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  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١١ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/68/421() اللجنة الرابعة( على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[

  

  تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام - ٦٨/٧٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 وإىل مجيــع  ٢٠١١ديــسمرب  / كــانون األول ٩ املــؤرخ  ٦٦/٦٩ إىل قرارهــا  إذ تــشري   

قراراـــا الـــسابقة املتعلقـــة بتقـــدمي املــــساعدة يف إزالـــة األلغـــام واملتعلقـــة بتقـــدمي املــــساعدة         

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام اليت اختذت مجيعها بدون تصويت، يف

 وعمليـات   )١(مجيع املعاهدات واالتفاقيـات ذات الـصلة باملوضـوع         إىل   وإذ تشري أيضا    

  االستعراض املتعلقة ا،

ــة    وإذ تالحــظ مــع التقــدير     ــاليوم الــدويل للتوعي ــه االحتفــال ب املــدى الــذي وصــل إلي

  باأللغام واملساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام على الصعيد العاملي،

_______________ 

تشمل هذه املعاهدات واالتفاقيات اتفاقية حظر استعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد                   )١(
؛ والربوتوكــول املتعلــق حبظــر أو تقييــد اســتعمال األلغــام واألفخــاخ املتفجــرة ١٩٩٧وتــدمري تلــك األلغــام لعــام 

الربوتوكول الثاين التفاقية حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة      (١٩٩٦عدلة يف عام  واألجهزة األخرى، بصيغته امل   
؛ والربوتوكـول املتعلـق بـاملتفجرات    )١٩٨٠تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطـة الـضرر أو عـشوائية األثـر لعـام        

عنقوديـة لعـام   ؛ واتفاقيـة الـذخائر ال  )١٩٨٠الربوتوكول اخلامس التفاقيـة عـام       (٢٠٠٣من خملفات احلرب لعام     
 املتعلـق حبمايـة ضـحايا       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢؛ والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف        ٢٠٠٨

؛ واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة )الربوتوكـــول األول (١٩٧٧املنازعـــات املـــسلحة الدوليـــة لعـــام 
 .٢٠٠٦ لعام
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ء املــشاكل اإلنــسانية واإلمنائيــة اهلائلــة الناشــئة عــن  إزاوإذ تعيــد تأكيــد قلقهــا العميــق  

 الــيت تترتــب عليهــا عواقــب اجتماعيــة      )٢(وجــود األلغــام واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب     

  واقتصادية وخيمة ودائمة لسكان البلدان املتضررة منها،

 اخلطـر اجلـسيم الـذي تـشكله األلغـام واملتفجـرات مـن خملفـات             وإذ تضع يف اعتبارها     

، مبا فيها الذخائر العنقودية، علـى سـالمة الـسكان املـدنيني احمللـيني واألفـراد املـشاركني              احلرب

يف الربامج والعمليات املضطلع ا يف جمال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية وحفـظ الـسالم والتأهيـل          

  وإزالة األلغام وعلى صحتهم وأرواحهم،

 عــدد وألن تنــشر ســنويا تالــز إزاء عــدد األلغــام الــيت مــا شــديدتــشعر بانزعــاج وإذ   

إزاء  وكـبريا جـدا   تناقـصه،   مـن   رغم  علـى الـ    ،يـزال  األلغام واملتفجـرات مـن خملفـات احلـرب ال         

مساحات من الكيلومترات املربعة تلوثها تلـك األلغـام واملتفجـرات نتيجـة للرتاعـات املـسلحة،        

ــا، نتيجــة    الوإذ  ــزال علــى اقتناعه ــذلكت ــدويل   ، ل ــزز اتمــع ال ، علــى ســبيل   بــضرورة أن يع

ــة      القــضاء علــى خطــر االســتعجال، اجلهــود املبذولــة يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام بغي

يترتـب عليهـا     إزالة ما  املدنيني و  الذي يهدد األلغام األرضيــة واملتفجرات مــن خملفات احلــرب       

  ،م من الناحية اإلنسانية تلحقمن آثار 

ا دور هام يف ميدان تقدمي املساعدة يف اإلجـراءات          بأن األمم املتحدة منوط      وإذ تقر   

فريـق املـشترك بــني الوكـاالت املعـين بتنـسيق اإلجــراءات      الاملتعلقـة باأللغـام مـن خــالل أعـضاء     

يف ذلك دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، عـالوة علـى          ، مبا)٣(باأللغام املتعلقة

ل يف هذا اال، وإذ ترى أن اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام    الدور الرئيسي الذي تضطلع به الدو    

مكون مهم ومتكامل من مكونات املساعدات اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة واألنـشطة               

اإلمنائية اليت تقوم ا، وإذ تالحـظ إدراج اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف العديـد مـن عمليـات                   

