
A/RES/62/99 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
10 January 2008 

  الثانية والستونالدورة 
 من جدول األعمال٢٩البند

 

07-46969 

  
    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار بناء[
  ])A/62/401() اللجنة الرابعة(

  
  *تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام -  ٦٢/٩٩

  ،إن اجلمعية العامة  
 مجيــع وإىل ٢٠٠٥ ديــسمرب/األول كــانون ٨ ؤرخاملــ ٦٠/٩٧ قرارهــا إىل تــشري إذ  
 وبـشأن تقـدمي املـساعدة يف اإلجـراءات         األلغـام  إزالـة  يف املـساعدة  تقـدمي  بشأن السابقة قراراهتا
  تصويت، دون مجيعها اختذت اليت باأللغام، املتعلقة

ــشري وإذ   ــضا تــ ــع إىل أيــ ــدات مجيــ ــات املعاهــ ــصلة ذات واالتفاقيــ ــات )١(الــ  وعمليــ
  هبا، تعلقةامل االستعراض

 املتحـدة  األمـم  دائـرة  إلنـشاء  العاشـرة  الـسنوية  بالذكرى خاص بوجه علما حتيط وإذ  
 وتعيينــها التابعــة لألمانــة العامــة  الــسالم حفــظ عمليــات إدارة يف باأللغــام املتعلقــةلإلجــراءات 

 يف راملــستم وبتعاوهنــا املتحــدة، األمــم منظومــة يف باأللغــام املتعلقــة لإلجــراءات التنــسيق مركــز

_______________ 

جلمعيـة العامـة بـشأن تقـدمي املـساعدة يف إزالـة          حسبما أشري إليها يف القـرارات الـسابقة الـيت اختـذهتا ا            * 
  .األلغام وتقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام

تشمل هذه املعاهدات واالتفاقيات اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقـل األلغـام املـضادة                 )١(
ــام    ــك األلغ ــدمري تل ــراد وت ــاملألف ــق حبظــر أو ت  ١٩٩٧  لع ــام   ؛ والربوتوكــول املتعل ــتعمال األلغ ــد اس قيي

الربوتوكــول الثــاين التفاقيــة  (١٩٩٦ عــام  يفواألفخــاخ املتفجــرة واألجهــزة األخــرى، بــصيغته املعدلــة
حظـر أو تقييــد اسـتعمال أســلحة تقليديـة معينــة ميكـن اعتبارهــا مفرطـة الــضرر أو عـشوائية األثــر لعــام       

الربوتوكــول اخلــامس  (٢٠٠٣ ام لعــحلــربا بــاملتفجرات مــن خملفــات؛ والربوتوكــول املتعلــق )١٩٨٠
 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢؛ والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقـودة يف         )١٩٨٠التفاقية عام   

؛ واتفاقيـة حقـوق     ١٩٧٧  لعـام  )الربوتوكـول األول  (واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية       
  .)مل يبدأ نفاذها بعد (٢٠٠٦األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 
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 وبراجمهـا  وصـناديقها  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  هبـا  تـضطلع  الـيت  باأللغـام  املتـصلة  األنشطة مجيع
  ،)٢(األنشطة لتلك وبتنسيقها
ــ االحتفــالاملــدى الــذي وصــل إليــه   التقــدير مــع تالحــظ وإذ   ــة الــدويل اليومب  للتوعي
  ،يالعامل الصعيد على باأللغام املتعلقة اإلجراءات يف واملساعدة باأللغام

 عــن الناشــئة اهلائلــة واإلمنائيــة اإلنــسانية املــشاكل إزاء بــالغال هــاقلق تأكيــد تعيــد وإذ  
 واقتـصادية  اجتماعية عواقب يف تتسبب اليت و )٣(حلربا واملتفجرات من خملفات   األلغام وجود
  حلرب،ا واملتفجرات من خملفات األلغاممن  املتضررة البلدان لسكان ودائمة وخيمة

