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    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/63/389( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
  

ـــدراســة األم  - ٦٣/٧٠ ـــم املتحــــ ـــالتثقي دة بــشأنــــــ ي جمــال نــزع ــــف فــــ
  السالح وعدم انتشار األسلحة

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ـــى قرارإذ تـــشري   ــ إلــ ــاء ٥٥/٣٣ا اهتـ ــؤرخ  هـ ــاين ٢٠املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ٢٠٠٠نـ

ــؤرخ ٥٧/٦٠ و ــشرين ٢٢ املـــ ــاينتـــ ــوفمرب/ الثـــ ــؤرخ ٥٩/٩٣ و ٢٠٠٢ نـــ ــانون ٣ املـــ  كـــ
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٦١/٧٣ و ٢٠٠٤ديسمرب /األول

بتقريــر األمــني العــام عــن التثقيــف يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم انتــشار   وإذ ترحــب   
ه األمني العام بتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحـدة بـشأن          الذي أفاد في   )١(األسلحة

 ،)٢(التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة

ببدء مكتب شؤون نزع السالح التابع لألمانة العامـة تـشغيل موقـع             وإذ ترحب أيضا     
 يف جمــال نــزع التثقيــف’’شــبكي للتثقيــف يف جمــال نــزع الــسالح وعــدم انتــشار األســلحة هــو  

 وببدء إدارة شؤون اإلعـالم التابعـة لألمانـة العامـة ومكتـب شـؤون                )٣(‘‘موارد للتعلم : السالح
نزع السالح تشغيل موقع شبكي تثقيفي يف جمـال نـزع الـسالح وعـدم انتـشار األسـلحة علـى                     

  ،)٤(موقع احلافلة املدرسية لألمم املتحدة

_______________ 

)١(  A/63/158 و Add.1.  
)٢(  A/57/124.  
)٣(  www.un.org/disarmament/education/index.html.  
)٤(  www.cyberschoolbus.un.org/dnp.  
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مثـة حاجـة إىل مواصـلة بـذل         ره إىل أنـه     أن األمني العام خلص يف تقري      علىوإذ تشدد     
 تنفيـذها  كيفيـة اجليـدة الـيت تـبني    القتداء باألمثلة التوصيات الواردة يف الدراسة والتنفيذ اجلهود  

  لة حتقيق نتائج طويلة األجل،للحث على مواص
 يف جمـال نـزع     يف تأكيد الضرورة امللحة لتعزيـز اجلهـود الدوليـة املتـضافرة              رغبة منها و  

 وعـدم انتــشارها،   األسـلحة النوويـة   نـزع عـدم انتـشار األسـلحة، وال سـيما يف جمـال     الـسالح و 
  تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة،هبدف توطيد األمن الدويل و

يف مواجهـة  التـهاون   مكافحة التأثريات السلبية لثقافيت العنـف و     لضرورة وإدراكا منها   
   خالل برامج تثقيفية وتدريبية طويلة األجل،األخطار احلالية يف هذا اجملال من

التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم انتشار األسـلحة         أن احلاجة إىل     ب وإذ تظل مقتنعة    
أيـضا يف جمـال   وأسـلحة الـدمار الـشامل، بـل       لـيس فقـط يف موضـوع        أي وقت مـضى،     أحل من   

ت الـيت يواجههـا األمـن        من التحـديا    ذلك األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واإلرهاب وغري     
 وكذلك يف جمال أمهية تنفيذ التوصيات الـواردة يف دراسـة األمـم              الدويل وعملية نزع السالح،   

  املتحدة،
ــسلم   ــه املنظمــات غــري        وإذ ت ــا في ــدين، مب ــع امل ــه اجملتم ــضطلع ب ــذي ي ــدور ال ــة ال   بأمهي

  احلكومية، يف الترويج لثقافة نزع السالح وعدم انتشار األسلحة،
 واألمم املتحدة ولسائر املنظمات الدوليـة       لدول األعضاء ل ب عن تقديرها  تعر  - ١  

واإلقليمية واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة الـيت نفـذت، يف إطـار والياهتـا، التوصـيات                  
حـسبما وردت يف تقريـر األمـني العـام الـذي يـستعرض               )٢(دراسة األمم املتحـدة   اليت قدمت يف    

رة أخـرى علــى مواصـلة تنفيـذ تلــك التوصـيات وإبــالغ األمـني العــام      ، وتـشجعها مــ )١(تنفيـذها 
  باخلطوات املتخذة لتنفيذها؛

ــتطلــب  - ٢   د تقريــرا يــستعرض فيــه نتــائج تنفيــذ هــذه   ـام أن يعـــني العـــى األمـــ إل
ــزع الــسالح    التوصــيات ــز التثقيــف يف جمــال ن ــة لتعزي ــدة املمكن ــشار    والفــرص اجلدي وعــدم انت
  ؛اخلامسة والستني اجلمعية العامة يف دورهتا وأن يقدمه إىلاألسلحة، 
 أن يــستفيد بأقــصى قــدر ممكــن مــن الوســائل    العــاماألمــني إىل تكــرر طلبــها  - ٣  

اإللكترونيــة يف نــشر املعلومــات املتــصلة بــذلك التقريــر وأي معلومــات أخــرى جيمعهــا مكتــب  
 األمـم تها دراسـة    شؤون نزع السالح بصفة مستمرة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التوصـيات الـيت تـضمن                

  ، بأكرب عدد ممكن من اللغات الرمسية؛املتحدة
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البنــد  اخلامــسة والــستنيدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا جــ أن تــدرج يف تقــرر  - ٤  
  .“التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة” املعنون

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢

  


