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    ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  االستعمار  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناءناءب[
  ])A/66/423() اللجنة الرابعة(

  
  ساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغامتقدمي امل  - ٦٦/٦٩

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 وإىل مجيــع ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٠رخ  املــؤ٦٤/٨٤ إىل قرارهــا إذ تــشري  

ــة بتقـــدمي املـــساعدة يف     ــام واملتعلقـ ــة األلغـ ــة بتقـــدمي املـــساعدة يف إزالـ ــا الـــسابقة املتعلقـ قراراهتـ
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام اليت اختذت مجيعها بدون تصويت،

مليـات   وع)١( إىل مجيع املعاهدات واالتفاقيـات ذات الـصلة باملوضـوع      وإذ تشري أيضا    
  االستعراض املتعلقة هبا،

ــة    وإذ تالحــظ مــع التقــدير     ــاليوم الــدويل للتوعي املــدى الــذي وصــل إليــه االحتفــال ب
  باأللغام واملساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام على الصعيد العاملي،

 إزاء املــشاكل اإلنــسانية واإلمنائيــة اهلائلــة الناشــئة عــن وإذ تعيــد تأكيــد قلقهــا العميــق  
 الــيت تترتــب عليهــا عواقــب اجتماعيــة     )٢(جــود األلغــام واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب     و

  واقتصادية وخيمة ودائمة لسكان البلدان املتضررة منها،
_______________ 

تفاقيات اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املـضادة لألفـراد وتـدمري              تشمل هذه املعاهدات واال    )١(
ــام    ــام لع ــك األلغ ــزة       ١٩٩٧تل ــام واألفخــاخ املتفجــرة واألجه ــد اســتعمال األلغ ــق حبظــر أو تقيي ؛ والربوتوكــول املتعل

سـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة        الربوتوكـول الثـاين التفاقيـة حظـر أو تقييـد ا            (١٩٩٦األخرى، بصيغته املعدلة يف عـام       
؛ والربوتوكـول املتعلـق بـاملتفجرات مـن خملفـات احلـرب             )١٩٨٠ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثـر لعـام           

؛ والربوتوكــول ٢٠٠٨؛ واتفاقيــة الــذخائر العنقوديــة لعــام )١٩٨٠الربوتوكــول اخلــامس التفاقيــة عــام  (٢٠٠٣لعــام 
 املتعلـق حبمايـة ضـحايا املنازعـات املـسلحة الدوليـة             ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ودة يف   اإلضايف التفاقيات جنيـف املعقـ     

 .٢٠٠٦ ؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام١٩٧٧لعام ) الربوتوكول األول(
حسب التعريف الوارد يف الربوتوكول اخلامس التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن              )٢(

 .رطة الضرر أو عشوائية األثراعتبارها مف
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 اخلطر اجلـسيم الـذي تـشكله األلغـام واملتفجـرات مـن خملفـات                وإذ تضع يف اعتبارها     
 وعلـى األفـراد املـشاركني يف    احلرب على سالمة السكان املدنيني احملليني وصحتهم وأرواحهـم     

  الربامج والعمليات يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية وحفظ السالم والتأهيل وإزالة األلغام،
يـزال    ال تزال تنشر سـنويا ووجـود عـدد         ال  عدد األلغام اليت   وإذ يثري جزعها الشديد     

ات مـــن كـــبريا جـــدا رغـــم تناقـــصه مـــن األلغـــام واملتفجـــرات مـــن خملفـــات احلـــرب ومـــساح 
اعــات املــسلحة، وإذ تظــل مقتنعــة، نتيجــة لــذلك، نكوبــة هبــا نتيجــة للرتالكيلــومترات املربعــة امل

بضرورة أن يعزز اجملتمع الدويل، على سبيل االستعجال، اجلهـود املبذولـة يف جمـال اإلجـراءات                 
احلـرب  تـشكله األلغـام األرضـية واملتفجـرات مـن خملفـات         مااملتعلقة باأللغام بغية القضاء على   

  من خطر على املدنيني يف أقرب وقت ممكن،
 بأن األمم املتحدة تؤدي دورا هاما يف ميـدان تقـدمي املـساعدة يف اإلجـراءات                 وإذ تقر   