 واملتفجـرات مـن خملفـات      األلغـام  تـشكله  الـذي  اجلـسيم  اخلطر اعتبارها يف تضع وإذ  
 يف املـشاركني  األفـراد وعلـى    وأرواحهـم  وصحتهم احملليني املدنيني السكان سالمة على حلربا
  التأهيل،و السالم وحفظ اإلنسانية الشؤوناملتعلقة ب عملياتالو ربامجال

 يـزال   ال عـدد  وجودو ،سنويا تنشر زالت  ال اليت األلغام عدد الشديد جزعها يثري وإذ  
 مـــن مـــساحاتو حلـــربا واملتفجـــرات مـــن خملفـــات األلغـــام مـــن تناقـــصه رغـــم جـــدا كـــبريا

 نتيجـة لـذلك،    ،مقتنعـة  تظـل  وإذ املـسلحة،  للـصراعات  نتيجـة  هبـا  املنكوبة املربعة الكيلومترات
 اإلجـراءات  يف جمـال   املبذولـة    هـود اجل ، على سبيل االستعجال،   الدويل اجملتمع يعزز أن بضرورة
 األرضـــية األلغــام  تـــشكله  مــا علـــى ،ممكــن  وقــت  أقـــرب يف ،القــضاء  بغيـــة باأللغــام  املتعلقــة 

  املدنيني، على واملتفجرات من خملفات احلرب من خطر
ــأن تقــر وإذ   ــضطلع املتحــدة األمــم ب ــدور ت ــدان يف جــوهري ب ــساعدة تقــدمي مي  يف امل

 اجملـال،  هـذا  يف الدول به تضطلع الذي الرئيسي دورال عالوة على  باأللغام، املتعلقة اإلجراءات
 اإلنـسانية  األنـشطة  مكونات من ومتكامل مهم مكون باأللغام املتعلقة اإلجراءات أن  ترى وإذ

 يف باأللغـام  املتعلقـة  اإلجـراءات  بـإدراج  علمـا  حتـيط  وإذ املتحـدة،  األمـم  هبا تقوم اليت واإلمنائية
  السالم، فظحل املتحدة األمم عمليات من ديعدال

 اجلديـدة  العمليـات  بإيقـاف  األلغـام مـن    املتـضررة  الـدول  إقنـاع  إىل احلاجـة  تؤكد وإذ  
  ،هتاوكفاء األلغام إزالة عمليات فعالية ضمانل لألفراد املضادة األلغام لنشر

 احلاجة امللحة إىل حث اجلهات الفاعلة من غري الـدول علـى أن توقـف                وإذ تؤكد أيضا    
   املرتبطة هبا، األخرىاألجهزة املتفجرةوليات اجلديدة لنشر األلغام فورا ودون شروط العم

_______________ 

  .٩، الفقرة ٥٣/٢٦انظر القرار   )٢(
حسب التعريف الوارد يف الربوتوكول اخلامس التفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة                     )٣(

  .معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
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 املتعلقــة اإلجــراءات يف املــساعدة تقــدمي عــن العــام األمــني بتقريــر علمــا حتــيط  - ١  
  ؛)٤(باأللغام

 األمـم  مـن  مبساعدة الدول، تبذهلا اليت اجلهود استمرار إىل خاص بوجه تدعو  - ٢  
 االقتــضاء، حــسب ، باأللغــاماملتعلقــة اإلجــراءات يف ملــشاركةا الــصلة ذات واملنظمــات املتحــدة

 الــيت البلــدان يف باأللغــام املتعلقــة اإلجــراءات جمــال يف وتطويرهــا وطنيــة قــدرات بنــاء تــشجيعل
 الــسكان ســالمةجــسيما علــى  خطــرا واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب  األلغــام فيهــا تــشكل
 علـى  واالقتـصادية  االجتماعية التنمية جهود مامأ عائقا أو وأرواحهم وصحتهم احملليني املدنيني

