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    ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٩قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1 و A/58/L.50( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
  

  تقدمي املساعدة يف األعمال املتعلقة باأللغام -  ٥٨/١٢٧
  ،إن اجلمعية العامة  
 وإىل مجيـع    ٢٠٠٢ ديـسمرب / األول كـانون  ١٦ املـؤرخ    ٥٧/١٥٩  إىل قرارها  إذ تشري   

األعمـال املتعلقـة باأللغـام، الـيت اختـذت      إزالة األلغـام و راراهتا السابقة بشأن تقدمي املساعدة يف      ق
  مجيعها بدون تصويت،

 املتعلقـة  األعمـال ألمم املتحدة دورا هاما يف ميدان تقدمي املـساعدة يف      لبأن  وإذ تسلم     
 األعمـال ضع يف اعتبارهـا أن      لدول يف هذا اجملال، وإذ تـ      لدور الرئيسي   الباأللغام، باإلضافة إىل    

املتعلقـة باأللغـام تـشكل عنــصرا هامـا ومتكـامال مـن عناصــر األنـشطة اإلنـسانية واإلمنائيـة الــيت          
  تضطلع هبا األمم املتحدة،

 إزاء املشاكل اإلنسانية واإلمنائية اجلسيمة النامجة عـن  بالغ قلقها  وإذ تؤكد من جديد     
نفجرة اليت تشكل عقبة أمام عـودة الالجـئني وغريهـم            غري امل  الذخائروجود األلغام وغريها من     

مــن املــشردين، وعمليــات املعونــة اإلنــسانية، والــتعمري والتنميــة االقتــصادية، فــضال عــن إعــادة   
األوضــاع االجتماعيــة إىل حالتــها الطبيعيــة، والــيت تترتــب عليهــا عواقــب اجتماعيــة واقتــصادية  

  تضررة من األلغام،وخيمة ودائمة بالنسبة إىل سكان البلـدان امل
 غـري املنفجـرة مـن خطـر         الـذخائر  ما تشكله األلغام وغريها من       وإذ تضع يف اعتبارها     

بــالغ يهــدد ســالمة وصــحة وأرواح الــسكان احمللــيني املــدنيني واألفــراد املــشاركني يف الــربامج    
  التأهيل،ية واملتعلقة حبفظ السالم ووالعمليات اإلنسان

عـــن فزعهـا إزاء   إن كانت تعرب  و،ايا اجلدد لأللغامتناقص عدد الضح  وإذ يشجعها     
فجـرة، وخباصـة بـني الـسكان        ناملرتفع لضحايا األلغام وغريهـا مـن الـذخائر غـري امل           احلايل  العدد  

 املـؤرخ   ٥٧/١٩٠قرارهـا   املدنيني، مبن فيهم النـساء واألطفـال، وإذ تـشري يف هـذا الـسياق إىل                 
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ــرار، و٢٠٠٢ ديــسمرب/ األولكــانون ١٨ ــة حقــوق اإلنــسان  يإىل ق  املــؤرخ ٢٠٠٣/٤٩ جلن
ــسان٢٣ ــل / نيـ ــوقني و   ٢٠٠٣أبريـ ــسان للمعـ ــوق اإلنـ ــشأن حقـ ــؤرخ ٢٠٠٣/٨٦  بـ  ٢٥ املـ

  ،)١( بشأن حقوق الطفل٢٠٠٣ أبريل/نيسان
 عدد األلغام اليت ال تزال تزرع كل سـنة، فـضال عـن وجـود              وإذ يثري جزعها الشديد     

 غـري املنفجـرة األخـرى نتيجـة         الـذخائر غـام و   مـن األل   متناقص، ولكن ال يزال كبريا جـدا،      عدد  
بالــضرورة امللحــة لزيــادة اجلهــود الــيت  مقتنعــةبالتــايل، ال تــزال، هــي إذ للــصراعات املــسلحة، و

 القـضاء علـى خطـر األلغـام األرضـية علـى         بغيـة يبذهلا اجملتمع الدويل إلزالة األلغام زيادة كـبرية         
  املدنيني، يف أقرب وقت ممكن،