  األمم املتحدة حلفظ السالم،

فريـق املـشترك بـني الوكـاالت        تعزيز التعـاون والتنـسيق بـني ال        إذ تالحظ مع التقدير   و  

 واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات املعنيـة األخـرى             باأللغـام  املعين بتنسيق اإلجراءات املتعلقة   
_______________ 

 .١٩٨٠ة عام حسب التعريف الوارد يف الربوتوكول اخلامس التفاقي )٢(

يتألف من دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ الـسالم يف األمانـة         )٣(
العامة ومكتب شؤون نـزع الـسالح يف األمانـة العامـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة                    

ريع ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومكتـب تنـسيق           للطفولة ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشا          
هيئة األمم املتحـدة    (ومتكني املرأة  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني     الشؤون اإلنسانية يف األمانة العامة و     

غذيـة  ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وبرنـامج األ                    ) للمرأة
 . والبنك الدويلمعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالحالعاملي ومنظمة الصحة العاملية و
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ة  ومـشارك )٤(عن طريق االجتماعـات الـيت تعقـدها اللجنـة املعنيـة بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام             

  النشطة يف آلية تنسيق الشؤون اإلنسانية، الفريق

ــة  بتقــروإذ    ــرأة والرجــل   ةشاركمــأمهي ــصورة كــل مــن امل ــة ب ــة وفعال ــرامج  كامل  يف ب
  ،اإلجراءات املتعلقة باأللغام

مبــا يبذلــه العــاملون يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام علــى الــصعد   أيــضا تقــروإذ   
فـو األمـم املتحـدة وحفظـة الـسالم التـابعون لألمـم        ، مبـن فـيهم موظ  واإلقليمـي والـدويل   الوطين  

املتحدة، من جهود قيمة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام من أجل متكني سـكان اتمعـات         
احمللية والناجني من األلغـام مـن اسـتئناف حيـام العاديـة واسـتعادة مـصادر رزقهـم عـن طريـق              

  ثة باأللغام،االستفادة من جديد من األراضي اليت كانت ملو

الضرورة امللحة حلث اجلهات الفاعلة من غري الـدول علـى أن توقـف فـورا                وإذ تؤكد     
ودون شروط أي عمليات جديدة لنشر األلغـام واألجهـزة املتفجـرة اليدويـة الـصنع واألجهـزة                  

  املتفجرة األخرى املرتبطة ا،

مـل األمـم املتحـدة    نطـاق ع بتقرير وحدة التفتيش املشتركة عن تقيـيم       وإذ حتيط علما      
ذكرة األمـني العـام     مب و )٥(والنهج املتبع فيه   يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام وتنظيمه وفعاليته      

  ،)٦(باملوضوع ذات الصلة

وضـع  بمـا يتعلـق   في وخباصـة بتوصيات وحدة التفتيش املشتركة، وإذ حتيط علما أيضا      
، وتـشجع أعـضاء   ٢٠١٨-٢٠١٣لغام للفترة باأل استراتيجية األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة

 معلـى مواصـلة عملـه    باأللغـام  فريق املشترك بني الوكاالت املعين بتنسيق اإلجـراءات املتعلقـة  ال
  ،باأللغام  اإلجراءات املتعلقةميدان اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف وتكثيف

  ؛)٧( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  

خاص، إىل مواصـلة اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول، مبـساعدة األمـم        ، بوجه   تدعو  - ٢  
املتحدة واملنظمات املعنية املشاركة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، حـسب االقتـضاء، لتـشجيع        
بناء قدرات وطنية يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام وتطويرهـا يف البلـدان الـيت تـشكل فيهـا              

لفـات احلـرب خطـرا جـسيما علـى سـالمة الـسكان املـدنيني احمللـيني           األلغام واملتفجرات مـن خم    
_______________ 

ويتـألف أعـضاء اللجنـة مـن     . اللجنة املعنية باإلجراءات املتعلقة باأللغام حمفـل غـري رمسـي لتبـادل املعلومـات            )٤(
 واملنظمـات غـري احلكوميـة املـشاركة يف        غـام باألل فريق املشترك بني الوكاالت املعين بتنسيق اإلجراءات املتعلقة       ال

ــة األلغــام لألغــراض       ــة ومركــز جنيــف الــدويل إلزال ــة الــصليب األمحــر الدولي اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام وجلن
 .اإلنسانية ومؤسسات أكادميية

)٥( A/68/63.  

)٦( A/68/63/Add.1.  