  واحمللي؛ الوطين الصعيدين
 وكــذلك ،الكافيــة القــدرة لــديها الــيت الــدول ســيما الو الــدول، مجيــع حتــث  - ٣  
 املتعلقــة اإلجــراءات يف املــشاركة الــصلة ذات واملؤســسات واملنظمــات املتحــدة األمــم منظومــة
  :يلي  مااالقتضاء، حسب تقدم، أن على باأللغام،
 مـن  واملتفجرات من خملفات احلـرب     األلغاممن   املتضررة البلدان إىل املساعدة  )أ(  

  باأللغام؛ املتعلقة اإلجراءات جمال يف وتطويرها وطنية قدرات بناء أجل
 نظومـة مل  التابعـة  يئـات اهل مـع  بالتعـاون  ،االقتـضاء عنـد    الوطنيـة،  للربامج الدعم  )ب(  
ــةاإل واملنظمــات املتحــدة األمــم ــة قليمي ــة وغــري واحلكومي  تقليــل بغــرض الــصلة، ذات احلكومي
مع مراعاة تبـاين آثارهـا      ،واملتفجرات من خملفات احلرب    األرضية األلغام تشكلها اليت املخاطر

  ؛على النساء والرجال والفتيات والصبية
 املتعلقـة  اإلجـراءات مسامهات ميكـن الوثـوق والتنبـؤ هبـا ويف حينـها إىل أنـشطة                )ج(  

 املتعلقـة باأللغـام      املبذولـة يف جمـال اإلجـراءات       الوطنية هودأمور عدة منها اجل    عن طريق أللغام،  با
 املتـصلة   الـربامج ، مبا يف ذلك      يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام     وبرامج املنظمات غري احلكومية   

وكـذلك مـن   اصـة علـى الـصعيد احمللـي،     وخبالتثقيف يف جمال خطـر األلغـام،       بمبساعدة الضحايا و  
 املتعلقــة باأللغــام اإلجــراءات االســتئماين للتربعــات للمــساعدة يف  األمــم املتحــدةخــالل صــندوق

   املتعلقة باأللغام؛اإلجراءاتوالصناديق االستئمانية اإلقليمية ذات الصلة للمساعدة يف 
 مواقـع  حتديـد  بغـرض  واملاديـة  واملاليـة  التقنيـة  واملـساعدة  الـضرورية  املعلومات  )د(  
واملتفجــرات مــن خملفــات   األجهــزة مــن وغريهــا املتفجــرة واألفخــاخ واأللغــام األلغــام حقــول
 يفو الـدويل  للقـانون  وفقـا  الوسـائل،  مـن  ذلك بغري مفعوهلا إبطال أو وتدمريها وإزالتها احلرب
  ممكن؛ وقت أقرب

_______________ 

)٤(  A/62/307 و Corr.3.  
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 واملتفجـرات مـن    األلغـام مـن    املتـضررة  البلـدان  إىل ‘١’ التكنولوجية املساعدة  )هـ(  
 واملـستدامة  الفعالـة  تكنولوجيـا الو تقنياتال بشأن العلمي البحث عيتشجل ‘٢’ ؛خملفات احلرب 

ــسليمة واملناســبة ــا وال  وتــشجيع تطويرهــا علــى حنــو  األلغــامب  يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة بيئي
  ؛املستعمل يالئم

 وفقـا  باأللغـام  املتعلقـة   اإلجـراءات  أنـشطة  مجيـع  لتنفيذ املبذولة اجلهود تشجع  - ٤  
 الدوليـة،  املعـايري تلـك   ب تتقيد اليت الوطنية املعايري أو باأللغام املتعلقة لإلجراءات الدولية للمعايري
ــشدد ــى وتـ ــة علـ ــتعمال أمهيـ ــام اسـ ــات، إلدارة نظـ ــن املعلومـ ــل مـ ــام قبيـ ــات إدارة نظـ  املعلومـ