ام، ــــ ة األلغـــ ات إزالـــ مـن األحكـام ذات األمهيــة بالنـسبة لعملي    ددا عـ  أن وإذ تالحـظ   
توفري ما يلـزم مـن معلومـات ومـساعدة تقنيـة      و ،وال سيما اشتراط إمكانية الكشف عن األلغام    

علـى أي حنـو    أو إبطـال مفعوهلـا       والفخاخ املتفجـرة  وإزالة األلغام   حقول األلغام   لتطهري  ومادية  
ــاين املعــدل الربوقــد أدرج يف آخــر،  ـــة   )٢(توكــول الث ــد اســتعمال أسلحـ ــة حظــر أو تقيي  التفاقي

، وإذ تالحظ أيـضا بـدء نفـاذ    )٣(تقليدية معينـة ميكن اعتبارها مفرطـــة الضــرر أو عشوائية األثر   
  ،١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٣الربوتوكول الثاين املعدل لالتفاقية يف 

ــضا    ــتنتاجات والتوصــيات ا وإذ تالحــظ أي ــؤمتر   االس ــيت اعتمــدت يف امل ــسنويينل  ني ال
 حظــر أو تقييــد  للــدول األطــراف يف الربوتوكــول الثــاين املعــدل التفاقيــة)٥( واخلــامس)٤(الرابــع

 يف يناملعقـود ، استعمال أسلحة تقليدية معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية األثـر            
ــانون األول١١جنيـــف يف  ــشرين ٢٦  و٢٠٠٢ديـــسمرب / كـ ــاينتـ ــوفمرب/ الثـ ــى ٢٠٠٣ نـ  علـ

  ،التوايل
الربوتوكــول اإلضــايف اجلديــد املتعلــق مبعاجلــة األثــر الــذي تتركــه وإذ تالحــظ كــذلك   

عتمـده اجتمـاع الـدول األطـراف يف     ، الـذي ا بعـد انتـهاء الـصراع    املخلفات املتفجرة للحروب  
ا مفرطــــة الـضــرر     تفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحـــة تقليديـــــــة معينـــــة ميكــــن اعتبارهـ              ا

                                                         
، )E/2003/23( ،٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٣، مــاعي االقتــصادي واالجتلمجلــسالوثــائق الرمسيــة ل: انظــر  )١(  

  .الفصل الثاين، الفرع ألف
)٢(  CCW/CONF.I/16 (Part I)املرفق باء ،.  
منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       (١٩٨٠ :٥ ، اجمللـد حولية األمـم املتحـدة لـرتع الـسالح      :انظر  )٣(

(A.81.IX.4التذييل السابع ،.  
  )٤(  CCW/AP.II/CONF.4/3 (Part I)الفرع الرابع ،.  
  .CCW/AP.II/CONF.5/2انظر   )٥(  
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، وإذ )٦(٢٠٠٣ نــوفمرب/ الثــاينتــشرين ٢٨  و٢٧أو عــشوائية األثــر املعقــود يف جنيــف يــومي  
تالحــظ االتفــاق الــذي توصــل إليــه االجتمــاع ذاتــه بــشأن تكليفــات مواصــلة العمــل يف هــذا     

  الصدد،
 أن املزيــد مــن الــدول قــد صــادق علــى اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس وإذ تالحــظ  
 ١الــيت دخلــت حيــز النفــاذ يف   )٧( ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد وتــدمري تلــك األلغــام وإنتــاج
الـواردة  ، فبلـغ جممـوع الـدول الـيت قبلـت رمسيـا االلتزامـات               أو انضم إليهـا    ١٩٩٩مارس  /آذار
   دولة،وواحد وأربعنيمائة فيها 

ألطـراف   للـدول ا   اخلـامس االستنتاجات اليت خلص إليها االجتمـاع         أيضا وإذ تالحظ   
حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام               تفاقية  ايف  

، وإذ حتيط علمـا بإعـادة       )٨(٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٩ إىل   ١٥ يف الفترة من     بانكوكاملعقود يف   
 بـذل  االلتزامات بالقيام جبملـة أمـور منـها مواصـلة          )٩(الدول األطراف يف إعالن بانكوك    تأكيد  

