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 الدورة الستون
    من جدول األعمال٢٧البند 

 تقدمي املساعدة يف األعمال املتعلقة باأللغام  
 

 )اللجنة الرابعة(تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار   
 

 )بروين دار السالم (عمرحممد شهر النظام السيد : املقرر
 

 مقدمة -أوال  
، ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠ املعقودة يف    ١٧ جلستها العامة     يف ،قررت اجلمعية العامة   - ١

“ تقـدمي املـساعدة يف األعمـال املتعلقـة باأللغـام     ”بناء على توصية املكتب، إدراج البند املعنـون      
 وإحالتـه إىل جلنـة املـسائل الـسياسية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار                الستنييف جدول أعمال دورا     

 ).اللجنة الرابعة(

 ٢٦ يف املعقـودة  ٢٣ و ٢٠ و ١٨و  ١٧ اللجنة الرابعـة يف البنـد يف جلـساا     ونظرت   - ٢
وأجـرت اللجنـة مناقـشة      . ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ٨ و   ١ و أكتـوبر / تشرين األول  ٢٧و  

 / تـــشرين األول٢٧ و ٢٦ يف يـــومي تنياملعقـــود ١٨  و١٧عامـــة بـــشأن البنـــد يف جلـــستيها 
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨، املعقــودة يف ٢٣لــستها اختــذت إجــراء بــشأن البنــد يف ج و ،أكتــوبر

 ).23، و 20، و 18، و A/C.4/60/SR.17الوثائق انظر (

، أدىل األمــني العــام املــساعد أكتــوبر/ األولتــشرين ٢٦، املعقــودة يف ١٧ويف اجللــسة  - ٣
ويف اجللــسة نفــسها، أجــرت اللجنــة حــوارا تفاعليــا  . لعمليــات حفــظ الــسالم ببيــان اســتهاليل 

 البنــد مــع ممثلــي إدارة عمليــات حفــظ الــسالم اســتمع ممثلــو اإلدارة خاللــه إىل تعليقــات  بــشأن
 ).A/C.4/60/SR.17انظر الوثيقة (وردوا على األسئلة 
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  A/C.4/60/L.7/Rev.1النظر يف مشروع املقرر  -ثانيا  
ــسة  - ٤ ــودة يف ،٢٠يف اجلل ــشرين ١ املعق ــاينت ــوفمرب،/ الث ــة   ن ــى اللجن  كــان معروضــا عل
 ويف ).A/C.4/60/L.7 (“تقـدمي املـساعدة يف األعمـال املتعلقـة باأللغـام     ”روع القرار املعنون  مش

 . قررت اللجنة تأجيل البت يف مشروع القرار بشأن البنداجللسة نفسها،

ــسة  - ٥ ــودة يف ٢٣ويف اجلل ــشرين ٨، املعق ــاينت ــوفمرب/ الث ــل اململكــة املتحــدة   ن ، أدىل ممث
األردن، وأرمينيـا، وأسـتراليا، وألبانيـا،    الشمالية ببيان باسم كـل مـن         وأيرلندالربيطانيا العظمى   

وأنــدورا، وأنغــوال، وأوكرانيــا، وإيطاليــا، والربتغــال، وبلجيكــا، وبلغاريــا، وبولنــدا، وبــريو         
 وســانت فنــسنت وجــزر  ،وتايلنــد، ومجهوريــة مولــدوفا، والــدامنرك، وســاموا، وســان مــارينو  

ــسويد، و  ــادين، وســلوفينيا، وال ــبني،    غرين ــسا، والفل ــل األســود، وفرن ــسرا، و صــربيا واجلب سوي
وفنلنـــدا، وقـــربص، وكنـــدا، وكوســـتاريكا، ولكـــسمربغ، وليربيـــا، وليتوانيـــا، وليختنـــشتاين، 

يرلنـــدا الـــشمالية،  أومالطـــة، ومـــايل، واملكـــسيك، واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و      
ــدا،   ــاكو والنمــسا، ونيكــاراغوا، ونيوزيلن ــشيوس، ومون ــان وموري ــان، واليون ــا، والياب ،  وهنغاري

ــه     ــنقح عنوانـ ــرار مـ ــشروع قـ ــرض مـ ــام   ”وعـ ــة باأللغـ ــال املتعلقـ ــساعدة يف األعمـ ــدمي املـ  “تقـ
)A/C.4/60/L.7/Rev.1 (         ذفت منه الفقرة الثانية من الديباجة والـيت نـصهاوإذ حتـيط علمـا     ”: ح

