األمــم المتحـدة

الجمعية العامة

A/C.1/75/L.41
Distr.: Limited
12 October 2020
Arabic
Original: English

الدورة الخامسة والسبعون

اللجنة األولى

البند ( 104ز) من جدول األعمال

استتتتتتتتتفعذاو وقن اتتتتم وويةتتتتة ا ففتتتتا

ورة

الجمعية العامة االستتتتفينااية الياعية  :تتتتذة

بذعامج األمم المفحدة لمعلومات عزع السالح
األرجنفان ،إستتتتتتت تبتاعيتا ،إاوا ور ،جلمتاعيتا ،بلجيلتا ،باذو ،قتا لنتد ،نواقيمتاال ،ال ليان ،نتدا ،وستتتتتتت تفتار لتا،

الملسيك ،مالوي ،النذو ج ،النمسا م ذوع قذار

بذعامج األمم المفحدة لمعلومات عزع السالح
إن الجمعية العامة،
إذ ق تتتاذ إلى مقررها الذي اتخذته في عام  1982في دورتها االس ـ ــتةنالثا الةاشثا عو ـ ـرة ،وهي اشي

دورة استةنالثا مكرسا لنـزع السالح ،وأعلنت بموجبه بدء الحملا العالمثا لنـزع السالح(،)1

وإذ قضتتف ا ا:فبار ا قرارها  53/47دال المؤرخ  9كاشون األول/ديس ــمبر  1992الذي قررت فثه،

في جملا أمور ،أن تعرف الحملا العالمثا لنزع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح من ا ن فاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدا باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم برشام األمم المتحدة

لمعلومات شزع الس ــالح وأن يعرف و ــندور التبرعات االس ــتمماشي للحملا العالمثا لنزع الس ــالح باس ــم و ــندور
التبرعات االستمماشي لبرشام األمم المتحدة لمعلومات شزع السالح،

وإذ ق تاذ إلى ق ارراتها  46/51ألف المؤرخ  10كاشون األول/ديسـمبر  1996و  78/53هاء المؤرخ

 4كاشون األول/ديسـ ـ ــمبر  1998و  34/55ألف المؤرخ  20تو ـ ـ ـران الةاشي/شوفمبر  2000و  90/57المؤرخ
 22توـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران الةاشي/شوفمبر  2002و  103/59المؤرخ  3كاشون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2004و  95/61المؤرخ
 6كاشون األول/ديسمبر  2006و  81/63المؤرخ  2كاشون األول/ديسمبر  2008و  81/65المؤرخ  8كاشون
األول/ديس ـ ــمبر  2010و  67/67المؤرخ  3كاشون األول/ديس ـ ــمبر  2012و  71/69المؤرخ  2كاشون األول/
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ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2014و  74/71المؤرخ  5كــاشون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2016و  79/73المؤرخ  5كــاشون األول/

ديسمبر ،2018

وإذ قذحب بتقرار األمين العام(،)2
-1

قينا على األمين الع ــام لم ــا مب ــذل ــه من جهود لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتف ــادة على شحو فع ــال من الموارد

المحدودة المتثسـ ـرة لديه في تعمثم المعلومات المتعلقا بتحدمد األس ــلحا وشزع الس ــالح على أوسـ ـ ش ار ممكن

على الحكومات ووس ـ ـ ـ ـ ــالم امعالم والمنظمات ةير الحكومثا واألوس ـ ـ ـ ـ ــاح التعلثمثا ومعاهد البح

برشام لتنظثم حلقات دراسثا ومؤتمرات؛
-2

وفي تنفيذ

قؤ د أهمثا برشام األمم المتحدة لمعلومات شزع الس ـ ـ ـ ـ ــالح بوو ـ ـ ـ ـ ــفه أداة مهما في تمكين

جمث الدول األعض ـ ـ ــاء من المو ـ ـ ــاركا على شحو تام في المداوالت والمفاون ـ ـ ــات المتعلقا بنزع الس ـ ـ ــالح في
مختلف هيمات األمم المتحدة وفي مســاعدتها على االمتةال للمعاهدات ،حســق االقتضــاء ،وفي المســاهما في

ا لثات المتفق عليها في مجال الوفافثا؛
-3

قينا مف االرقياح على مكتق شـؤون شزع السـالح في األماشا العاما موـدار حولثا األمم

-4

قالحظ مف الفةد ذ التعاون الذي أبدته إدارة التواوـ ـ ـ ـ ـ ـ العالمي في األماشا العاما ومراكز

