت هذه املعلومات بعد تقدمي التقرير الرئيسي **
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 ملعهـد   يعد برنامج التدريب الداخلي املعين باملنظمات الدوليـة وعـدم االنتشـار مكمـال              � 
 يتــيح للطــالب جتربــة عمليــة يف جمــال قضــايا عــدم  مــونتريي للدراســات الدوليــة؛ فهــو

. دارات احلكومية التابعـة للواليـات املتحـدة   االنتشار على صعيد املنظمات الدولية واإل 
 إدارة شـؤون بـ  عمل بعض الطالب كمتـدربني داخلـيني    ٢٠٠٤-٢٠٠٣فخالل العام   

 التابعـة لألمــم املتحـدة يف نيويـورك، والوكالــة الدوليـة للطاقـة الذريــة يف     السـالح  نـزع  
 .يفهاي، ومؤمتر نزع السالح يف جنفيينا، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف ال

ــيح  �  ــارات  ويت ــامج الزمــاالت القائمــة علــى الزي ــيني   برن ــدريب الشــامل للمهن  فــرص الت
ــن     ــادمني م ــة الق ــيني بالسياســات العام ــريه  املعن ــاد  االحتــاد الروســي وغ ــن دول االحت  م

ويقضـي احلاصـلون علـى الزمـاالت القائمـة          . السوفيايت سابقا والصـني وبلـدان أخـرى       
ثــة إىل أربعــة أشــهر يف مــونتريي للمشــاركة يف علــى الزيــارات فتــرات تتــراوح مــن ثال

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣الدراسـي   فخالل العـام    . احملاضرات والدراسات والبحوث التوجيهية   
 مـن الـزمالء الزائـرين القـادمني مـن      ٢٠قام مركـز دراسـات عـدم االنتشـار باستضـافة          

 . بلدان١٠
دراسة مكثفـة للغـة   ، وهو يشتمل على برنامج اللغة االنكليزية وعدم االنتشار    وهنالك   � 

املركــز تســعة مــن  واستضــاف. االنكليزيــة وعلــى مقدمــة بشــأن قضــايا عــدم االنتشــار
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ الربنامج خالل العام الت هذاااحلاصلني على زم

 املؤسسـات التعليميـة يف روسـيا        تنظيمها مـن قبـل    ، اليت جيري    حلقات تدريب املدربني   � 
 مركـز دراسـات عـدم االنتشـار         قـدميها موظفـو   ويشـترك يف ت   أو الصني باللغات احملليـة      

ن، والغاية منـها إعـداد أعضـاء هيئـات التـدريس باجلامعـات              ون السابق ووالزمالء الزائر 
ــيني   يف جمــال عــدم االنتشــار واحلــد مــن   دراســية  حلقــات لتقــدميواالختصاصــيني الفن

، قــام مركــز دراســات عــدم االنتشــار ومعهــد   ٢٠٠٣أغســطس /ففــي آب. األســلحة
غوا، ومشاركني من املنظمـات غـري احلكوميـة باستضـافة           نت الدولية جبامعة شي   الدراسا

. غوا يف بكـني نلقة العمل املعنية باحلد مـن األسـلحة التابعـة جلامعـة شـي         حلالدورة الثانية   
 من احملاضرين واملهنـيني العـاملني يف جمـاالت عـدم            ٢٨ لـووفرت هذه احللقة التدريب     

ــا القــادمني مــن جامعــات   طــالب الدراســات بعــض االنتشــار، و ويف . يف الصــني العلي
 بالتضـامن مـع معهـد الدولـة         ، قام مركز دراسات عدم االنتشـار      ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول

التثقيــف يف � بتنظــيم حلقــة عمــل يف هــذا املعهــد بعنــوان ،للعالقــات الدوليــة مبوســكو
 مـن   ٢٣احللقـة   وحضـر هـذه     . �جمال عدم االنتشار يف روسيا والدول املستقلة حـديثا        
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ــادمني مــن    ــة ومراكــز    بعــض األســاتذة واملعلمــني ق اجلامعــات الروســية واملعاهــد الفني
 . واملنظمات غري احلكوميةالبحوث والصناعة

