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    دمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة ابأللغامقت
 
 

 2019كانون األول/ديسمرب   13قرار اختذته اجلمعية العامة يف   
 

 [(A/74/406)]بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار )اللجنة الرابعة(   
 

 تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة ابأللغام - 74/80 
 ،إن اجلمعية العامة 

وإىل ســـائر قرارااا الســـابقة  2017كانون األول/ديســـم    7املؤرخ  72/75إىل قرارها  إذ تشييير 
املتعلقة بتقدمي املســـــــاعدة   إلالة األلقامي وبتقدمي املســـــــاعدة   اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، وه  القراراا 

 اليت اختذ مجيعها بدون تصويت،
وعملياا االستعراض  (1)إىل مجيع املعاهداا واالتفاقياا ذاا الصلة قملوضوع أيضا وإذ تشر 

 املتعلقة هبا،
حلول الذكرى الســـــــــنوية الع ـــــــــرين لبدء نفاذ اتفاقية حإر اســـــــــتعمال وخت ين وإنتا  وإذ تالحظ  

تحدة لإلجراءاا ، وةن ـــــــــــــــاء كلم  من دائرة األمم امل(2)ونقل األلقامي املضـــــــــــــــادة ل اراد وتدم  تل  األلقامي
 املتعلقة قأللقامي والفريق امل رتك بني الوكاالا املعين بتنسيق اةجراءاا املتعلقة قأللقامي،

_________________ 

ت ــــمل هذع املعاهداا واالتفاقياا اتفاقية حإر اســــتعمال وخت ين وإنتا  ونقل األلقامي املضــــادة ل اراد وتدم  تل  األلقامي  (1) 
لة   بصــــــيقت  املعد   ،؛ وال وتوكول املتعلق حبإر أو تقييد اســــــتعمال األلقامي واألخلــــــراك اخلداعية والنبائ  األ رى1997لعامي 
تفاقية حإر أو تقييد اســـــــــــــــتعمال أســـــــــــــــلحة تقليدية معينة   ن اعتبارها مفر ة الضـــــــــــــــرر ال )ال وتوكول الثاين 1996عامي 
 )ال وتوكول اخلــام  2003(؛ وال وتوكول املتعلق قملتفجراا من خملفــاا ابرل لعــامي 1980لعــامي  ع ـــــــــــــــوائيــة األ ر أو

ا  التفــاقيــاا جنيع املعقودة   ؛ وال وتوكول اةضـــــــــــــــــ2008(؛ واتفــاقيــة الــذ ــائر العنقوديــة لعــامي 1980التفــاقيــة عــامي 
)ال وتوكول األول(؛ 1977املتعلق حبماية ضـــــــــــحاا املنالعاا املســـــــــــلحة الدولية امل مي   عامي  1949آل/أغســـــــــــ    12

 .2006واتفاقية حقوق األخلخاص ذوي اةعاقة لعامي 
 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597. 

https://undocs.org/ar/A/74/406
https://undocs.org/ar/A/74/406
https://undocs.org/ar/A/RES/72/75
https://undocs.org/ar/A/RES/72/75
https://undocs.org/ar/A/RES/72/75
https://undocs.org/ar/A/RES/72/75
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مدى خلـــــــــــــــيوع االحتفال قليومي الدوم للتوعية قأللقامي واملســـــــــــــــاعدة   وإذ تالحظ مع التقدير  
 اةجراءاا املتعلقة قأللقامي على الصعيد العامل ،

اراا األمم املتحدة ذاا الصــــــلة قملوضــــــوع اليت   ذ   ابســــــبان اجلوان  مجيع قر وإذ تالحظ  
 اةنسانية لتقدمي املساعدة   اةجراءاا املتعلقة قأللقامي،

إلاء اآلاثر اةنســـــانية واة ائية الفادحة الناخلـــــ ة عن وجود األلقامي  وإذ تعيد أتكيد قلقها العميق 
دان املتضـــــــــــــــررة منهــا، ومــا يرتتــ  عليهــا من عواقــ  اجتمــاعيــة   البلــ (3)واملتفجراا من خملفــاا ابرل

واقتصــــــــــــــادية و يمة ودائمة للســــــــــــــ ان املدنيني لتل  البلدان، رن ايهم ال ج ون وغ هم من امل ــــــــــــــردين 
ب  من العائدين إىل دارهم، إضــااة إىل األخلــخاص الذين يعي ــون   منا ق الن اع وما بعد الن اع، وما تســبم  

