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    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعماربناء[
  ])A/64/402() اللجنة الرابعة(

  
  ساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغامتقدمي امل  - ٦٤/٨٤

  ،إن اجلمعية العامة  
 وإىل مجيــع ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٧رخ  املــؤ٦٢/٩٩ إىل قرارهــا إذ تــشري  

 وبـشأن تقـدمي املـساعدة يف اإلجـراءات        قراراهتا السابقة بشأن تقـدمي املـساعدة يف إزالـة األلغـام             
  املتعلقة باأللغام اليت اختذت مجيعها بدون تصويت،

ــشري   ــضاوإذ تــ ــصلة   أيــ ــات ذات الــ ــدات واالتفاقيــ ــع املعاهــ ــات  )١( إىل مجيــ وعمليــ
  تعلقة هبا،االستعراض امل

ــة املــدى الــذي وصــل إليــه االحتفــال بــ  وإذ تالحــظ مــع التقــدير     اليوم الــدويل للتوعي
   على الصعيد العاملي،املتعلقة باأللغاماإلجراءات باأللغام واملساعدة يف 

 املــشاكل اإلنــسانية واإلمنائيــة اهلائلــة الناشــئة عــن   إزاء بــالغال هــاوإذ تعيــد تأكيــد قلق  
 عواقــب اجتماعيــة  تترتــب عليهــا الــيت  )٢(حلــرب ا ات مــن خملفــات راملتفجــ ووجــود األلغــام  

  ،منها ودائمة لسكان البلدان املتضررة وخيمةواقتصادية 

_______________ 

ية حظر استعمال وتكديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد              هذه املعاهدات واالتفاقيات اتفاق   تشمل   )١(
؛ والربوتوكــول املتعلــق حبظـر أو تقييــد اســتعمال األلغــام واألفخــاخ املتفجــرة  ١٩٩٧  لعــاموتـدمري تلــك األلغــام 

الربوتوكول الثاين التفاقية حظر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة            (١٩٩٦ عام    يف واألجهزة األخرى، بصيغته املعدلة   
ات املتفجربـ ؛ والربوتوكـول املتعلـق      )١٩٨٠قليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الـضرر أو عـشوائية األثـر لعـام               ت

؛ والربوتوكول اإلضـايف التفاقيـات     )١٩٨٠الربوتوكول اخلامس التفاقية عام      (٢٠٠٣  لعام حلرباخملفات  من  
الربوتوكـول  (زعات املسلحة الدوليـة     ، واملتعلق حبماية ضحايا املنا    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢جنيف املعقودة يف    

  .٢٠٠٦؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام ١٩٧٧  لعام)األول
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 ات مـن خملفـات    تفجـر وامل اجلـسيم الـذي تـشكله األلغـام          اخلطر وإذ تضع يف اعتبارها     
ركني يف  األفـراد املـشا   وعلـى حلرب على سالمة السكان املدنيني احملليني وصحتهم وأرواحهـم     ا
  ، وإزالة األلغامفظ السالم والتأهيلاملتعلقة حباإلنسانية و عملياتالربامج وال

يـزال    ال وجـود عـدد   وتزال تنشر سـنويا       ال  عدد األلغام اليت   وإذ يثري جزعها الشديد     
حلـــرب ومـــساحات مـــن اخملفـــات مـــن  اتاملتفجـــروكـــبريا جـــدا رغـــم تناقـــصه مـــن األلغـــام 

 ، نتيجــة لــذلك، املــسلحة، وإذ تظــل مقتنعــةللرتاعــاتبــة هبــا نتيجــة الكيلــومترات املربعــة املنكو
 املبذولـة يف جمـال اإلجـراءات      هـود   اجل على سبيل االستعجال،   ، اجملتمع الدويل  يعززضرورة أن   ب

ات املتفجـر واأللغـام األرضـية     تشكله    ما على يف أقرب وقت ممكن    املتعلقة باأللغام بغية القضاء   
  ،ى املدنينيعلمن خطر حلرب من خملفات ا