دمي مــشروع وعقــب ذلــك، انــضم إىل قائمــة مقــ. “٢٠٠٥ مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام بنتــائج
ــة التــشيكية،   أ، وســتونياإوإســبانيا، القــرار كــل مــن   يــسلندا، والبوســنة واهلرســك، واجلمهوري

 .وسلوفاكيا، والنرويج، وهولندا

ويف اجللسة نفسها، أعلن الرئيس بأن األمانة العامة أبلغته بعـدم وجـود آثـار مترتبـة يف              - ٦
 .م يف إطار هذا البندامليزانية الربناجمية فيما يتصل مبشروع القرار املقد

 بـدون   A/C.4/60/L.7/Rev.1 أيـضا، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار            ٢٣ويف اجللسة    - ٧
 ).٩انظر الفقرة (تصويت 

انظــر (ويف اجللــسة نفــسها، أدىل ممــثال الواليــات املتحــدة األمريكيــة وإســرائيل ببيــانني   - ٨
 ). A/C.4/60/SR.23الوثيقة 
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 )اللجنة الرابعة(ل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار  جلنة املسائةتوصي -ثالثا  
ــة الرابعــة(جلنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإــاء االســتعمار     توصــي - ٩ ــة ) اللجن اجلمعي

 :ر التايلاالعامة باعتماد مشروع القر
 

 *تقدمي املساعدة يف األعمال املتعلقة باأللغام 
 ،إن اجلمعية العامة 

 وقراراــا ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٥٨/١٢٧ إىل قرارهــا إذ تــشري 
ــة األلغــام ويف  تقــدمي املــساعدة يف بــشأنالــسابقة  األعمــال املتعلقــة باأللغــام، الــيت اختــذت   إزال

 مجيعها بدون تصويت،

ــصلة   وإذ تــشري  ــدات واالتفاقيــات ذات ال  وعمليــات االســتعراض  )١( إىل مجيــع املعاه
 املتعلقة ا،

 املـشاكل اإلنـسانية واإلمنائيـة اهلائلـة     بـشأن  يد ما يساورها من قلق بـالغ   تعيد تأك وإذ   
 الـيت تتـسبب يف عواقـب اجتماعيـة          )٢(الناشئة عن وجـود األلغـام واملخلفـات املتفجـرة للحـرب           

 باأللغام واملخلفات املتفجرة للحرب،لسكان البلدان املتضررة واقتصادية جسيمة ودائمة 

يــد اجلــسيم الــذي تــشكله األلغــام واملخلفــات املتفجــرة     التهدوإذ تــضع يف اعتبارهــا 
ــضال عــن األفــراد           ــدنيني احمللــيني وصــحتهم وأرواحهــم، ف للحــرب علــى ســالمة الــسكان امل

 املشاركني يف برامج وعمليات الشؤون اإلنسانية وحفظ السالم وإعادة التأهيل،

 وجـود عـدد مـن      سنويا، فضال عن   تنشر  ال  عدد األلغام اليت   وإذ يثري جزعها الشديد    
 ومـــساحات مـــن  ال يـــزال كـــبريا جـــدا رغـــم تناقـــصهاأللغـــام واملخلفـــات املتفجـــرة للحـــرب

_________________ 
األلغـام واملـساعدة   حسبما أشري إليها يف القرارات السابقة اليت اختذا اجلمعية العامة بشأن املساعدة يف إزالـة          * 

 .يف األعمال املتعلقة باأللغام
تـشمل اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد                    هذه املعاهدات واالتفاقيات     )١( 

؛ والربوتوكــول املتعلــق حبظــر أو تقييــد اســتعمال األلغــام واألفخــاخ املتفجــرة   ١٩٩٧وتــدمري تلــك األلغــام، 
الربوتوكول الثاين التفاقية حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة        (١٩٩٦، بصيغته املعدلة عام     واألجهزة األخرى 

؛ والربوتوكـول املتعلـق باملخلفـات    )١٩٨٠عشوائية األثر لعـام   تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
أكتــوبر /ول تــشرين األ٢٧حــىت ) (١٩٨٠الربوتوكــول اخلــامس التفاقيــة عــام   (٢٠٠٣املتفجــرة للحــرب، 

ــاذ   ٢٠٠٥ ــز النفــ ــل حيــ ــد دخــ ــن قــ ــود   ) مل يكــ ــف املعقــ ــات جنيــ ــايف التفاقيــ ــول اإلضــ ة يف ؛ والربوتوكــ
، )الربوتوكـــول األول(، واملتعلـــق حبمايـــة ضـــحايا املنازعـــات املـــسلحة الدوليـــة  ١٩٤٩أغـــسطس /آب ١٢