  ؛اإلجراءات  تلكأنشطة تيسري على للمساعدة باأللغام، املتعلقة لإلجراءات
 الـدويل  بالقـانون  عمـال  حتـدد،  أن علـى  األلغام من املتضررة الدول مجيع ثحت  - ٥  
 املتفجــرات مــن مــن وغريهــا ألغــام فيهــا توجــد الــيت لواليتــها اخلاضــعة املنــاطق مجيــع املنطبــق،

 التحديـد  اسـتخدام  مبـا يف ذلـك، عنـد االقتـضاء،     فعاليـة،  املمكنـة    الطـرق  بأكثر خملفات احلرب 
  للمساحات؛ الضيق

 أن تدرج على حنو استباقي متطلبـات        على األلغام من   املتضررة الدول شجعت  - ٦  
 يف خطــط التنميــة وعملياهتــا للــضحايا املــساعدة تقــدميمتطلبــات و باأللغــام املتعلقــةاإلجــراءات 

 اإلجـراءات   تلـك  وأن يـتم متويـل       باأللغـام  املتعلقة التنمية اإلجراءات    أولوياتتشمل   لكفالة أن 
  ؛ؤ بهعلى حنو ميكن التنب

واملتعـددة األطـراف     والوطنيـة  اإلقليميـة   املعنيـة  واهليئـات  الـربامج  مجيع تشجع  - ٧  
 ذلـك  يف مبـا  باأللغـام،  املتعلقـة  اإلجـراءات  أنـشطة  املتحـدة،  األمم مع بالتنسيق تدرج، أن على
 عمريوالـت  التأهيـل و اإلنـسانية  الشؤون تجماال يف هبا تقوم اليت املساعدة أنشطة يف األلغام، إزالة

ــة، ــد  والتنمي ــة إىل احلاجــة ،االقتــضاء وأن تــضع يف اعتبارهــا، عن ــة كفال ــة امللكي ــة الوطني  واحمللي
 جوانـب  مجيـع  يف األعمار مع يتناسب اجنساني امنظور وأن تدرج  القدرات، وبناءواالستدامة  

  األنشطة؛ تلك
 علـى  دوتـشد  باأللغـام،  املتعلقـة  اإلجـراءات  يف والتنـسيق  التعـاون  أمهيـة  تؤكد  - ٨  
 الــدور أيــضا وتؤكــد الــصدد، هــذا يف الوطنيــة لــسلطاتالــيت تــضطلع هبــا ا الرئيــسية املــسؤولية
 وتـربز  الـصدد،  هـذا  يف الـصلة  ذات املنظمـات  مـن  وغريهـا  املتحـدة  األمـم  تؤديـه  الـذي  الداعم
  باأللغام؛ املتعلقة اإلجراءات يف املتحدة األمم لدور مستمر تقييم إىل احلاجة

 حـــسب باأللغـــام، املتعلقـــة إىل اإلجـــراءات صـــراحة اإلشـــارة يـــةبأمه تـــسلم  - ٩  
 يكـون  أن إمكانيـة   وذلـك يف ضـوء     الـسالم  واتفاقـات  النار إطالق وقف اتفاقات يف االقتضاء،
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 ، املعنيـة  األطـراف  بـني  فيمـا  الـصراع  انتـهاء  بعد  ما حاالت يف  دور باأللغام املتعلقة لإلجراءات
  الثقة؛ وبناء السالم تدابري من تدبريا باعتبارها
 والـستني  رابعـة ال دورهتـا  يف العامة اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  - ١٠  
 إزالــة يف املــساعدة تقــدمي بــشأن الــسابقة القــرارات متابعــة وعــن القــرار هــذا تنفيــذ عــن تقريــرا
 األمـم  شطةوأنـ  سياسـات  مبـا يف ذلـك     باأللغـام،  املتعلقـة  وتقدمي املساعدة يف اإلجراءات    األلغام
  الصلة؛ ذات املتحدة

 البنــد والــستني رابعــةال لــدورهتا املؤقــت األعمــال جــدول يف تــدرج أن تقــرر  - ١١  
  .“باأللغام املتعلقة اإلجراءات يف املساعدة تقدمي” املعنون

  ٧٥اجللسة العامة 
  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٧

  