وصـــــــول اىلتاجني إىل املســـــــاعدة اةنســـــــانية وسقيق أهدام التنمية املســـــــتدامة، ومن تثبي   إعاقة ةم انية
 جلهود بناء الس مي وابفاظ على الس مي،

إلاء عودة أعداد ضــحاا األلقامي واملتفجراا من خملفاا ابرل، ونصــفهم  وإذ تعرب عن اجلزع 
 وما بعد انتهاء الن اع،تقريبا من األ فال، إىل االرتفاع   سياق حاالا الن اع 

التهديد اةنســــاين اجلســــيم الذي ت ــــ ل  األلقامي واملتفجراا من خملفاا  وإذ تضيييع يف اعتبار ا 
ابرل،   البلدان املتضــررة، على ســ مة الســ ان، رن ايهم الســ ان املدنيون اىلليون واألاراد امل ــاركون 

ســـــاعدة اةنســـــانية وحفل الســـــ مي والت هيل واةعمار   ال امج والعملياا املضـــــ لع هبا   قال تقدمي امل
 وأرواحهم، وإلالة األلقامي، وعلى صحة هؤالء مجيعا  

على الداد اباجة إىل أن يع ل اجملتمع الدوم، على ســــــــــبيل االســــــــــتعجال، اجلهود  وإذ تشييييييييدد 
ى   ر األلقــامي املبــذولــة   قــال اةجراءاا املتعلقــة قأللقــامي بقيــة القضــــــــــــــــاء،   أقرل وقــت   ن، عل

د املدنيني وعلى آاثرها على الصعيد اةنساين، وتسهيل وصول واملتفجراا مــــن خملفاا ابــــرل الذي يهدم  
العاملني   قال املســــــاعدة اةنســــــانية وإيصــــــال اللوالمي واملعداا بصــــــورة آمنة ودون عوائق، را يتســــــق مع 

 مبادئ العمل اةنساين،
رل من   ل اتباع هنج خلــــــــــــــامل إلاء اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، قلتقدمي املســــــــــــــتمر اىلوإذ تقر  

ي مل تقييم املنا ق امللقومة وإجراء مسوحاا ل لقامي واملتفجراا من خملفاا ابرل وإلالتها، وتعريع  را
 الس ان املتضررين خب ر األلقامي، وتقدمي الدعم إىل الضحاا، 

أن األجه ة املتفجرة اليدوية الصــــــــــــنع اليت ين بق عليها تعريع األلقامي أو األخلــــــــــــراك وإذ تالحظ  
اخلـــداعيـــة أو النبـــائ  األ رى تنـــدر ، ألغراض تنفيـــذ هـــذا القرار،   ن ـــاق اةجراءاا املتعلقـــة قأللقـــامي 

 عندما تتم إلالتها ألغراض إنسانية ومن منا ق توقفت ايها عملياا القتال الرئيسية،
أبن األمم املتحدة تضـــــــــــــ لع بدور هامي   ميدان تقدمي املســـــــــــــاعدة   قال اةجراءاا ر وإذ تق 

-2019املتعلقة قأللقامي، وال ســــــــيما بتنفيذ اســــــــرتاتيجية األمم املتحدة لإلجراءاا املتعلقة قأللقامي للفرتة 

_________________ 

 .1980ارد   ال وتوكول اخلام  التفاقية عامي حس  التعريع الو  (3) 
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، الذي (4)قأللقامي عن  ريق أعضاء الفريق امل رتك بني الوكاالا املعين بتنسيق اةجراءاا املتعلقة 2023
ترأســ  دائرة اةجراءاا املتعلقة قأللقامي على مســتوى العمل، وذل  ع وة على الدور الرئيســ  الواقع على 

 عاتق الدول األعضاء   هذا اجملال،
أن اةجراءاا املتعلقة قأللقامي عنصــــرم مهم وكامل االندما    األن ــــ ة اليت تضــــ لع  وإذ تعترب 

  قام املســـــــــــــاعدة اةنســـــــــــــانية والتنمية، وإذ ت حل إدرا  اةجراءاا املتعلقة قأللقامي  األمم املتحدة هبا
العديد من عملياا األمم املتحدة بفل الســــ مي وبعثااا الســــياســــية اخلاصــــة املضــــ لع هبا بت ليع من   

 قل  األمن،
 ،(5)2030ستدامة لعامي إبسهامي اةجراءاا املتعلقة قأللقامي   تنفيذ   ة التنمية امل وإذ تقر 
أن النداءاا اةنســـــــانية أصـــــــبحت ت ـــــــمل بصـــــــورة مت ايدة اةجراءاا   وإذ تالحظ مع االرتياح 