ــصلةاجلهــود  ــة،   املت ــسانية لالتفاقي ــدول األطــراف    باألهــداف األساســية اإلن ــع ال وإذ حتــث مجي
واملنظمات املعنية على املشاركة بنشاط يف عمل برنامج ما بني الـدورات الـذي أنـشأته الـدول                  

 األمـني األول، الـذي سـيدعى      يؤمتر االستعراضـ  املـ أن  بـ  حتـيط علمـا   األطراف يف االتفاقية، وإذ     
ــريويب عقد حلــضوره، ســي عــامال  كــانون ٣ إىل نــوفمرب/ الثــاينتــشرين ٢٩ يف الفتــرة مــن  يف ن

  ،٢٠٠٤ ديسمرب/األول
 ضرورة إقناع الدول املتضررة من األلغام بإيقـاف العمليـات اجلديـدة لنـشر       تؤكدوإذ    

  األلغام املضادة لألفراد ضمانا لفعالية وكفاءة عمليات إزالة األلغام،
 الـدول  الـيت ال تـدخل يف عـداد     اجلهات الفاعلة    حلث  امللحة ضرورةال  أيضا تؤكدوإذ    

وسـائر األجهـزة املتفجـرة      أن توقف فورا ودون شروط أي عمليات جديدة لنشر األلغـام            على  
  ،املرتبطة هبا
عــن  ، بأمهيــة املــساعدة علــى إزالــة األلغــام يف البلــدان املتــضررة مــن األلغــاموإذ تــسلم  

واملعلومــات الــضرورية وتقــدمي املــساعدة التقنيــة واملاديــة املالئمــة   تــوفري اخلــرائط طريــق كفالــة

                                                         
  )٦(  CCW/GGE/VI/2املرفق الثاين ،.  
  .CD/1478انظر   )٧(  
  .APLC/MSP.5/2003/5انظر   )٨(  
  .املرجع نفسه، اجلزء الثاين  )٩(  
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 وغريهـا مـن الـذخائر غـري         والفخـاخ املتفجـرة   األلغام  إزالة   حقول األلغام و    يف تطهري  للمساعدة
  فجرة املوجودة حاليا،نامل

 املتعلقــة باأللغــام قــد ازدادت يف األعمــالألنــشطة  أن املــوارد املخصــصة وإذ تالحــظ  
ــسنوات  ــة مــوارد إضــافية   تؤكــد مــع ذلــك إذاألخــرية، وال ــة أفــضل   علــى ضــرورة تعبئ  وكفال

إذ تلبيـة االحتياجـات املتزايـدة، و      استغالل هلذه املوارد، وال سيما ملساعدة الضحايا، مـن أجـل            
ــم املتحــدة و    ــدول واألم ــع ال ــشجع مجي ــة    ســائر ت ــة وغــري احلكومي ــة واإلقليمي املنظمــات الدولي

  هودها يف هذا الصدد،على مواصلة بذل جواخلاصة 
لمعدات املأمونة والفعالة من حيـث التكلفـة الـيت تـستخدم          ل التوافر احملدود  قلقهايوإذ    

يف الكــشف عــن األلغــام وإزالتــها، وكــذلك احلاجــة إىل تنــسيق عــاملي فعــال يف ميــدان البحــث 
تقـدم   ذات الصلة، وإذ تـدرك احلاجـة إىل العمـل علـى حتقيـق      توالتطوير لتحسني التكنولوجيا 

أكرب وأسرع يف هذا امليدان وعلى تشجيع التعاون التقين على الـصعد الـدويل والـوطين واحمللـي                  
  حتقيقا هلذه الغاية،

 املتعلقـة باأللغـام     األعمالاحلاجة إىل تدعيم التعاون والتنسيق يف جمال        وإذ تعيد تأكيد      
ة، مبـا يف ذلـك املـوارد        وإىل ختـصيص املـوارد الالزمـة لتحقيـق هـذه الغايـ            على كافة املـستويات     