 يف ، مبـا )٣(املتعلقة باأللغـام مـن خـالل فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام             
ة باأللغــام، عــالوة علــى الــدور الرئيــسي الــذي   ذلــك دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــ  

تضطلع به الدول يف هذا اجملال، وإذ ترى أن اإلجراءات املتعلقة باأللغام مكون مهم ومتكامـل                
مــن مكونــات األنــشطة اإلنــسانية واإلمنائيــة الــيت تقــوم هبــا األمــم املتحــدة، وإذ تالحــظ إدراج   

  ات األمم املتحدة حلفظ السالم،اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف العديد من عملي
تعزيــز التعــاون بــني فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــاإلجراءات وإذ تالحــظ مــع التقــدير   

املتعلقة باأللغـام واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات املعنيـة األخـرى عـن طريـق االجتماعـات                     
 احملـرز يف املـشاركة الفعليـة يف          والتقدم )٤(اليت تعقدها اللجنة املعنية باإلجراءات املتعلقة باأللغام      

  آلية تنسيق الشؤون اإلنسانية،
ــوه    ــصعيدين      وإذ تن ــام علــى ال ــة باأللغ ــاملون يف جمــال اإلجــراءات املتعلق ــه الع ــا يبذل مب

الوطين والدويل، مبن فيهم موظفو األمم املتحدة وحفظـة الـسالم التـابعون لألمـم املتحـدة، مـن           
لقة باأللغـام مـن أجـل متكـني سـكان اجملتمعـات احملليـة مـن                 جهود قيمة يف جمال اإلجراءات املتع     

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

_______________ 

يتألف من إدارة عمليات حفظ السالم ودائرة األمم املتحدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام ومكتـب شـؤون                    )٣(
نزع السالح وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                     

هيئــة األمــم املتحــدة غذيــة والزراعــة ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية و املــشاريع ومنظمــة األمــم املتحــدة لأل
ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنــسان     ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة     (ومتكـني املـرأة   للمـساواة بـني اجلنـسني   

 .يلومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدو

وتتـألف اللجنـة مـن أعـضاء فريـق األمـم           . اللجنة املعنية مبكافحة األلغام حمفل غري رمسـي لتبـادل املعلومـات            )٤(
املتحدة املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغـام واملنظمـات غـري احلكوميـة املـشاركة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام                     

 . إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ومؤسسات أكادمييةوجلنة الصليب األمحر الدولية ومركز جنيف الدويل
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الضرورة امللحة حلث اجلهات الفاعلة من غري الـدول علـى أن توقـف فـورا                وإذ تؤكد     
 يضطلع هبا حديثا لنـشر األلغـام واألجهـزة املتفجـرة يدويـة الـصنع                ودون شروط العمليات اليت   

  واألجهزة املتفجرة األخرى املرتبطة هبا،
اجلهود اجلـاري بـذهلا لوضـع اسـتراتيجية جديـدة مـشتركة بـني وكـاالت                 وإذ تالحظ     

  ،٢٠١٥-٢٠١١األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام للفترة 
ني العـــام عـــن تقـــدمي املـــساعدة يف اإلجـــراءات      بتقريـــر األمـــ حتـــيط علمـــا   - ١  
  ؛)٥(باأللغام املتعلقة

، بوجه خاص، إىل مواصلة اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول، مبـساعدة األمـم                 تدعو  - ٢  
املتحدة واملنظمات املعنية املشاركة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، حـسب االقتـضاء، لتـشجيع              

 املتعلقة باأللغـام وتطويرهـا يف البلـدان الـيت تـشكل فيهـا               بناء قدرات وطنية يف جمال اإلجراءات     
األلغام واملتفجرات مـن خملفـات احلـرب خطـرا جـسيما علـى سـالمة الـسكان املـدنيني احمللـيني                      
وصــحتهم وأرواحهــم أو عائقــا أمــام جهــود التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية علــى الــصعيدين   

  الوطين واحمللي؛
 الــدول الــيت لــديها القــدرة الكافيــة، ومنظومــة  يماســ ال مجيــع الــدول، وحتــث  - ٣  

