
A/RES/63/85األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
13 January 2009

 الثالثة والستونالدورة
 من جدول األعمال٩٣البند

08-47587

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/393( على تقرير اللجنة األوىلبناء[
 

اتفاقيـــة حظـــر أو تقييـــد اســـتعمال أســـلحة تقليديـــة معينـــة ميكـــن - ٦٣/٨٥
 عشوائية األثر اعتبارها مفرطة الضرر أو

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول٥ املؤرخ٦٢/٥٧ إىل قرارهاإذ تشري 
تقييـد اسـتعمال أسـلحة اتفاقية حظـر أووبدء نفاذ إىل اعتمادوإذ تشري مع االرتياح 

ــضرر أو ــة ميكــن اعتبارهــا مفرطــة ال ــة معين ــرعــشوائية تقليدي ــها١واملــادة )١( األث ــة من  )٢( املعدل
ــشظايا الــيت ال ميكــن كــشفها ــق بال ربوتوكــولالو )١()الربوتوكــول األول(والربوتوكــول املتعل

الربوتوكـول(تقييـد اسـتعمال األلغـام واألفخـاخ املتفجـرة واألجهـزة األخـرى ر أوظـاملتعلـق حب
ــة)١()الثــاين ــةتقييــد اســتعمال األســلحة ظــر أواملتعلــق حبربوتوكــولالو )٣( وصــيغته املعدل  احملرق

ــث( ــى )١()الربوتوكــول الثال ــسببة للعم ــق بأســلحة الليــزر امل الربوتوكــول(والربوتوكــول املتعل
 ،)٥()الربوتوكول اخلامس(لربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملفات احلربا و)٤()الرابع

 يف اتفاقيــة حظــربنتــائج املــؤمتر االستعراضــي الثالــث للــدول األطــرافوإذ ترحــب 
 ،عشوائية األثر تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو أو
،٢٠٠٧راف املتعاقدة السامية يف االتفاقية لعـام بنتائج اجتماع األطوإذ ترحب أيضا 

  يف جنيف،٢٠٠٧نوفمرب/ تشرين الثاين١٣ إىل٧املعقود يف الفترة من
_______________

 .٢٢٤٩٥، الرقم١٣٤٢، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .، اجلزء الثاينCCW/CONF.II/2انظر )٢(
)٣( CCW/CONF.I/16 (Part I)املرفق باء ،. 
 .املرجع نفسه، املرفق ألف )٤(
 .، املرفق اخلامس، التذييل الثاينCCW/MSP/2003/3انظر )٥(
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ــسامية يفوإذ ترحــب كــذلك  ــدة ال ــسنوي التاســع لألطــراف املتعاق ــؤمتر ال  بنتــائج امل
  يف جنيف،٢٠٠٧نوفمرب/ تشرين الثاين٦الربوتوكول الثاين املعدل، املعقود يف

 بنتـائج املـؤمتر األول لألطـراف املتعاقـدة الـسامية يف الربوتوكـول اخلــامسوإذ ترحـب 
  يف جنيف،٢٠٠٧نوفمرب/ تشرين الثاين٥املعقود يف

إعـداد االتفاقيـةإىل الدور الذي قامت بـه جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة يفوإذ تشري 
تلـف املنظمـات الدوليـة واملنظمـاتباجلهود اخلاصـة الـيت تبـذهلا خم وإذ ترحبوبروتوكوالا،

التوعيـة مبـا يترتـب علـى املتفجـرات مـن خملفـاتغري احلكومية وغريها من املنظمات يف زيادة
 احلرب من عواقب على البشر،

 جبميع الدول اليت مل تتخـذ بعـد كـل التـدابري الالزمـة لتـصبح أطرافـا يفيب - ١ 
عـشوائية ية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الـضرر أوتقييد استعمال أسلحة تقليد اتفاقية حظر أو

 لكـي يتـسىنأن تفعـل ذلـك يف أقـرب وقـت ممكـن،، وبروتوكوالا، بـصيغتها املعدلـة)١(األثر
ــت مبكــر، ــضمام أكــرب عــدد ممكــن مــن الــدول إىل هــذه الــصكوك يف وق وبالتــايل حتقيــقان

 يف اية املطاف؛يهاإلالعاملينضماماال
الدول األطراف يف االتفاقية اليت مل تعلن بعد عـن قبوهلـا االلتـزام جبميعيب - ٢ 

ــشمل وبالتعــديل الــذي يوســع مــن نطــاق االتفاقيــةبربوتوكــوالت االتفاقيــة  وبروتوكوالــا لي
  أن تفعل ذلك؛املسلحة ذات الطابع غري الدويلالرتاعات

تعلـق بـاملتفجراتاملعلى أمهية حتقيق االنضمام العاملي إىل الربوتوكـولتشدد - ٣ 
 ؛)٥()الربوتوكول اخلامس(من خملفات احلرب

ــضمامترحــب - ٤  ــة وقبوهلــا أو االن ــى االتفاقي ــصديق عل ــات اإلضــافية للت  بالعملي
 إليها، وكذلك بعمليات قبول االلتزام بربوتوكوالا؛

 باعتمـــاد املـــؤمتر االستعراضـــي الثالـــث خطـــة عمـــل لتحقيـــقترحـــب أيـــضا - ٥ 
، وتعـرب عـن تقـديرها للجهـود)٦(ي إىل االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة ـااالنضمام العـامل