الالزمة لدعم املبادرات املتعلقة ببناء القدرات الوطنية واإلقليمية، حيثما ينطبق ذلـك، وأعمـال              
  األمم املتحدة يف هذا الصدد،

لـصيغة النهائيـة خلطـة للتـصدي حلـاالت          األمم املتحدة ل  وضع   التقديروإذ تالحظ مع      
   املتعلقة باأللغام،باألعمالملتصلة الطوارئ من أجل تلبية االحتياجات الطارئة ا

 املتعلقة باأللغـام، وكـذلك بإقامـة        األعمالتنسيق  املنشأة ل راكز  امل مبختلف   وإذ ترحب   
  ، املتعلقة باأللغامباألعماللألنشطة ذات الصلة ووجود صناديق استئمانية دولية 

كامـا   تضمني واليات العديد من عمليـات حفـظ الـسالم أح       وإذ تالحظ مع االرتياح     
 املتعلقة باأللغـام املـضطلع بـه بتوجيـه مـن إدارة عمليـات حفـظ                 األعمالتتصل بالعمل يف جمال     

  ، يف سياق هذه العمليات،ألمانة العامة التابعة لالسالم
 باإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات املاحنة واملتلقية ومنظومة األمم املتحـدة،          وإذ تشيد   

ــة،   ــص واملنظمــات اإلقليمي ــة ال ــسيق     وجلن ــة، لتن ــة، واملنظمــات غــري احلكومي ليب األمحــر الدولي
 غــري الــذخائرجهودهــا والبحــث عــن حلــول للمــشاكل املتــصلة بوجــود األلغــام وغريهــا مــن     

  فجرة، فضال عن مساعدهتا لضحايا األلغام،نامل
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 بالدور الذي يقوم به األمـني العـام يف زيـادة الـوعي العـام مبـشكلة األلغـام               وإذ ترحب   
  األرضية،
ــب  - ١   ــام  ترحـ ــني العـ ــر األمـ ــة     بتقريـ ــال املتعلقـ ــساعدة يف األعمـ ــدمي املـ ــن تقـ  عـ
 لألعمـال  وبالتوصيات الواردة فيه، وحتيط علما مـع التقـدير باالسـتراتيجية املنقحـة            )١٠(باأللغام

  ؛)١١(املتعلقة باأللغام الواردة يف إضافة التقرير
األمـم  لـدول مبـساعدة    ا إىل مواصـلة اجلهـود الـيت تبـذهلا           ، بصفة خاصـة   ،تدعو  - ٢  
، حـسب االقتـضاء، لتـدعيم     املتعلقـة باأللغـام  األعمـال واملنظمات املعنية اليت تشارك يف   املتحدة  
 املتعلقة باأللغام يف البلـدان الـيت تـشكل          باألعمالالوطنية ذات الصلة    قدرات  وتطوير ال تأسيس  

ة وصـحة وحيـاة الـسكان       هتديـدا خطـريا لـسالم     وغريها من الـذخائر غـري املنفجـرة         فيها األلغام   
عائقا أمـام جهـود التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية علـى املـستويني الـوطين واحمللـي،                    احملليني أو 

ــدول األعــضاء،    ــع ال ــديها ســيما  الووحتــث مجي ــيت ل ــدول ال ــدان   ال ــى مــساعدة البل  القــدرة عل
، علـى  تعلقة باأللغـام  املاألعمال تأسيس وتطوير قدراهتا الوطنية يف جمال   يفاأللغام  املتضررة من   
  ؛القيام بذلك

، بالتعـاون مـع هيئـات        ودعمهـا   الدول األعضاء إىل إعداد برامج وطنيـة       تدعو  - ٣  
، حـــسب احلكوميـــة وغـــري احلكوميـــة املعنيـــةوقليميـــة إلواملنظمـــات امنظومـــة األمـــم املتحـــدة 

، ئر غـري املنفجـرة     وغريها مـن الـذخا     األلغام األرضية تقليل املخاطر اليت تشكلها     االقتضاء، بغية   
    النساء واألطفال؛مبا يف ذلك بني