األمم املتحدة واملنظمات واملؤسسات املعنية األخرى املشاركة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغـام،            
 علــى أن تــدعم الــدول واألقــاليم املتــضررة مــن األلغــام، حــسب االقتــضاء، عــن طريــق تقــدمي    

  :يلي ما
ن األلغام واملتفجرات من خملفات احلـرب مـن         املساعدة إىل البلدان املتضررة م      )أ(  

ــها،        ــام وتطويرهــا، ألغــراض من ــة باأللغ ــة يف جمــال اإلجــراءات املتعلق ــدرات وطني ــاء ق أجــل بن
  حسب االقتضاء، وفاء تلك البلدان بالتزاماهتا الدولية يف هذا الصدد؛

نظومـة  الدعم للربامج الوطنيـة، عنـد االقتـضاء، بالتعـاون مـع اهليئـات التابعـة مل                  )ب(  
األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واحلكومية وغري احلكومية املعنية بغرض تقليل املخـاطر الـيت              
تشكلها األلغام األرضية واملتفجرات من خملفات احلرب، مـع مراعـاة تبـاين احتياجـات النـساء                 

  والفتيات والصبية والرجال؛
ضـطالع باألنـشطة يف جمـال    مسامهات ميكن الوثوق والتنبؤ هبـا ويف حينـها لال     )ج(  

ــة يف جمــال          ــة املبذول ــود الوطني ــها اجله ــدة من ــور ع ــق أم ــام عــن طري ــة باأللغ اإلجــراءات املتعلق

_______________ 

)٥( A/66/292. 
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ــة        ــة يف جمــال اإلجــراءات املتعلق ــرامج املنظمــات غــري احلكومي ــام وب ــة باأللغ اإلجــراءات املتعلق
ــالتثقيف يف جمــ    ال خطــر األلغــام، باأللغــام، مبــا يف ذلــك الــربامج املتــصلة مبــساعدة الــضحايا وب

عــن طريــق الــصناديق االســتئمانية الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة  ووخباصــة علــى الــصعيد احمللــي، 
ــساعدة يف        ــة للم ــات املقدم ــتئماين للتربع ــصندوق االس ــك ال ــا يف ذل ــذا اجملــال، مب ــشأة يف ه  املن

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛
ة وماديــة بغــرض حتديــد مواقــع مــا يلــزم مــن معلومــات ومــساعدة تقنيــة وماليــ  )د(  

حقــول األلغــام واأللغــام واألفخــاخ املتفجــرة وغريهــا مــن األجهــزة واملتفجــرات مــن خملفــات    
احلــرب وإزالتــها وتــدمريها أو إبطــال مفعوهلــا بغــري ذلــك مــن الوســائل، وفقــا للقــانون الــدويل   

  أقرب وقت ممكن؛ ويف
ة مـن األلغـام واملتفجـرات مـن         إىل البلـدان املتـضرر    ‘ ١’املساعدة التكنولوجية     )هـ(  

لتشجيع البحث العلمي بشأن التقنيات والتكنولوجيـا الفعالـة واملـستدامة           ‘ ٢’خملفات احلرب؛   
ــا يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام وتــشجيع تطويرهــا علــى حنــو      ــسليمة بيئي  واملناســبة وال

  املستعمل؛ يالئم
 اجلهــود املبذولــة لالضــطالع جبميــع األنــشطة يف جمــال اإلجــراءات       تــشجع  - ٤  

املتعلقة باأللغام وفقا للمعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغـام أو املعـايري الوطنيـة الـيت تتقيـد              
بتلك املعايري الدولية، وتشدد على أمهية استعمال نظام إلدارة املعلومات، من قبيـل نظـام إدارة                

لإلجراءات املتعلقـة باأللغـام، للمـساعدة علـى تيـسري االضـطالع باألنـشطة يف جمـال          املعلومات  
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛

 مجيع الدول املتضررة من األلغام علـى أن حتـدد، عمـال بالقـانون الـدويل           حتث  - ٥  
ألغـام  املنطبق وحسب االقتضاء، مجيـع املنـاطق اخلاضـعة لواليتـها أو سـيطرهتا الـيت توجـد فيهـا                     

ومتفجــرات أخــرى مــن خملفــات احلــرب بــأكثر الطــرق املمكنــة كفــاءة وأن تــستخدم تقنيــات  
االقتضاء، االستقصاءات غري التقنيـة واالستقـصاءات التقنيـة          يف ذلك، عند   تطهري األراضي، مبا  