)٧( A/68/305.  
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وصــحتهم وأرواحهــم أو عائقــا أمــام جهــود التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية علــى الــصعيدين   
  الوطين واحمللي؛

ســيما الــدول الــيت لــديها القــدرة الكافيــة، ومنظومــة    مجيــع الــدول، والحتــث  - ٣  
 املعنية األخرى املشاركة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغـام،       األمم املتحدة واملنظمات واملؤسسات   

  :يلي على أن تدعم الدول املتضررة من األلغام، حسب االقتضاء، عن طريق تقدمي ما

املساعدة إىل البلدان املتضررة من األلغام واملتفجرات من خملفات احلـرب مـن           )أ(  
ــة     ــة يف جمــال اإلجــراءات املتعلق ــاء قــدرات وطني ــها،   أجــل بن ــام وتطويرهــا، ألغــراض من باأللغ

  حسب االقتضاء، وفاء تلك البلدان بالتزاماا الدولية يف هذا الصدد؛

الــدعم للــربامج الوطنيــة، عنــد االقتــضاء، بالتعــاون مــع اهليئــات املعنيــة التابعــة     )ب(  
قليـل  ملنظومة األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة واحلكوميـة وغـري احلكوميـة املعنيـة، بغـرض ت                

املخــاطر الــيت تــشكلها األلغــام األرضــية واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب، مــع مراعــاة تبــاين     
  احتياجات النساء والفتيات والصبية والرجال؛

 ومتعــددة الــسنوات، حيثمــا ويف حينــهامــسامهات ميكــن الوثــوق والتنبــؤ ــا    )ج(  
، عـن طريـق أمـور عـدة منـها      أمكن، لالضطالع باألنشطة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام       

اجلهود الوطنية املبذولـة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام والـربامج الـيت تـضطلع ـا األمـم                     
املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف ذلــك اــال، مبــا يف ذلــك الــربامج املتــصلة باالســتجابة    

صــة علــى الــصعيد احمللــي، الــسريعة ومــساعدة الــضحايا والتثقيــف يف جمــال خطــر األلغــام، وخبا
عن طريق الصناديق االستئمانية الوطنية واإلقليمية والعاملية املنشأة يف هذا اال، مبـا يف ذلـك                و
   للتربعات املقدمة للمساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛االستئماينصندوق ال

واقــع مــا يلــزم مــن معلومــات ومــساعدة تقنيــة وماليــة وماديــة بغــرض حتديــد م  )د(  
حقــول األلغــام واأللغــام واألفخــاخ املتفجــرة وغريهــا مــن األجهــزة واملتفجــرات مــن خملفــات    
ــدويل       احلــرب وإزالتــها وتــدمريها وإبطــال مفعوهلــا بغــري ذلــك مــن الوســائل، وفقــا للقــانون ال

  أقرب وقت ممكن؛ ويف

 مـن  إىل البلـدان املتـضررة مـن األلغـام واملتفجـرات          ’ 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       واملناســبة والــسليمة بيئي
  املستعمل؛ يالئم

 اجلهــود املبذولــة لالضــطالع جبميــع األنــشطة يف جمــال اإلجــراءات       تــشجع  - ٤  
ملتعلقة باأللغام وفقا للمعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغـام أو املعـايري الوطنيـة الـيت تتقيـد         ا

بتلــك املعــايري الدوليــة، وتــشدد علــى أمهيــة كفالــة دقــة املعلومــات الــيت تــدرج يف التقــارير            
ل تكنولوجيات متطورة ونظـام إلدارة املعلومـات، مـن قبيـل نظـام إدارة             وموضوعيتها واستعما 
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إلجراءات املتعلقة باأللغـام، للمـساعدة علـى تيـسري االضـطالع باألنـشطة يف جمـال                 لعلومات  امل
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛

 مجيع الدول املتضررة من األلغام علـى أن حتـدد، عمـال بالقـانون الـدويل             حتث  - ٥  
ق، وحسب االقتضاء، مجيع املناطق اخلاضـعة لواليتـها أو سـيطرا الـيت توجـد فيهـا ألغـام           املنطب

ومتفجــرات أخــرى مــن خملفــات احلــرب بــأكثر الطــرق املمكنــة كفــاءة وأن تــستخدم تقنيــات  
 ة التقنيـ  واالستقـصاءات  ة غري التقنيـ   االستقصاءاتاالقتضاء،   يف ذلك، عند   تطهري األراضي، مبا  

  األلغام؛ وإزالة

بـدعم  و تقـوم، علـى حنـو اسـتباقي     الدول املتضررة من األلغام علـى أن     تشجع  - ٦  
اإلجراءات بـ  بتعمـيم مراعـاة االحتياجـات املتـصلة       من شركاء التنمية املعنيني حسب االقتضاء،       

ــرتبط بــذلك مــن تقــدمي املــساعدة للــضحايا  باملتعلقــة باأللغــام و ــة الــصحية   ومــا ي ــرامج الرعاي ب
اإلعاقـة لكفالـة أن تـشمل أولويـات التنميـة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام وأن              ب ةامج املتعلق والرب