إلقليميـــة واجلهـــات املاحنـــة  واملنظمـــات ا للحكومـــاتتعـــرب عـــن تقـــديرها  - ٤  
 املتعلقـة باأللغـام، مبـا يف ذلـك التربعـات املقدمـة       لألعمـال  على تربعاهتا املاليـة والعينيـة    األخرى

  ؛ واحملليةربامج بناء القدرات الوطنيةول  السالمحفظولعمليات للعمليات يف حاالت الطوارئ 
 املتعلقة باأللغام وفقـا للمعـايري الوطنيـة         األعمالاجلهود املبذولة إلجناز    تشجع    - ٥  

 املتعلقة باأللغام، وتـشجع أيـضا مجيـع الـدول           لألعمالوالدولية املقبولة، مبا فيها املعايري الدولية       
 تتعلـق   بأعمـال يها البلدان املسامهة بقوات اليت تقوم        املتعلقة باأللغام، مبا ف    األعمالاملشاركة يف   

  ، على اتباع هذه املعايري، حيثما ميكن تطبيقها؛  السالمحفظباأللغام ضمن عمليات 

                                                         
)١٠( A/58/260.  
)١١( A/58/260/Add.1.  
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 على أمهية استخدام نظام إلدارة املعلومات، مثل نظام إدارة املعلومـات      تشدد  - ٦  
، ألمـم املتحـدة لألعمـال املتعلقـة باأللغـام         ا املتعلقة باأللغام، بالتنسيق الكامل مع دائرة        لألعمال

  ؛ لألغراض اإلنسانيةاأللغام مركز جنيف الدويل إلزالةوبدعم فعال من 
ــة واجلهــات املاحنــة األخــرى  واملنظمــات ا احلكومــاتتناشــد  - ٧    مواصــلة إلقليمي
 املتعلقـة باأللغـام، وزيـادة هـذا الـدعم حيثمـا أمكـن ذلـك، وذلـك مـن خـالل                       لألعمالدعمها  

 ذلـك التربعـات املقدمـة    ، مبـا يف  موثوق هبا وميكـن التنبـؤ هبـا يف الوقـت املناسـب       تقدمي تربعات 
فـضال   املتعلقـة باأللغـام،      األعمـال  املـساعدة يف     لتقـدمي  االسـتئماين     التربعات صندوقعن طريق   

 الــيت تــضطلع هبــا اإلنــسانيةوالــربامج   املتعلقــة باأللغــاماألعمــال جمــال عــن اجلهــود الوطنيــة يف
يف املتعلقــة باأللغــام  األعمــال املــساعدة يف تــوفريبغيــة  يف هــذا اجملــال، ةاملنظمــات غــري احلكوميــ

دراج تلـــك املـــساعدة يف اإلطـــار األوســـع الســـتراتيجية إ، وتؤكـــد ضـــرورة الوقـــت املناســـب
  ؛ائية وغريها من االستراتيجياتنسانية واإلمنإلاملساعدة ا
 تقـدمي املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ إىل ضـحايا           الـدعم الـدويل ل     أمهية   تؤكد  - ٨  

دمــاج إلالتأهيــل وا، وتقــدمي خــدمات الرعايــة و   غــري املنفجــرة األلغــام وغريهــا مــن الــذخائر   
طـار  دراج تلـك املـساعدة يف اإل      إاالجتماعي واالقتصادي إىل الضحايا، وتؤكـد أيـضا ضـرورة           

   االقتصادية؛صحة العامة واخلدمات االجتماعيةاألوسع الستراتيجيات ال
ذات الـصلة علـى      الوطنيـة واملتعـددة األطـراف      مجيع الربامج واهليئـات      تشجع  - ٩  

 املتعلقــة باأللغــام، باألعمــال اخلاصــةأن تقــوم، بالتنــسيق مــع األمــم املتحــدة، بــإدراج األنــشطة  
ــشطتها يف    ــضاء، يف أن ــساعدة جمــاالت حــسب االقت ــدمي امل ــسانية، وتق ــتعمري،   اإلن ــل، وال التأهي