املتواصلة اليت يبذهلا األمني العام، بصفته الوديع لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقـة ـا، ورئـيس
اجتمــاع األطــراف املتعاقــدة الــسامية يف االتفاقيــة ورئــيس املــؤمتر األول لألطــراف املتعاقــدة

 الربوتوكول اخلامس ورئيس املـؤمتر الـسنوي التاسـع لألطـراف املتعاقـدة الـسامية يفالسامية يف

_______________

 .، املرفق الثالثCCW/CONF.III/II  (Part II)انظر )٦(
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الربوتوكــول الثــاين املعــدل، نيابــة عــن األطــراف املتعاقــدة الــسامية، لتحقيــق هــدف االنــضمام
 العاملي؛

التـصدي للمـشاكل اإلنـسانيةبالتزام الدول األطراف مبواصلةترحب كذلك - ٦ 
 أنــواع حمــددة مــن الــذخائر مــن مجيــع جوانبــها، مبــا يف ذلــك الــذخائر العنقوديــة،املترتبـة علــى

 للتقليل إىل أدىن حد من أثر هذه الذخائر يف البشر؛
 للعمل الذي يضطلع به فريق اخلرباء احلكـوميني مـن أجـلعن تأييدها تعرب - ٧ 

بـشر، مـع حتقيـقالتفاوض بشأن اقتراح للتـصدي بـشكل عاجـل ألثـر الـذخائر العنقوديـة يف ال
بذل كل اجلهود للتفاوض بـشأن هـذا االقتـراحلتوازن بني االعتبارات العسكرية واإلنسانية، و

بأسرع ما ميكن وإبالغ االجتمـاع املقبـل لألطـراف املتعاقـدة الـسامية املقـرر عقـده يف تـشرين
  مبا أحرز من تقدم؛٢٠٠٨نوفمرب/الثاين

املتعلـــق بـــاملتفجرات مـــنربوتوكـــول بـــالتزام الـــدول األطـــراف يف الترحـــب - ٨ 
 بأن تنفذ الربوتوكـول وقـرارات املـؤمتر األول لألطـراف)الربوتوكول اخلامس(خملفات احلرب

ــادل املعلومــات والتعــاون تنفيــذا يتــسم املتعاقــدة الــسامية الــيت وضــع مبوجبــها إطــار شــامل لتب
 باعتبــاره آليــة للتــشاور، وترحــب أيــضا بعقــد اجتمــاع اخلــرباء األول)٧(بالفعاليــة والكفــاءة

 األطراف؛ والتعاون فيما بني الدول
 يــصادف الــذكرى الــسنوية اخلامــسة٢٠٠٨ أن عــامتالحــظ مــع التقــدير - ٩ 

ــةوالعــشرين لبــدء نفــاذ اال ــسنوية العاشــرة لبــدء نفــاذ الربوتوكــولتفاقي ، وكــذلك الــذكرى ال
 املعدل؛ الثاين

ــه، وفقــا للمــادةتالحــظ - ١٠  ــة، ميكــن عقــد مــؤمترات للنظــر يف مــن االتفاق٨ أن ي
إدخال تعديالت علـى االتفاقيـة أو علـى أي بروتوكـول مـن بروتوكوالـا، أو لدراسـة وضـع
بروتوكــوالت إضــافية بــشأن فئــات أخــرى مــن األســلحة التقليديــة ال تــشملها الربوتوكــوالت

الت مقترحـةالقائمة، أو الستعراض نطاق وتطبيق االتفاقيـة وبروتوكوالـا ودراسـة أي تعـدي
 ؛أو بروتوكوالت إضافية

إىل األمني العام أن يقدم املساعدة الالزمـة وأن يـوفر مـا قـد يلـزم مـن تطلب - ١١ 
ــسامية يف ــدة الـ ــراف املتعاقـ ــاين لألطـ ــؤمتر الثـ ــوجزة، للمـ ــر املـ ــك احملاضـ ــا يف ذلـ ــدمات، مبـ خـ

وللمــؤمتر،٢٠٠٨نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١١ و١٠الربوتوكــول اخلــامس، املقــرر عقــده يف
ــاين املعــدل، املقــرر عقــده يف ــسامية يف الربوتوكــول الث ــدة ال ــسنوي العاشــر لألطــراف املتعاق ال

_______________

 .Corr.2 وCCW/P.V/CONF/2007/1انظر )٧(
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، والجتمـاع األطـراف املتعاقـدة الـسامية يف االتفاقيـة، املقـرر٢٠٠٨نـوفمرب/تشرين الثاين ١٢
ــستمر بعــد٢٠٠٨نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٤ و١٣عقــده يف ــد ت ، وكــذلك ألي أعمــال ق
 ؛عاتاالجتما

 إىل األمــني العــام، بــصفته الوديــع لالتفاقيــة وبروتوكوالــا، أنأيــضا تطلــب - ١٢ 
  علـى االتفاقيــةعمليـات التـصديق ب بالوسـائل اإللكترونيـةيواصـل إبـالغ اجلمعيـة العامـة دوريـا

 إليها؛قبوهلا واالنضمام و، وبروتوكوالا)٢( املعدلة منها١واملادة
ــد أن تــدرج يف جــدولتقــرر - ١٣  ــدورا الرابعــة والــستني البن  األعمــال املؤقــت ل

تقييد استعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر اتفاقية حظر أو’’املعنون
 .‘‘عشوائية األثر أو

 ٦١اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول٢

 