 اإلجـراءات  دور جوهري يف ميـدان تقـدمي املـساعدة يف            هلا بأن األمم املتحدة     وإذ تقر   
يف ذلـك دائـرة       مبـا  ،)٣( مـن خـالل فريـق األمـم املتحـدة املعـين مبكافحـة األلغـام                املتعلقة باأللغـام  

 بـه الـدول    الدور الرئيسي الذي تـضطلع األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، عالوة على  
 املتعلقـة باأللغـام مكـون مهـم ومتكامـل مـن مكونـات         تـرى أن اإلجـراءات   يف هذا اجملـال، وإذ    

 اإلجـراءات األنشطة اإلنسانية واإلمنائية اليت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة، وإذ حتـيط علمـا بـإدراج                    
  د من عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم،يعدالاملتعلقة باأللغام يف 

يبذله العاملون يف جمال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام علـى الـصعيدين                مبا ضاوإذ تقر أي    
الوطين والدويل، مبن فيهم موظفو األمم املتحدة وحفظـة الـسالم التـابعون لألمـم املتحـدة، مـن           
جهود قيمة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام مـن أجـل متكـني سـكان اجملتمعـات احملليـة مـن                      

العادية واستعادة مصادر رزقهم عن طريق االستفادة من جديـد مـن األراضـي      استئناف حياهتم   
  اليت كانت ملوثة باأللغام،

                                                                                                                                                                                                
حسب التعريف الوارد يف الربوتوكول اخلامس التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن              )٢(

  .اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
يات حفظ السالم ودائرة األمم املتحدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام ومكتـب شـؤون                يتألف من إدارة عمل    )٣(

نزع السالح وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                     
ملستـشارة اخلاصـة    املشاريع ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومكتب ا           

للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                     
  .الالجئني وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل
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توقف فـورا   احلاجة امللحة إىل حث اجلهات الفاعلة من غري الدول على أن      وإذ تؤكد     
  األخــرى املتفجــرة واألجهــزة لنــشر األلغــامالــيت يــضطلع هبــا حــديثا ودون شــروط العمليــات 

  ا،املرتبطة هب
  ؛)٤( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
إىل استمرار اجلهود الـيت تبـذهلا الـدول، مبـساعدة األمـم             ،   بوجه خاص  ،تدعو  - ٢  

تـشجيع  ل املتعلقة باأللغام، حـسب االقتـضاء،        اإلجراءات املشاركة يف    املعنيةاملتحدة واملنظمات   
األلغـام يف البلـدان الـيت تـشكل فيهـا       املتعلقـة ب اإلجـراءات بناء وتطـوير قـدرات وطنيـة يف جمـال        

سـالمة الـسكان املـدنيني احمللـيني        جـسيما علـى     حلـرب خطـرا     ا خملفـات    ات مـن  املتفجرواأللغام  
وصــحتهم وأرواحهــم أو عائقــا أمــام جهــود التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية علــى الــصعيدين   

  الوطين واحمللي؛
 وكــذلك، الكافيــة القــدرة  الــدول الــيت لــديهاســيما  وال مجيــع الــدول،حتــث  - ٣  

 املتعلقـة   يف اإلجـراءات   املـشاركة    املعنية األخرى منظومة األمم املتحدة واملنظمات واملؤسسات      
عـن طريـق    ، حـسب االقتـضاء،      تـدعم الـدول واألقـاليم املتـضررة مـن األلغـام           باأللغام، على أن    

  :يلي  ماتقدمي
حلـرب مـن    اخملفات  ات من   فجراملتواأللغام  من  املساعدة إىل البلدان املتضررة       )أ(  

يف ذلـك، حـسب       مبـا  ، املتعلقـة باأللغـام    اإلجـراءات قـدرات وطنيـة يف جمـال        وتطـوير   أجل بنـاء    
  االقتضاء، يف وفاء تلك البلدان بالتزاماهتا الدولية ذات الصلة؛