  األلغام؛ وإزالة
 الدول املتضررة من األلغام علـى أن تـدرج علـى حنـو اسـتباقي، بـدعم                تشجع  - ٦  
ركاء التنميـة املعنـيني، حـسب االقتـضاء، متطلبـات اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام وتقــدمي         مـن شـ  

املساعدة للضحايا يف خطـط التنميـة وعملياهتـا لكفالـة أن تـشمل أولويـات التنميـة اإلجـراءات                    
  املتعلقة باأللغام وأن يتم متويل تلك اإلجراءات على حنو ميكن التنبؤ به؛

واهليئـات املعنيـة اإلقليميـة والوطنيـة واملتعـددة األطـراف             مجيع الـربامج     تشجع  - ٧  
يف ذلـك    على أن تدرج، حسب االقتضاء، األنـشطة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، مبـا                 
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إزالة األلغام، يف أنشطة املساعدة الـيت تقـوم هبـا يف جمـاالت العمـل اإلنـساين والتأهيـل والـتعمري               
ورة كفالة امللكية الوطنيـة واحملليـة واالسـتدامة وبنـاء القـدرات،             والتنمية، آخذة يف االعتبار ضر    

ــب         ــع جوانـ ــسن يف مجيـ ــل الـ ــسانية وعامـ ــارات اجلنـ ــه االعتبـ ــى فيـ ــورا تراعـ ــدرج منظـ وأن تـ
  األنشطة؛ تلك

الــدول األعــضاء، حــسب االقتــضاء، واملنظمــات املعنيــة املــشاركة يف  تــشجع   - ٨  
ودها لكفالة أن تراعـى يف بـرامج مكافحـة األلغـام         اإلجراءات املتعلقة باأللغام على مواصلة جه     

ــتمكن النــساء والفتيــات والــصبية والرجــال مــن       ــسانية وعامــل الــسن حبيــث ت ــارات اجلن االعتب
االســتفادة منــها علــى قــدم املــساواة، وتــشجع مــشاركة مجيــع اجلهــات املعنيــة يف وضــع بــرامج  

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

املسؤولية الرئيسية اليت تقع على عاتق السلطات الوطنيـة يف هـذا الـصدد، وتؤكـد أيـضا الـدور                
الـداعم الـذي تؤديـه األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات املعنيـة يف هـذا الـصدد، وتتطلـع إىل             

ملـشتركة لنطـاق عمـل األمـم املتحـدة يف           االنتهاء قريبا من التقييم الذي جتريـه وحـدة التفتـيش ا           
جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام وتنظيمه وفعاليتـه والنـهج املتبـع فيـه، علـى النحـو املطلـوب يف          

  ؛٦٤/٨٤ قرارها
 بأمهيـــة اإلشـــارة صـــراحة إىل اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام، حـــسب  تـــسلم  - ١٠  

ــات      ــار واتفاقي ــف إطــالق الن ــات وق ــضاء، يف اتفاقي ــة أن يكــون    االقت ــسالم يف ضــوء إمكاني ال
 لإلجراءات املتعلقة باأللغـام، باعتبارهـا تـدبريا مـن تـدابري الـسالم وبنـاء الثقـة، دور يف حـاالت               

  اع بني األطراف املعنية؛بعد انتهاء الرت ما
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة والـستني                تطلب  - ١١  

ذ هـذا القـرار وعـن متابعـة القـرارات الـسابقة املتعلقـة بتقـدمي املـساعدة يف إزالـة                      تقريرا عن تنفي  
يف ذلـك سياسـات األمـم املتحـدة          األلغام وتقدمي املساعدة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، مبـا           

وأنشطتها يف هذا الشأن، وعن تقييم وحدة التفتـيش املـشتركة لنطـاق عمـل األمـم املتحـدة يف                    
  ءات املتعلقة باأللغام وتنظيمه وفعاليته والنهج املتبع فيه؛جمال اإلجرا

ــد    تقــرر  - ١٢   ــة والــستني البن ــدورهتا الثامن  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل
  .“تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام”املعنون 

  ٨١اجللسة العامة 
  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٩