-5

قوصتتتتا بأن مواوـ ـ ـ البرشام إعالم الجمهور وتةوثفه وكفالا تفهمه ألهمثا العم المتعدد

المتحدة لنـزع السالح لعامي  2018و  2019ومتاحا شسخا منها للعامين المذكوران على شبكا امشترشت؛
امعالم التابعا لها لتحقيق أهداف البرشام ؛

األطراف ودعمـه ،بمـا في كلع عم األمم المتحدة ومؤتمر شزع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ،في ميدان تحدمد األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحا وشزع

السالح ب راقا واقعثا متوازشا مونوعثا وبأن مركز جهود على ما ملي:
(أ)

مواولا شور حولثا األمم المتحدة لنزع السالح بجمث اللغات الرسمثا ،باعتبارها المنوور

الرلثسـي لمكتق شـؤون شزع السـالح ،والورقات التي ال تعد بوـك منتظم وسـلسـلا الد ارسـات التي يعدها المكتق
وةيرها من المواد امعالمثا المخااا لمونوع بعينه وفقا للممارسا المتبعا حالثا؛
(ب)

مواوـلا تضـمين موق شزع السـالح على شـبكا امشترشت ما يسـتجد من معلومات ،بووـفه

(ج)

توـ ــجث اسـ ــتخدام البرشام بووـ ــفه وسـ ــيلا لتوفير المعلومات المتاـ ــلا بالتقدم المحرز في

(د)

االسـ ـ ـ ـ ــتمرار في ت ةثم تواو ـ ـ ـ ـ ـ األمم المتحدة م الجمهور ،وبخاوـ ـ ـ ـ ــا المنظمات ةير

جزءا من موق األمم المتحدة على امشترشت ،بأكبر عدد ممكن من اللغات الرسمثا؛
تنفيذ تدابير شزع السالح النووي؛

الحكومثا ومعاهد البح  ،من أج المسـاعدة على إجراء مناقوـا مسـتنيرة بوـأن قضـايا السـاعا المتعلقا بالحد

من األسلحا وشزع السالح واألمن؛
(ه)

مواوــلا تنظثم مناقوــات بوــأن موانــث مهما في ميدان الحد من األســلحا وشزع الســالح

بهدف توسث المدارك وتثسير تبادل ا راء والمعلومات بين الدول األعضاء والمجتم المدشي؛
_________________
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قةذ بأهمثا جمث أشـ ـ ـ ـ ــكال الدعم المقدم لاـ ـ ـ ـ ــندور التبرعات االسـ ـ ـ ـ ــتمماشي لبرشام األمم

-6

المتحدة لمعلومات شزع الس ــالح ،وتدعو مرة أ رم جمث الدول األعض ــاء إلى تقديم مزاد من المس ــاهمات إلى

الاندور من أج مواولا االن الع ببرشام قوي للتوعثا؛
-7

وعدم االشتوـ ـ ـ ــار

()3

قحيط :لما بالتووــثات الواردة في تقرار األمين العام عن التةوثم في مجال شزع الســالح

الذي يسـ ـ ـ ــتعرا تنفيذ التووـ ـ ـ ــثات المقدما في الد ارسـ ـ ـ ــا التي أجرات في عام  2002عن

التةوثم في مجال شزع السالح وعدم االشتوار()4؛
-8

قطلب إلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعثا العاما في دورتها الس ـ ـ ــابعا والس ـ ـ ــبعين تقرا ار

يو ـ ـ ــم تنفيذ منظوما األمم المتحدة ألشو ـ ـ ـ ا البرشام في الس ـ ـ ــنتين الس ـ ـ ــابقتين وأشو ـ ـ ـ ا البرشام التي تنظر

المنظوما في تنفيذها في السنتين التاليتين؛
-9

قةذر أن تدرج في جدول األعمال المؤقت لدورتها الســابعا والســبعين البند الفرعي المعنون

”برشام األمم المتحدة لمعلومات شزع الس ـ ـ ـ ــالح في إطار البند المعنون ”اس ـ ـ ـ ــتعراا وتنفيذ و ثقا ا تتام دورة
الجمعثا العاما االستةنالثا الةاشثا عورة .

_________________
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