املتعلقـة قأللقـامي ما اقتضـــــــــــــــى األمر ذلـ ، وتؤكـد أتيـة النإر   اةجراءاا املتعلقـة قأللقـامي   ل أوىل 
، ورا يتفق (6)نســـــــــــــــانية باالا ال وارئمراحل التخ ي  وال قة، عند الل ومي،   إ ار االســـــــــــــــتجابة اة

 ومبادئ العمل اةنساين،
جهود الفريق امل ــــــــرتك بني الوكاالا املعين بتنســــــــيق اةجراءاا املتعلقة  وإذ تالحظ مع التقدير 

قأللقامي   التعاون والتنســـــــيق مع املنإماا غ  اب ومية واجلهاا األ رى صـــــــاحبة املصـــــــلحة عن  ريق 
وتع ي  تنســــــــــــيق األمم املتحدة على  (7)عقدها اللجنة املعنية قةجراءاا املتعلقة قأللقامياالجتماعاا اليت ت

الصـــــــــــــــعيد العامل  من   ل قال املســـــــــــــــؤولية املتعلق ر ااحة األلقامي دا ل اجملموعة العاملية للحماية، 
 ت جع على مواصلة تع ي  ذل  التعاون،  وإذ

ن املرأة والرجـل   برامج اةجراءاا املتعلقـة قأللقامي أبتيـة امل ــــــــــــــــاركـة ال ـاملـة ل ـل م وإذ تقر 
وأتية ت ااؤ الفرص بينهما ايما يتعلق قمل ـــــــــــــــاركة   هذع ال امج، وأتية مراعاة نوع اجلن  والعمر   

 برامج اةجراءاا املتعلقة قأللقامي،

_________________ 

يت لع الفريق من دائرة اةجراءاا املتعلقة قأللقامي التابعة ةدارة عملياا الســـــــــــــــ مي قألمانة العامة، وم ت  خلـــــــــــــــؤون ن ع  (4) 
م املتحدة خلدماا الســـــــــــــــ ، قألمانة العامة، وبر مج األمم املتحدة اة ائ ، ومنإمة األمم املتحدة لل فولة، وم ت  األم

امل ــــاريع، ومنإمة األغذية وال راعة ل مم املتحدة، وم ت  تنســــيق ال ــــؤون اةنســــانية قألمانة العامة، وهي ة األمم املتحدة 
للمســـاواة بني اجلنســـني ور ني املرأة )هي ة األمم املتحدة للمرأة(، ومفوضـــية األمم املتحدة بقوق اةنســـان، ومفوضـــية األمم 

 ــــؤون ال ج ني، وبر مج األغذية العامل ، ومنإمة الصــــحة العاملية. وي ــــارك كل من معهد األمم املتحدة لبحو  املتحدة ل
 ن ع الس ، والبن  الدوم   أعمال الفريق بصفة مراق .

 .70/1القرار  (5) 

واملبــادئ التوجيهيــة الواردة   مراقــ  وقراراا  1991كــانون األول/ديســـــــــــــــم    19املؤرخ  46/182إذ تعيــد  كيــد قرارهــا  (6) 
ع  األ رى ذاا الصـــلة قملوضـــوع واســـتنتاجاا اجملل  املتفق عليها، وإذ تعيد اجلمعية العامة واجملل  االقتصـــادي واالجتما

أيضـــا  كيد مبادئ اةنســـانية وابياد والن اهة واالســـتق ل   تقدمي املســـاعدة اةنســـانية، وإذ تعيد كذل   كيد ضـــرورة أن 
 وارئ وال وار  ال بيعية املعقدة هذع املبادئ تع ل مجيع اجلهاا الفاعلة امل اركة   تقدمي املساعدة اةنسانية   حاالا ال

 وأن سرتمها احرتاما اتما.

اللجنة املعنية قةجراءاا املتعلقة قأللقامي حمفل غ  رمس  لتبادل املعلوماا. وتت لع عضـــوية اللجنة من الفريق امل ـــرتك بني  (7) 
  اب ومية امل ـــــــــــــــاركة   اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، الوكاالا املعين بتنســـــــــــــــيق اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، واملنإماا غ

 واللجنة الدولية للصلي  األمحر، ومرك  جنيع الدوم ةلالة األلقامي ل غراض اةنسانية، ومؤسساا أكاد ية.