١٩٧٧. 
 .أسلحة تقليدية معينةحسب التعريف الوارد يف الربوتوكول اخلامس التفاقية حظر أو تقييد استعمال  )٢( 
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هلــذا الــسبب  مقتنعــة وإذ تظــلالكيلــومترات املربعــة املنكوبــة ــا نتيجــة للــصراعات املــسلحة،   
ضاء بالضرورة امللحة ألن يقوم اتمع الدويل بتعزيز جهود األعمال املتعلقـة باأللغـام، بغيـة القـ         

  وقت ممكن،أقربيف على املدنيني على خطر األلغام األرضية واملخلفات املتفجرة للحرب 

ــساعدة يف      وإذ تقــر  ــدان تقــدمي امل ــدور جــوهري يف مي ــضطلع ب ــأن األمــم املتحــدة ت  ب
إذ األعمال املتعلقة باأللغام، فضال عن الدور الرئيسي الذي تضطلع به الدول يف هـذا اـال، و          

مــال املتعلقــة باأللغــام مكــون مهــم ومتكامــل مــن مكونــات األنــشطة اإلنــسانية     تعتــرب أن األع
حتيط علما بإدراج األعمال املتعلقـة باأللغـام يف عـدد    إذ  واإلمنائية اليت تقوم ا األمم املتحدة، و      

 فظ السالم،األمم املتحدة حلمن عمليات 

العمليـات اجلديـدة لنـشر       احلاجة إىل إقناع الدول املتضررة باأللغام بإيقاف         تؤكدوإذ   
 األلغام املضادة لألفراد ضمانا لفعالية وكفاءة عمليات إزالة األلغام،

 حــث اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول علــى أن  امللحــة إىل احلاجــة  أيــضاتؤكــدوإذ  
توقف فورا ودون شروط العمليـات اجلديـدة لنـشر األلغـام وغـري ذلـك مـن األجهـزة املتفجـرة                      

 املرتبطة ا،

 بوجه خاص إىل استمرار اجلهود اليت تبذهلا الدول، مبساعدة مـن األمـم              تدعو - ١ 
املتحـــدة واملنظمـــات ذات الـــصلة املـــشاركة يف األعمـــال املتعلقـــة باأللغـــام، للقيـــام، حـــسب   

األعمـال املتعلقـة باأللغـام يف البلـدان         وتطويرهـا يف جمـال       قدرات وطنية    بناءاالقتضاء، بتشجيع   
احمللـيني  املـدنيني   اليت تشكل فيها األلغام واملخلفات املتفجرة للحرب ديدا خطريا على سالمة            

االقتـصادية علـى الـصعيدين    وعائقـا أمـام جهـود  التنميـة االجتماعيـة            أو وصحتهم وأرواحهم، 
 الوطين واحمللي؛

ول الـيت لـديها القـدرة الالزمـة، فـضال عـن       سـيما الـد     وال  مجيـع الـدول،    حتث - ٢ 
ــة        ــشاركة يف األعمــال املتعلق ــصلة امل ــم املتحــدة واملنظمــات واملؤســسات ذات ال ــة األم منظوم

 : يليما، حسب االقتضاء، تقدمباأللغام، على أن 

املساعدة إىل البلدان املتضررة باأللغام واملخلفات املتفجـرة للحـرب مـن أجـل         )أ( 
 يف جمال األعمال املتعلقة باأللغام؛وتطويرها  قدرات وطنية بناء

لـربامج الوطنيـة، حيثمـا يكـون مالئمـا، بالتعـاون مـع هيئـات منظومـة                  لدعم  ال )ب( 
األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات ذات الصلة اإلقليمية واحلكومية وغـري احلكوميـة، بغـرض        

ــات املت      ــام األرضــية واملخلف ــشكلها األلغ ــيت ت ــل املخــاطر ال ــىفجــرة للحــرب، خاصــة   تقلي  عل
 واألطفال؛ النساء
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مــسامهات ميكــن الوثــوق والتنبــؤ ــا ويف حينــها إىل أنــشطة األعمــال املتعلقــة   )ج( 
املتعلقــة باأللغــام، وبــرامج األعمــال الوطنيــة باأللغــام، مبــا يف ذلــك مــن خــالل جهــود األعمــال 