ــام مركــز دراســات عــدم االنتشــار بتنظــيم     �  ــة التحضــريية   وق حلقــة عمــل بشــأن اللجن
/ آذار يف أنسـي، فرنسـا، يف شـهر          ٢٠٠٤ لعـام    انتشـار األسـلحة النوويـة     ملعاهدة عدم   

مــا هــي الغايــة الــيت نريــد : ٢٠٠٥خريطــة الطريــق إىل عــام �، بعنــوان ٢٠٠٤مــارس 
ولقـد أتاحـت حلقـة العمـل        . �ذلـك؟ حتقيـق   يف   اليت ينبغي أن نتبعها      والطريقةحتقيقها  

للتـدارس  هذه فرصة لبعض كبـار املوفـدين ولـرئيس اللجنـة التحضـريية للـدورة الثالثـة                  
ــة ســوف   بشــأن ــة وإجرائي ــة التحضــريية يف      قضــايا جوهري ــا داخــل اللجن  جيــري حبثه
 إىل املوفـدين  مـن   ٧٠واشترك يف حلقة العمـل املعنيـة أكثـر مـن            . ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

 إىل مـؤمتر نـزع السـالح وبعـض كبـار            موفـدون اللجنة التحضريية، مبا يف ذلك سـفراء        
 .ممثلي الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

 دراسات عـدم    مبركزللمدرسة العليا   مبثابة فرع تابع    ، وهو   حمفل القضايا البالغة األمهية    � 
ــات         ــا يف الوالي ــدارس العلي ــني امل ــة وصــل ب ــادل، يعمــل كحلق ــامج للتب االنتشــار وبرن

دراسـة  ومهمتـه   النووية املغلقـة باالحتـاد الروسـي،    املدناملتحدة األمريكية ونظرياهتا يف    
وكــان موضــوع حمفــل القضــايا ذات األمهيــة  . واألمــن الــدويل عــدم االنتشــار مســائل

ــادميي   ــام األكـ ــة يف الشـــرق األدىن  � هـــو ٢٠٠٤-٢٠٠٣البالغـــة للعـ ــائل النوويـ املسـ
 على جـدول أعمـال حللقـة دراسـية          ٢٠٠٤-٢٠٠٣واشتمل برنامج عام    . �اآلسيوي

ة ؛ وحلقـ  ٢٠٠٣أكتـوبر   /معنية بالتنمية عقدت يف مونتريي خالل شـهر تشـرين األول          
ـــ    ــة للمعلمــني عقــدت ل ــا بالواليــات املتحــدة يف   ١٣دراســية تثقيفي  مــن املــدارس العلي
؛ وحلقــة دراســية ملعلمــني مــن   ٢٠٠٣ديســمرب /مــونتريي خــالل شــهر كــانون األول  

معهد املدن النووية املعين باملعلومات التثقيفية والشريك الروسي ملعهـد دراسـات عـدم         
 احلكوميـة يف نوفورالسـك، االحتـاد الروسـي،     االنتشار الذي يتألف من املنظمـات غـري    

ــاين  ــانون الثـ ــهر كـ ــاير /خـــالل شـ ــؤمتر للطـــالب ٢٠٠٤ينـ ــد يف -؛ ومـ  املعلمـــني عقـ
 يف سـان أنطونيـو، تكسـاس، حضـره طـالب مـن املـدارس العليـا                  ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

بعـض البحـوث    املشتركة من الواليات املتحـدة واالحتـاد الروسـي حيـث قـدموا نتـائج                
 .االبتكارية اليت قاموا هباواملشاريع 