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
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لى الصـــــــــــــــعد الو ين را يبذل  العاملون   قال اةجراءاا املتعلقة قأللقامي ع وإذ تقر أيضييييييييييييا   
واةقليم  والدوم، رن ايهم موظفو األمم املتحدة وحفإة الســـــــــــــــ مي التابعون  ا، وكذل  اخل اء التابعون 
للمنإماا غ  اب ومية امل ـــــــــــــــرتكة   اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، من جهود قيممة   قال اةجراءاا 

ىللية والناجني من األلقامي من اســـت نام حياام العادية املتعلقة قأللقامي من أجل ر ني ســـ ان اجملتمعاا ا
  ة قأللقامي،واستعادة مصادر رلقهم عن  ريق االستفادة من جديد من األراض  اليت كانت ملوم 

د الو ين واةقليم  ودون اةقليم ، وإذ تالحظ مع التقييييدير   اجلهود املبـــــذولـــــة على الصـــــــــــــــعـــــ،
تيج  جديد ل ساد األاريق  ب ــــــ ن اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، ذل  اةعداد اجلاري ة ار اســــــرتا   را

 واالسرتاتيجياا اةقليمية األ رى ذاا الصلة   قال اةجراءاا املتعلقة قأللقامي،
بســـياســـة األمم املتحدة اىلدم ة ب ـــ ن مســـاعدة الضـــحاا ايما يتعلق قةجراءاا  وإذ حتيط علما 

ة اليت تســـل  الضـــوء على أتية دمج اجلهود املبذولة ملســـاعدة الضـــحاا   املتعلقة قأللقامي، وه  الســـياســـ
وأتية  تقدمي اخلدماا والدعم دون  (8)مثل اتفاقية األخلـــخاص ذوي اةعاقة أ ر و نية ودولية أوســـع ن اقا  

 انق اع إىل ضحاا األلقامي واملتفجراا من خملفاا ابرل،
بـــدء تنفيـــذ اســـــــــــــــرتاتيجيـــة األمم املتحـــدة لإلجراءاا املتعلقـــة قأللقـــامي وإذ تالحظ مع التقييدير  

عانة قلتقييم ، را   ذل  آليتها املع لة للرصــد والتقييم، وإذ ت ــدد على أتية االســت2023-2019 للفرتة
لوضــــــــع التوج  املســــــــتقبل  لإلجراءاا املتعلقة قأللقامي   األمم املتحدة، را   ذل  دور دائرة اةجراءاا 
املتعلقة قأللقامي ومهامها، وإذ ت ـــــــــجع أعضـــــــــاء الفريق امل ـــــــــرتك بني الوكاالا املعين بتنســـــــــيق اةجراءاا 

أل ر الناخلـــــــــــــــا عن جهود األمم املتحدة   ميدان املتعلقة قأللقامي على مواصـــــــــــــــلة عملهم من أجل تع ي  ا
 اةجراءاا املتعلقة قأللقامي،

جهود التنســـــــــــــــيق املبــذولــة   إ ــار املنتــدى غ  الرمس  لتبــادل املعلومــاا ايمــا بني وإذ تالحظ  
املاحنني املعروم قســـــــــــــم اريق دعم اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، الذي يتو ى تنســـــــــــــيق برامج الدول املاحنة 

لمســـــــــــــــاعدة اةنســـــــــــــــانية   قال اةجراءاا املتعلقة قأللقامي على حنو يوائ م بني أولواا برامج كل منها ل
 لإلجراءاا املتعلقة قأللقامي وي ثع من دعم املاحنني لإلجراءاا املتعلقة قأللقامي حيث ت تد اباجة إلي ،

جرة اليدوية الصــنع   إ ار املناق ــاا اليت أجريت ب ــ ن مســ لة األجه ة املتف وإذ تالحظ أيضا 
اريق اخل اء غ  الرمس  املن   روج  ال وتوكول املتعلق حبإر أو تقييد استعمال األلقامي واألخلراك اخلداعية 

، وب ـــــــ ن (9))ال وتوكول الثاين بصـــــــيقت  املعدلة( 1996أار/مايو  3والنبائ  األ رى بصـــــــيقت  املعدلة   
امللحق قتفـــاقيــة  (10)لق قملتفجراا من خملفـــاا ابرل )ال وتوكول اخلـــام (املراق التقين لل وتوكول املتع

 ،(11)حإر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة   ن اعتبارها مفر ة الضرر أو ع وائية األ ر
 ، را   ذل  التوصياا الواردة اي ؛(12)بتقرير األمني العامي حتيط علما - 1 

_________________ 

 (8) United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

 .22495، الرقم 2048، اجمللد املرجع نفس  (9) 

 .22495، الرقم 2399، اجمللد املرجع نفس  (10) 

 .22495، الرقم 1342، اجمللد املرجع نفس  (11) 

 (12) A/74/288. 

