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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Corr.1 وA/61/394( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
 

تنفيـــذ اتفاقيـــة حظـــر اســـتعمال وتكـــديس وإنتـــاج ونقـــل األلغـــام  - ٦١/٨٤
 املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

 ،إن اجلمعية العامة 

ــشري  ــا إذ تــ ــؤرخ  ٥٤/٥٤ إىل قراراهتــ ــاء املــ ــانون األول١ بــ ــسمرب/ كــ  ،١٩٩٩ ديــ
 تـشرين   ٢٩ مـيم املـؤرخ      ٥٦/٢٤  و ،٢٠٠٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠ تاء املؤرخ    ٥٥/٣٣ و

 ٥٨/٥٣  و،٢٠٠٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٢ املـــؤرخ ٥٧/٧٤  و،٢٠٠١نـــوفمرب /الثـــاين
ديــــسمرب / كــــانون األول٣ املــــؤرخ ٥٩/٨٤  و،٢٠٠٣ديــــسمرب / األولكــــانون ٨املــــؤرخ 
 ،٢٠٠٥ديسمرب /ألول كانون ا٨ املؤرخ ٦٠/٨٠ ، و٢٠٠٤

 علـى إهنـاء املعانـاة واإلصـابات الناجتـة عـن األلغـام املـضادة                 تصميمها تعيد تأكيد وإذ   
ــاء      أولألفــراد الــيت تقتــل  تــشوه مئــات األشــخاص كــل أســبوع، معظمهــم مــن املــدنيني األبري

ردين  األطفــال، وتعيــق التنميــة االقتــصادية والــتعمري، ومتنــع الالجــئني واملــشمبــن فــيهم ،والعــزل
داخليـا مــن العــودة إىل الــوطن، وتتــسبب يف عواقــب أخــرى وخيمــة علــى امتــداد ســنوات مــن  

 زرعها،
هــود للمــسامهة الفعالــة واملنــسقة يف  اجل بــذل قــصارى وإذ تعتقــد أن مــن الــضروري  

ــامل،        ــراد املزروعــة يف شــىت بقــاع الع ــضادة لألف ــام امل ــة األلغ ــل يف إزال ــصدي للتحــدي املتمث الت
 وضمان تدمريها،

 يف بذل قصارى جهودهـا لـضمان تـوفري املـساعدة لرعايـة ضـحايا األلغـام                  وإذ ترغب  
 وتأهيلهم، مبا يف ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
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 ببدء سريان اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املـضادة            وإذ ترحب  
إذ تالحــظ مــع االرتيــاح العمــل  ، و١٩٩٩مــارس / آذار١ يف )١(لألفــراد وتــدمري تلــك األلغــام 

ــصلة         ــة املت ــاول املــشكلة العاملي ــة والتقــدم الكــبري احملــرز يف جمــال تن ــذ االتفاقي ــه لتنفي املــضطلع ب
 األرضية، باأللغام

ة، ــــــ راف يف االتفاقي  ـــ للدول األط ادس  ــــــالس األول إىل    اتـــــ إىل االجتماع  وإذ تشري  
ـــاملعق ــودةـــــ ــاغوا )٣()٢٠٠٠(، وجنيــف )٢()١٩٩٩(و ـ يف مابوت ، وجنيــف )٤()٢٠٠١(، ومان

 واملــــؤمتر االستعراضــــي األول  )٧()٢٠٠٥(، وزغــــرب )٦()٢٠٠٣(، وبــــانكوك )٥()٢٠٠٢(
 ،)٨()٢٠٠٤(للدول األطراف يف االتفاقية املعقود يف نريويب 

 إىل االجتماع السابع للدول األطراف يف االتفاقية، املعقـود يف جنيـف           وإذ تشري أيضا   
 اجملتمـع الـدويل مـدى التقـدم     الذي رصد فيـه ، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ١٨الفترة من   يف  

  وأعــرب عــن دعمــه الســتمرار)٩(٢٠٠٩-٢٠٠٥تطبيــق خطــة عمــل نــريويب للفتــرة احملــرز يف 
 وحدد أولويات من أجل حتقيق مزيد من التقدم حنو إهناء املعانـاة الـيت تـسببها األلغـام                   تطبيقها،

 ،وإىل األبدلجميع ل بالنسبة املضادة لألفراد
انضمت إليهـا،    أو أن دوال إضافية قد صدقت على االتفاقيةوإذ تالحظ مع االرتياح   

 دولة،وإحدى ومخسني مائة  إىلجموع الدول اليت قبلت التزامات االتفاقية رمسيا وصل مبمما 
د العـزم    استصواب العمل على انضمام مجيـع الـدول إىل االتفاقيـة، وإذ تعقـ              وإذ تؤكد  

  عاملي عليها،طابععلى العمل احلثيث من أجل تشجيع إضفاء 
يف  استمرار اسـتخدام األلغـام املـضادة لألفـراد يف الـصراعات              وإذ تالحظ مع األسف    
 بعد الصراع، يف مرحلة ما العامل، مما يتسبب يف املعاناة اإلنسانية وعرقلة التنمية مجيع أحناء