نظومـة  التابعـة مل  يئـات   اهل، بالتعـاون مـع      عنـد االقتـضاء   الدعم للربامج الوطنيـة،       )ب(  
املخـاطر الـيت      بغرض تقليل  املعنيةدة واملنظمات اإلقليمية واحلكومية وغري احلكومية       األمم املتح 

 النـساء مـع مراعـاة تبـاين احتياجـات         حلرب،  اخملفات  ات من   املتفجروتشكلها األلغام األرضية    
  ؛والفتيات والصبية والرجال

جمـال  يف نـشطة  باأل لالضـطالع مسامهات ميكن الوثوق والتنبؤ هبـا ويف حينـها      )ج(  
ــام  اإلجــراءات ــة باأللغ ــها    املتعلق ــدة من ــور ع ــق أم ــة اجل عــن طري ــود الوطني ــة يف جمــال  ه  املبذول

ــة    اإلجــراءات  ــرامج املنظمــات غــري احلكومي ــام وب ــة باأللغ ــة   املتعلق  يف جمــال اإلجــراءات املتعلق
ــ املتــصلة مبــساعدة الــضحايا و الــربامجيف ذلــك   مبــا،باأللغــام التثقيف يف جمــال خطــر األلغــام،  ب

عــن طريــق الــصناديق االســتئمانية الوطنيــة واإلقليميــة  اصــة علــى الــصعيد احمللــي، وكــذلك  خبو

_______________ 

)٤( A/64/287.  
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 للمـــساعدة يف  املقدمـــة االســـتئماين للتربعـــاتالـــصندوق يف ذلـــك  مبـــاوالعامليـــة ذات الـــصلة،
  ؛ املتعلقة باأللغاماإلجراءات

 اديــة بغــرض حتديــد مواقــعممعلومــات ومــساعدة تقنيــة وماليــة ومــا يلــزم مــن   )د(  
خملفــات مــن  اتاملتفجــروحقــول األلغــام واأللغــام واألفخــاخ املتفجــرة وغريهــا مــن األجهــزة   

يف وحلرب وإزالتها وتدمريها أو إبطال مفعوهلا بغري ذلك مـن الوسـائل، وفقـا للقـانون الـدويل       ا
  أقرب وقت ممكن؛

ن املتفجـرات مـ   األلغـام و  مـن   إىل البلـدان املتـضررة      ‘ ١’املساعدة التكنولوجية     )هـ(  
 الفعالـة واملـستدامة     تكنولوجيـا التقنيات و البشأن   ع البحث العلمي  يتشجل‘ ٢’حلرب؛  اخملفات  

ــا يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة ب   ــسليمة بيئي  وتــشجيع تطويرهــا علــى حنــو  األلغــامواملناســبة وال
  املستعمل؛ يالئم

 اإلجــراءات  يف جمــالنــشطةاألميــع جب لالضــطالع اجلهــود املبذولــة  تــشجع  - ٤  
الـيت تتقيـد    الوطنيـة   أو املعـايري   املتعلقة باأللغـام   لإلجراءاتاملتعلقة باأللغام وفقا للمعايري الدولية      

 وتشدد على أمهية استعمال نظام إلدارة املعلومات، من قبيـل نظـام إدارة              ،املعايري الدولية بتلك  
  يف جمـال نـشطة باأل االضـطالع  املتعلقـة باأللغـام، للمـساعدة علـى تيـسري       لإلجراءاتاملعلومات  
   املتعلقة باأللغام؛اإلجراءات

ــضاء      حتــث  - ٥   ــام علــى أن حتــدد، حــسب االقت ــضررة مــن األلغ ــدول املت ــع ال  مجي
الـيت توجـد فيهـا    أو سـيطرهتا و   مجيع املنـاطق اخلاضـعة لواليتـها        وعمال بالقانون الدويل املنطبق،     

 وأن تــستخدم تقنيــات بأكفــأ الطــرق املمكنــة،حلــرب ات أخــرى مــن خملفــات امتفجــر وألغــام
االقتضاء، االستقصاءات غري التقنيـة واالستقـصاءات التقنيـة          يف ذلك، عند    مبا األراضي، تطهري