 قــــام فريــــق تثقيفـــي تــــابع ملركــــز دراســــات عــــدم  ٢٠٠٤-٢٠٠٣وخـــالل العــــام   � 
 دورات تدريبيــــــة حيــــــة علــــــى شــــــبكة�بتدشــــــني سلســــــلة بعنــــــوان  االنتشــــــار

ــامل   ــلحة  �اإلنترنــــت عــــن اإلرهــــاب وأســــلحة التــــدمري الشــ ــا يف ذلــــك األســ ، مبــ
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ــة ــعاعية  البيولوجيـ ــة واإلشـ ــط/ ويف آب. والكيماويـ ــد مت  ٢٠٠٤س أغسـ ــيكون قـ  سـ
وقــام الفريــق أيضــا بتنقــيح واســتكمال . حلقــة تدريبيــة بشــأن اإلرهــاب النــووي إجنــاز

وهـذه احللقـات   . حلقته التدريبية األوىل بشـأن معاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة           
ــت و        ــى اإلنترن ــووي عل ــد الن ــادرة التهدي ــع مب ــى موق ــة متاحــة عل ــه التدريبي ــو عنوان ه

http://www.nti.org/h_learnmore/h3_tutorial.html. 
محلــة عامليــة للتثقيــف مــن أجــل  نــداء الهــاي مــن أجــل الســالم بتدشــني وقامــت هيئــة - ٢

 وتشـدد هـذه احلملـة علـى         . منـها  جزء ال يتجزأ  ك نزع السالح واألمن البشري      مشلت،  السالم
املوارد الالزمة إلقامة الشبكات والتثفيف يف جمال السالم للمنظمات واألفـراد مـن أجـل               إتاحة  

مساعدهتم علـى إقامـة صـرح السـالم والقيـام مببـادرات ال تنطـوي علـى العنـف يف مجيـع أحنـاء                         
  ونشــرة إلكترونيــة شــهرية  عــن طريــق موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت  املعلومــاتوتتــاح . العــامل

 عـن طريـق املشـاورات       إقامـة الشـراكات والشـبكات     وتـتم   . د تثقيفيـة  وأحداث وبرامج ومـوار   
 املـؤمتر الـدويل املزمـع عقـده يف     ويكتسـب . واملـؤمترات ) عمليات التدريب الداخلي(والتدريب  

بأمهيـة خاصـة وعنوانـه       ٢٠٠٤أكتـوبر   /  تشرين األول  ٢٤ إىل   ٢٠تريانا، ألبانيا، يف الفترة من      
التثقيف مـن أجـل عـامل خـال مـن      : التثقيف من أجل السالمتطوير الدميقراطية عن طريق   � هو

ــف ــا و  إعــدادوجيــري . �العن ــورك وكاليفورني ــة يف بورتوريكــو ونيوي حــدى إ مشــاريع ابتكاري
سـبتمرب  /واليات الوسط الغريب للواليات املتحـدة، ومـن املزمـع أن تبـدأ هـذه العمليـة يف أيلـول             

برعايـة  � تـربع بـدراجتك إلعـادة تـدويرها       �، وسوف تتوىل هيئة معنية مببادرة عنواهنا        ٢٠٠٥
سـتمر  يوسوف  .  املدن واحد معين بشباب  برنامج صيفي للتعليم من أجل السالم مدته أسبوع         

، سـوف تقـوم     مبـوارد التثقيـف   وفيمـا يتعلـق     . �زورق السـالم  �الشراكة اجلاريـة مـع      العمل يف   
فهـم  تمـوارد تثقيفيـة لزيـادة       احلملة العاملية للتثقيف من أجل السالم بإعداد وحترير منشورات و         

بإعـداد مـواد تثقيفيـة      احلملـة    سـوف تقـوم      بالتحديـد و. التثقيف من أجـل السـالم     ب القيامعملية  
تعلـم  �املعنـون   للمنشـور   عن الدروس والقصص ذات الصلة بالسالم كحلقـة مـن اجمللـد الثـاين               

 .�التثقيف من أجل ثقافة السالم: إلغاء احلرب
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