،  واحملليــة امللكيــة الوطنيــة احلاجــة إىل كفالــة عنــصر  واملــساعدة اإلمنائيــة، آخــذة يف االعتبــار    
  واالستدامة، وبناء القدرات؛

  واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة      املتحدة األمم ومنظومة   الدول األعضاء  تشجع  - ١٠  
 إلدمــاج املنظــور اجلنــساين جــراءاتاملزيــد مــن اإلاختــاذ احلكوميــة املعنيــة علــى واملنظمــات غــري 

 املتعلقـة باأللغـام،     األعمـال واالعتبارات املناسبة لنوع اجلـنس والعمـر يف مجيـع جوانـب بـرامج               
  وخباصة الربامج الرامية إىل تقليل عدد الضحايا من األطفال والتخفيف من معاناهتم؛

ــة التعــ تؤكــد  - ١١   ــسيق يف  أمهي ــالاون والتن ــرة   األعم ــام، وتؤكــد م ــة باأللغ  املتعلق
 أخــرى أمهيــة الــدور الــذي تقــوم بــه األمــم املتحــدة يف التنــسيق الفعــال لألنــشطة ذات الــصلة    

 وتنـسيقها   األعمـال  املتعلقة باأللغام، على أساس سياسة األمم املتحـدة املتعلقـة بتلـك              باألعمال
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األلغـام، وتؤكـد أيـضا أمهيـة        املتعلقة ب  األعمال به دائرة    سيما الدور الذي تقوم    ، وال )١٢(الفعال
 يف هذا اجملال السلطات الوطنية واملنظمات اإلقليميـة، فـضال عـن        الذي ميكن أن تقوم به     الدور

الــدور اهلــام الــذي تــضطلع بــه املنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة، وتــشدد علــى ضــرورة تقيــيم    
  اصلة؛اجلمعية العامة هلذه األدوار بصورة متو

 جهــة التنــسيق  املتعلقــة باأللغــام بوصــفها   األعمــال علــى دور دائــرة  تــشدد  - ١٢  
ــام داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، وعلــى تعاوهنــا     لألعمــال ــة باأللغ ــع مــع املــستمر  املتعلق مجي

وتنـسيقها  هـا،   وبراجمهاوكاالت األمـم املتحـدة وصـناديق     األنشطة املتصلة باأللغام اليت تقوم هبا       
هلذه األنشطة، وتعرب يف هذا الصدد عن تقديرها ملا تضطلع بـه اهليئـات األخـرى يف           املتواصل

  املتعلقـة باألعمـال  منظومة األمـم املتحـدة مـن أدوار، وفقـا لـسياسة األمـم املتحـدة فيمـا يتـصل               
  باأللغام؛
ــة وغــري     حتــث  - ١٣   ــة واحلكومي ــدول األعــضاء واملنظمــات واملؤســسات اإلقليمي  ال

معـه، وبـصفة    التـام   لة تقـدمي املـساعدة الكاملـة إىل األمـني العـام والتعـاون               احلكومية على مواص  
 باملعلومات والبيانات، فضال عن املوارد املناسبة األخـرى الـيت قـد تكـون مفيـدة                 تزويدهخاصة  

  ؛ املتعلقة باأللغامباألعمالما يتصل ألمم املتحدة فيالتنسيقي لدور اليف تعزيز 
 املوضوعة   املتعلقة باأللغام  لألعمالاملبادئ التوجيهية   ب  مع التقدير  حتيط علما   - ١٤  

  العــاماألمــني، وتطلــب إىل )١٣(ليؤخــذ هبــا يف اتفاقــات وقــف إطــالق النــار واتفاقــات الــسالم   
 ألمــني ومنــسقيها واملمــثلني اخلاصــني ل املتحــدةاألمــمإتاحتــها بــصورة واســعة النطــاق لوســطاء 

 األعمـال أطـراف الـصراعات إىل إدمـاج أحكـام       وغريهم، حسب االقتضاء، وتدعو مجيع       العام
املتعلقة باأللغام يف اتفاقـات وقـف إطـالق النـار واتفاقـات الـسالم وغريهـا مـن الترتيبـات ذات                      