  وإزالة األلغام؛
 الدول املتضررة من األلغام علـى أن تـدرج علـى حنـو اسـتباقي، بـدعم                تشجع  - ٦  

ة باأللغــام وتقــدمي مــن شــركاء التنميــة املعنــيني حــسب االقتــضاء، متطلبــات اإلجــراءات املتعلقــ 
املساعدة للضحايا يف خطـط التنميـة وعملياهتـا لكفالـة أن تـشمل أولويـات التنميـة اإلجـراءات                    

  املتعلقة باأللغام وأن يتم متويل تلك اإلجراءات على حنو ميكن التنبؤ به؛
واملتعـددة األطـراف     اإلقليميـة والوطنيـة      املعنيـة  مجيع الـربامج واهليئـات       تشجع  - ٧  
يف ذلـك     مبـا  املتعلقـة باأللغـام،   يف جمـال اإلجـراءات      نـشطة   األ  حسب االقتضاء،  درج،على أن ت  

 والـتعمري  اإلنـساين والتأهيـل   العمـل  تإزالة األلغام، يف أنشطة املساعدة الـيت تقـوم هبـا يف جمـاال          
 كفالة امللكية الوطنية واحملليـة واالسـتدامة وبنـاء القـدرات،            آخذة يف اعتبارها ضرورة   والتنمية،  

   تلك األنشطة؛جوانب يف مجيع يراعي االعتبارات اجلنسانية وعامل السن امنظورأن تدرج و
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الــدول األعــضاء، حــسب االقتــضاء، واملنظمــات املعنيــة املــشاركة يف  تــشجع   - ٨  
اإلجراءات املتعلقة باأللغام على مواصلة جهودها لكفالة أن تراعـى يف بـرامج مكافحـة األلغـام              

ــسانية  ــارات اجلن ــتمكن النــساء والفتيــات والــصبية والرجــال مــن     االعتب وعامــل الــسن حبيــث ت
االستفادة منها على قدم املساواة، وتشجع مشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة يف وضـع بـرامج                  

  ؛مكافحة األلغام
 أمهيـة التعـاون والتنـسيق يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، وتـشدد علـى                  تؤكد  - ٩  

ى كاهل السلطات الوطنية يف هذا الـصدد، وتؤكـد أيـضا الـدور     املسؤولية الرئيسية اليت تقع عل  
الداعم الذي تؤديه األمم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات املعنيـة يف هـذا الـصدد، وتـشدد علـى                 
ضرورة إجراء تقييم شـامل ومـستقل لنطـاق عمـل األمـم املتحـدة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة                      

  ؛ع فيهباأللغام وتنظيمه وفعاليته والنهج املتب
بأمهيـــة اإلشـــارة صـــراحة إىل اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام، حـــسب   تـــسلم  - ١٠  

االقتـــضاء، يف اتفاقـــات وقـــف إطـــالق النـــار واتفاقـــات الـــسالم يف ضـــوء إمكانيـــة أن يكـــون 
 لإلجراءات املتعلقة باأللغـام، باعتبارهـا تـدبريا مـن تـدابري الـسالم وبنـاء الثقـة، دور يف حـاالت               

  لرتاع بني األطراف املعنية؛بعد انتهاء ا ما
 الـــسادسةاألمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا  إىل تطلـــب  - ١١  

والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعـن متابعـة القـرارات الـسابقة بـشأن تقـدمي املـساعدة يف                     
 سياسـات وأنـشطة   لـك يف ذ  مبـا  املتعلقـة باأللغـام،  اإلجـراءات املـساعدة يف  تقـدمي  إزالة األلغام و 

  الصلة؛ األمم املتحدة ذات
 والـستني البنـد   الـسادسة  أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا            تقرر  - ١٢  
  .“ املتعلقة باأللغاماإلجراءاتتقدمي املساعدة يف ”املعنون 

  ٦٢اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠

  