ميــة، مبــا يف ذلــك تلــك املتــصلة اإلنــسانية املتعلقــة باأللغــام الــيت تقــوم ــا املنظمــات غــري احلكو 
 علـى الـصعيد احمللـي، وكـذلك مـن            خاصـة  مبساعدة الضحايا والتثقيف يف جمال خطـر األلغـام،        

ــصناديق        ــام وال ــة باأللغ ــصندوق االســتئماين للتربعــات للمــساعدة يف األعمــال املتعلق خــالل ال
 م؛ذات الصلة للمساعدة يف األعمال املتعلقة باأللغااإلقليمية االستئمانية 

 واملساعدة التقنيـة واملاليـة واملاديـة بغـرض حتديـد مواقـع              ،املعلومات الضرورية  )د( 
ــزة واملخلفــات املتفجــرة        ــن األجه ــا م ــام، واألفخــاخ املتفجــرة، وغريه ــام، واأللغ ــول األلغ حق

 بغري ذلك من الوسائل، وفقـا للقـانون الـدويل، يف            مفعوهلاإبطال    أو للحرب وإزالتها وتدمريها  
 ممكن؛ وقت أقرب

املــساعدة التكنولوجيــة إىل البلــدان املتــضررة باأللغــام واملخلفــات املتفجــرة        )هـ( 
  ؛للحرب

وتطويرهــا  بــشأن تقنيــات وتكنولوجيــا األعمــال املتعلقــة باأللغــام  البحــث العلمــي وأن تــشجع
 يالئم املستعمل، يف أطر زمنية معقولة؛ مبا

ألعمــال املتعلقــة باأللغــام وفقــا  اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ مجيــع أنــشطة اتــشجع - ٣ 
للمعايري الوطنية املقبولة واملعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام، حيثما أمكـن، وتـشدد علـى               

ــة اســتعمال نظــم    ــام إدارة املعلومــات لألعمــال املتعلقــة       إلأمهي ــات، مــن قبيــل نظ دارة املعلوم
  باأللغام؛باأللغام، للمساعدة على تيسري أنشطة األعمال املتعلقة

ــة ذات    تــشجع  - ٤  ــة والوطني مجيــع الــربامج واهليئــات املتعــددة اجلهــات واإلقليمي
باألعمـال املتعلقـة باأللغـام،    ، بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة، أنـشطة تتـصل       تدرجالصلة على أن    

ة يف ذلك إزالة األلغام، يف أنشطة املساعدة اليت تقـوم ـا يف جمـال الـشؤون اإلنـسانية وإعـاد                    مبا
التأهيل واإلعمار والتنمية، حيثما يكون مناسبا، مـع مراعـاة احلاجـة إىل كفالـة امللكيـة الوطنيـة           
واحمللية، واالستدامة، وبناء القدرات، فـضال عـن إدراج منظـور جنـساين يتناسـب مـع األعمـار             

 يف مجيع جماالت تلك األنشطة؛

ــة التعــاون والتنــسيق يف األعمــال املتعلقــة با  تؤكــد - ٥  ــشدد علــى أللغــام،  أمهي  وت
السلطات الوطنية يف هذا الصدد، وتشدد أيضا علـى الـدور الـداعم             ب املنوطةاملسؤولية الرئيسية   

الذي تؤديه األمم املتحدة وغريها مـن املنظمـات ذات الـصلة يف هـذا الـصدد، وتؤكـد احلاجـة                      
 إىل وجود تقييم مستمر لدور األمم املتحدة يف األعمال املتعلقة باأللغام؛
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بعـد    مـا  إمكانية أن يكـون لألعمـال املتعلقـة باأللغـام دور يف حـاالت              تالحظ - ٦ 
 الصراع فيما بني األطراف املعنية، وذلك باعتبارها تدبريا من تدابري السالم وبناء الثقة؛انتهاء 

اليـوم الـدويل للتوعيـة باأللغـام          رمسيا أبريل من كل عام   / نيسان ٤ إعالن   تقرر - ٧ 
 عمال املتعلقة باأللغام واالحتفال به؛واملساعدة يف األ

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثانيـة والـستني                 تطلب - ٨ 
تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار وعــن متابعــة القــرارات الــسابقة بــشأن تقــدمي املــساعدة يف إزالــة  

اسـات وأنـشطة األمـم املتحـدة ذات      سييـشمل األلغام واملساعدة يف األعمال املتعلقـة باأللغـام،         
 الصلة؛

ــد     تقــرر - ٩  ــستني البن ــة وال ــدورا الثاني ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
 .“تقدمي املساعدة يف األعمال املتعلقة باأللغام”املعنون 

 