_______________ 
 .٣٥٥٩٧، الرقم ٢٠٥٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
 .APLC/MSP.1/1999/1انظر  )٢(
 .APLC/MSP.2/2000/1انظر  )٣(
 .APLC/MSP.3/2001/1انظر  )٤(
 .APLC/MSP.4/2002/1انظر  )٥(
 .APLC/MSP.5/2003/5انظر  )٦(
 .APLC/MSP.6/2005/5انظر  )٧(
 .APLC/CONF/2004/5انظر  )٨(
 .املرجع نفسه، اجلزء الثالث )٩(
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توقع على اتفاقية حظر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج           مجيع الدول اليت مل      تدعو - ١ 
  إىل االنضمام إىل االتفاقية دون تأخري؛)١(ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

 علــى لــى االتفاقيــة ومل تــصدق عليهــا بعــد  مجيــع الــدول الــيت وقعــت ع حتــث - ٢ 
 ؛تأخري دون التصديق عليها

 بوســائل منــها ،لالتفاقيــة واالمتثــال هلــاالفعلــي  أمهيــة التنفيــذ الكامــل وتؤكــد - ٣ 
 ؛)٩(٢٠٠٩-٢٠٠٥التنفيذ املستمر خلطة عمل نريويب للفترة 

 مجيــع الــدول األطــراف علــى تزويــد األمــني العــام مبعلومــات كاملــة         حتــث - ٤ 
 مــن االتفاقيــة، مــن أجــل تعزيــز ٧، طبقــا ملــا هــو مطلــوب مبوجــب املــادة الوقــت املناســب ويف

 تثال لالتفاقية؛الشفافية واالم
تنــضم إليهــا إىل القيــام   أو مجيــع الــدول الــيت مل تــصدق علــى االتفاقيــة تــدعو - ٥ 

طواعيــة بتقــدمي معلومــات مــن أجــل إضــفاء مزيــد مــن الفعاليــة علــى اجلهــود العامليــة يف جمــال     
  باأللغام؛املتعلقة اإلجراءات

سـويا  ن تعمـل     إىل مجيع الدول واألطراف األخـرى ذات الـصلة أ          جتدد طلبها  - ٦ 
 اجتماعيــا همدمــاجإادة  وإعــهمتأهيلــ وضــحايا األلغــام رعايــةمــن أجــل تعزيــز ودعــم وحتــسني 

ــة   واقتــصاديا ــة خبطــر األلغــام، وإزال  املزروعــةاأللغــام املــضادة لألفــراد  وتــدمري ، وبــرامج التوعي
 يف شىت بقاع العامل؛ املكدسة أو

النظـر علـى أعلـى مـستوى     مجيع الدول علـى أن تبقـي هـذه املـسألة قيـد      حتث   - ٧ 
سياسي، وأن تشجع، حيثما أمكنها ذلك، على االنضمام إىل االتفاقية عـن طريـق االتـصاالت                

 والتوعيــة واحللقــات الدراســية وغريهــا ،الثنائيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة واملتعــددة األطــراف
 الوسائل؛ من

ــدعو - ٨  ــدول املهتمــة ت ــع ال ــاألمر مجي  هــا مــن املنظمــات  وغري واألمــم املتحــدة  ب
ــة      أو ــر الدوليـ ــة الـــصليب األمحـ ــة ذات الـــصلة وجلنـ ــات اإلقليميـ ــة واملنظمـ املؤســـسات الدوليـ

 إىل االشـتراك يف االجتمـاع الثـامن للـدول األطـراف يف             واملنظمات غـري احلكوميـة ذات الـصلة       
 ويف  ،٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢ إىل   ١٨االتفاقية، املقرر عقده يف األردن يف الفترة من         

برنامج العمل فيما بني الدورات الذي وضـع يف االجتمـاع األول للـدول األطـراف، مث جـرت                
 بلورته يف االجتماعات الالحقة للدول األطراف، وتشجعها على القيام بذلك؛

ــاماألمــني إىل تطلــب - ٩  ــرة   ، الع ــا للفق ــادة  ٢وفق ــن امل ــة، أن  ١١ م ــن االتفاقي  م
، باسـم   يقـوم ة لعقد اجتمـاع الـدول األطـراف املقبـل، وأن            يضطلع باألعمال التحضريية الالزم   
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الـدول غـري األطـراف يف       بـدعوة    مـن االتفاقيـة،      ١١ من املادة    ٤الدول األطراف ووفقا للفقرة     
املؤســسات الدوليــة واملنظمــات   أووغريهــا مــن املنظمــات املتحــدة األمــماالتفاقيـة، فــضال عــن  

الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات الـصلة إىل             وجلنة الصليب األمحـر      مية ذات الصلة  اإلقلي
 حضور االجتماع الثامن للدول األطراف بصفة مراقب؛

 .إبقاء املسألة قيد نظرهاتقرر  - ١٠ 
 ٦٧اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٦
 