  الصلة، حيثما كانت تتصل هبذا اجملال؛
ة باأللغـام مـن إمكانيـات كتـدابري          املتعلقـ  األعمـال ا تنطوي عليه    مب حتيط علما   - ١٥  

  ؛ يف حاالت ما بعد انتهاء الصراع الثقة بني األطراف املعنيةبناءإلرساء السالم و
  على أن يواصل، حسب االقتضاء، اقتراح أحكـام تتـصل   العاماألمني تشجع  - ١٦  

 حفــظ بــشأن عمليــات  األمــنجملــس املتعلقــة باأللغــام فيمــا يقدمــه مــن توصــيات إىل باألعمــال
  ؛السالم

                                                         
  .، املرفق الثاينA/53/496انظر  )١٢(
  .E-MINE at www.mineaction.org: حة على العنوان التايلاملبادئ التوجيهية متا )١٣(
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ــى  تــشدد  - ١٧   ــن التق   عل ــراء املزيــد م ــة إج ــات والدراســات االستقــصائية   أمهي ييم
وغريهـا مـن    وتأثري مـشكلة األلغـام األرضـية    نطاقحتديد طبيعة وزيادة املتعددة القطاعات بغية    
، واملــساعدة علــى وضــع أولويــات وخطــط عمــل   املتــضررةيف البلــدان الــذخائر غــري املنفجــرة  

ملنـاطق املتـضررة    مع التشديد علـى ضـرورة مـشاركة سـكان ا           ،وطنية واضحة اقتصادية وإمنائية   
  من األلغام يف هذا الصدد؛

 لألعمـال استمرار األمم املتحدة يف تطوير املعايري الدوليـة          تالحظ مع التقدير    - ١٨  
 وغـريه مـن     األلغـام لألغـراض اإلنـسانية      مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة       ، مبساعدة   املتعلقة باأللغام 

 املتعلقــة األعمــالم االضــطالع بأنــشطة دعــ، بغيــة األعمــال املتعلقــة باأللغــامالــشركاء يف جمــال 
تطـوير  ل جامعـة عمليـة   طريقـة    احلاجـة إىل اتبـاع       باأللغام بـصورة مأمونـة وفعالـة، وتـشدد علـى          

يف البلـدان    املتعلقـة باأللغـام      لألعمـال وعلى أمهية وضع معـايري وطنيـة        هذه املعايري،   واستعراض  
  ؛عمال املتعلقة باأللغاملألاستنادا إىل املعايري الدولية املتضررة من األلغام 

 املتعلقـة   األعمـال  بأمهية بناء القدرات الوطنية وبامللكية الوطنية لربامج         تعترف  - ١٩  
فيهـا املراكـز    مبا،  املتعلقة باأللغاملألعمال الوطنية راكز املإنشاءباأللغام، وتشجع على مواصلة     

، فـضال عـن    للطفولـة  املتحـدة مـم األ بدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة             ةالعامل
 املتعلقـة باأللغــام، ويف حـاالت الطـوارئ، وتــشجع    األعمـال تلـك املنـشأة حتـت إشــراف دائـرة     
 لتنـسيق املـساعدة يف      اكـز والـصناديق االسـتئمانية الـيت تنـشأ         الدول علـى دعـم أنـشطة تلـك املر         

   املتعلقة باأللغام وتعزيز امللكية الوطنية هلا؛األعمال
 مواصلة تطـوير الـشبكة اإللكترونيـة         املتعلقة باأللغام  األعمال إىل دائرة  تطلب  - ٢٠  

للمعلومات اخلاصة باأللغام وإتاحتها يف شكل مستودع سهل االسـتعمال للمعلومـات املتـصلة               
لكـي تعمـم     املتعلقـة باأللغـام    باألعمـال باأللغام، وكوسيلة ميكن أن تستخدمها الربامج املتـصلة         

 وسـائر الـشركاء تقـارير قياسـية عـن نطـاق وآثـار مـشكلة األلغـام، وعـن                     بانتظام علـى املـاحنني    
   املتعلقة باأللغام، وعن التقدم احملرز يف هذا اجملال؛لألعمالاملوارد والقدرات املتاحة 