ــل     ــه متويـ ــؤ بـ ــن التنبـ ــو ميكـ ــى حنـ ــتم علـ ــك يـ ــصلة بتلـ ــات املتـ ــراءات واالحتياجـ ــدمي ب اإلجـ تقـ
  للضحايا؛ املساعدة

 مجيع الـربامج واهليئـات املعنيـة اإلقليميـة والوطنيـة واملتعـددة األطـراف            تشجع  - ٧  
ــدرج، حــس  ــى أن ت ــيت  عل ــشطة ال ــضاء، األن ــضطلع ــا ب االقت ــة  ي  يف جمــال اإلجــراءات املتعلق

يف ذلك إزالـة األلغـام، يف أنـشطة املـساعدة الـيت تقـوم ـا يف جمـاالت بنـاء الـسالم                     باأللغام، مبا 
والعمل اإلنساين والتأهيل والتعمري والتنمية، آخـذة يف االعتبـار ضـرورة كفالـة امللكيـة الوطنيـة         

 يف مجيـع  نـوع اجلـنس والعمـر    يراعـ يدامة وبنـاء القـدرات، وأن تـدرج منظـورا        واحمللية واالسـت  
  األنشطة؛ جوانب تلك

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

 حبيـث تـتمكن النـساء    وأن يراعى فيها نوع اجلنس والعمـر     ص ذوي اإلعاقة    احتياجات األشخا 
والفتيات والـصبية والرجـال مـن االسـتفادة منـها علـى قـدم املـساواة، وتـشجع مـشاركة مجيـع                   

  األلغام؛ اجلهات املعنية وزيادة مشاركة املرأة يف وضع برامج مكافحة

لى الرعايـة الطبيـة     ع صول الضحايا حلى دعم فرص    ع الدول األعضاء    تشجع  - ٩  
االجتمـــاعي والتعلـــيم  إعـــادة التأهيـــل البـــدين واحلـــسي والـــدعم النفـــسي خـــدمات املالئمـــة و

 اخلـدمات للجميـع، بـصرف     علـى تـوفري تلـك      الـدخل و   توليـد فرص  ووالتدريب على املهارات    
   ؛االقتصادي  االجتماعياملركزالنظر عن نوع اجلنس أو السن أو 

  مـن أجـل  ان املتضررة املساعدة يف جمال بنـاء القـدرات       البلد تلقي على   تشجع  - ١٠  
الرعايــة الــصحية واخلــدمات    املتعلقــة بأطــر سياســاا الوطنيــة    إدمــاج مــساعدة الــضحايا يف  

غريهــا مــن منظمــات اتمــع املــدين املعنيــة ومــن اإلعاقــة  الــشاملة ملــسائلوالتنميــة االجتماعيــة 
  ؛األمم املتحدة فيها  تلك ااالت، مبايف ةاخلرباليت تتوفر لديها  املختصةالكيانات 
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 أمهيـة التعـاون والتنـسيق يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، وتـشدد علـى               تؤكد  - ١١  
املسؤولية الرئيسية اليت تقع على عاتق السلطات الوطنيـة يف هـذا الـصدد، وتؤكـد أيـضا الـدور             

  ية يف ذلك الصدد؛الداعم الذي تؤديه األمم املتحدة وغريها من املنظمات املعن

 بأمهيـــة اإلشـــارة صـــراحة إىل اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام، حـــسب  تـــسلم  - ١٢  
ــة أن يكــون          ــسالم يف ضــوء إمكاني ــات ال ــار واتفاقي ــالق الن ــف إط ــات وق ــضاء، يف اتفاقي االقت
لإلجراءات املتعلقة باأللغـام، باعتبارهـا تـدبريا مـن تـدابري الـسالم وبنـاء الثقـة، دور يف حـاالت           

  بعد انتهاء الرتاع بني األطراف املعنية؛ ما

التنـسيق  ب النـهوض  املتحدة على مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل       األمم تشجع  - ١٣  
إلجـراءات  ل عن طريق تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة     وخباصةوالكفاءة والشفافية واملساءلة،   

  ؛٢٠١٨-٢٠١٣املتعلقة باأللغام للفترة 

ــشجع  - ١٤   ــدوت ــادرة   ال ــدابري   عل واملنظمــات الق ــم الت ــى دع ــيت تتخــذها ل ــع ال  مجي
  الـشفافية واملـساءلة  وتعزيزدف حتسني القدرة على االستجابة السريعة   اجلهات الفاعلة املعنية    

  ؛على أن تفعل ذلك

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الـسبعني تقريـرا              تطلب  - ١٥  
رار وعـن متابعـة القـرارات الـسابقة املتعلقـة بتقـدمي املـساعدة يف إزالـة األلغـام                 عن تنفيذ هذا الق   

  وتقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛

 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا الــسبعني البنــد املعنــون    تقــرر  - ١٦  
  .”تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام“

  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١١

  