 واالحتفـاظ جبميـع هـذه الـسجالت         أمهيـة تـسجيل مواقـع األلغـام       على   تشدد  - ٢١  
لقتـال، وترحـب بتعزيـز األحكـام ذات الـصلة يف           وإتاحتها لألطراف املعنية عند وقـف أعمـال ا        

  القانون الدويل؛
 توفري ما يلـزم     على القدرة   وال سيما الدول اليت لديها    الدول األعضاء،   ب هتيب  - ٢٢  

، وفقـا   القيـام حـسب االقتـضاء، و    القيـام بـذلك،     ،   معلومات ومساعدة تقنية وماليـة وماديـة       من
والفخــاخ حقــول األلغــام واأللغــام   أمــاكن ، بتحديــد يف أقــرب وقــت ممكــن ،للقــانون الــدويل

  ؛، وإزالتها أو تدمريها أو إبطال مفعوهلا على أي حنو آخر واألجهزة األخرىاملتفجرة
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 الــدول األعــضاء واملنظمــات واملؤســسات اإلقليميــة واحلكوميــة الدوليــة حتــث  - ٢٣  
املتـضررة مـن   لبلـدان   إىل االتكنولوجيـة وغري احلكومية، اليت متلك القدرة علـى تقـدمي املـساعدة           

 نيالعلمـي والتطـوير    تشجع البحث    أن، حسب االقتضاء، و   ، على أن تقدم هذه املساعدة     األلغام
مبـا خيـدم احتياجـات املـستعمل،         ،األلغـام  املتعلقـة ب   باألعمـال  املتـصلة تكنولوجيـات   التقنيات و لل

بـشكل  علقـة باأللغـام   املت باألعمالاألنشطة ذات الصلة بغية تنفيذ  وذلك يف أطر زمنية معقولة،      
علـى كـل املـستويات     تعـزز التعـاون      التكلفة، وحتثها أيضا على أن    من حيث    وفعالية   أكثر أمانا 

  يف هذا الصدد؛
 الدول إىل استكشاف إمكانيـة تعزيـز الـصكوك القانونيـة غـري التمييزيـة                تدعو  - ٢٤  

 الذخائر غري املنفجـرة،     املتفاوض عليها دوليا اليت تتصدى ملشكلة األلغام األرضية وغريها من         و
  فضال عن معاجلة أوضاع ضحاياها؛

 بـاجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام لزيـادة الـوعي العـام         حتيط علما مع التقدير     - ٢٥  
  ؛م األرضية والذخائر غري املنفجرةبأثر مشكلة األلغا

ــام تطلـــب   - ٢٦   ــةأن يقـــدم إىلإىل األمـــني العـ ــة العامـ ــا  اجلمعيـ ــعة  يف دورهتـ التاسـ
تقـاريره الـسابقة    ثـريت يف    اليت أ  عن التقدم احملرز يف مجيع املسائل ذات الصلة          تقريرا اخلمسنيو

 املتعلقــة باأللغــام، ويف هــذا القــرار، مبــا يف ذلــك التقــدم األعمــالإىل اجلمعيــة عــن املــساعدة يف 
امج الــربو جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى، حتــرزهالــذي 
 املتعلقــة األعمــالملــساعدة يف لتقــدمي ا االســتئماين  التربعــاتصــندوق عــن تــشغيل، و الوطنيــة

، فضال عن تقدمي تقريـر عـن أول حالـة لتنفيـذ     املتصلة هبذه األعمال  باأللغام، والربامج األخرى    
 وعـن تنفيـذ     الـدروس املـستفادة مـن هـذه التجربـة         خطة االستجابة يف حـاالت الطـوارئ وعـن          

  ؛)١١(٢٠٠٥-٢٠٠١اتيجية خالل الفترة االستر
واخلمـسني البنـد    التاسـعة    أن تدرج يف جدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا            تقرر  - ٢٧  
  .“ املتعلقة باأللغاماألعمالاملساعدة يف تقدمي ”املعنون 

  ٧٦اجللسة العامة 
  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٩