https://undocs.org/ar/A/74/288
https://undocs.org/ar/A/74/288
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رتثـــل اللت امـــااـــا الـــدوليـــة ايمـــا يتصـــــــــــــــــل قةجراءاا  قلـــدول األعضـــــــــــــــــاء أن هتيييي  - 2 
 قأللقامي؛ املتعلقة

، بوج   اص، إىل مواصــــــلة اجلهود اليت تبذ ا الدول األعضــــــاء، را   ذل  عن تدعو - 3 
 ريق التعاون ايما بني بلدان اجلنول والتعاون اةقليم  ودون اةقليم ، مع مراعاة ضـــــــــــــــرورة كفالة توم 

ة لمامي األمور، ورســــاعدة األمم املتحدة واملنإماا املعنية امل ــــاركة   اةجراءاا املتعلقة الســــل اا الو ني
قأللقامي، وبناء على ال ل  وحس  االقتضاء، وقلتنسيق مع البلد املتضرر، من أجل ت جيع بناء وتنمية 

أللقامي واملتفجراا من قدراا و نية   قال اةجراءاا املتعلقة قأللقامي   البلدان اليت ت ـــــــــــــــ ل ايها ا
يعرتض  على ســـ مة الســـ ان املدنيني اىلليني وصـــحتهم وأرواحهم أو عائقا   جســـيما   خملفاا ابرل   را  

 إيصال املساعدة اةنسانية وجهود التنمية االجتماعية واالقتصادية على الصعيدين الو ين واىلل ؛
يها القدرة ال ااية، ومنإومة مجيع الدول األعضـــــــــــــــاء، وال ســـــــــــــــيما الدول اليت لد حتث - 4 

املتحدة واملنإماا واملؤســــــــســــــــاا األ رى املعنية امل ــــــــاركة   اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، على أن  األمم
 تدعم الدول املتضررة من األلقامي، بناء على  لبها وحس  االقتضاء، عن  ريق القيامي را يل :

أللقامي واملتفجراا من خملفاا ابرل بقية تقدمي املســــــــــاعدة إىل البلدان املتضــــــــــررة من ا )أ( 
بناء وتنمية قدراا و نية   قال اةجراءاا املتعلقة قأللقامي ألغراض منها مســـــــــــــــاعدة تل  البلدان على 
الوااء قلت امااا الدولية   هذا الصـــــــــدد، وتنفيذ اســـــــــرتاتيجياا و    و نية   قال اةجراءاا املتعلقة 

 قأللقامي؛
عم لل امج الو نية، وحيثما وما اقتضـــــــــــــــى األمر، لل امج اىللية قلتعاون مع توا  الد )ل( 

ا ي اا املعنية التابعة ملنإومة األمم املتحدة واملنإماا اةقليمية واب ومية وغ  اب ومية املعنية، بقرض 
حتياجاا النســــــــاء تقليل املخا ر اليت ت ــــــــ لها األلقامي واملتفجراا من خملفاا ابرل، مع مراعاة تباين ا

 والفتياا والصبية والرجال؛
توا  مســــــاتاا   ن الو وق والتنبؤ هبا و  حينها ومتعددة الســــــنواا، حيثما أم ن،  ) ( 

ل ض  ع أبن  ة اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، عن  ريق أمور عدة منها اجلهود الو نية املبذولة   قال 
مج اليت تضـــــــــــــــ لع هبــا األمم املتحــدة واملنإمــاا غ  اب وميــة   ذلــ  اةجراءاا املتعلقــة قأللقــامي وال ا

اجملال، را   ذل  ال امج املتصلة قالستجابة السريعة   حاالا ال وارئ اةنسانية، ومساعدة الضحاا 
والتثقيع   قال   ر األلقامي، وخباصـــــة على الصـــــعيد اىلل ، وعن  ريق الصـــــناديق االســـــت مانية الو نية 

ةقليمية والعاملية املن ــــــ ة   هذا اجملال، را ايها الصــــــندوق االســــــت ماين للت عاا املقدمة للمســــــاعدة   وا
 اةجراءاا املتعلقة قأللقامي؛

توا  ما يل مي من معلوماا ومســـــــــــــــاعدة تقنية ومالية ومادية بقرض سديد مواقع حقول  )د( 
لتها وتدم ها وإب ال مفعو ا بق  ذل  من الوســـــــــائل، األلقامي واأللقامي واملتفجراا من خملفاا ابرل وإلا

 واقا للقانون الدوم و  أقرل وقت   ن؛
إىل البلدان املتضـــــــــــــــررة من األلقامي واملتفجراا من ‘ 1’تقدمي املســـــــــــــــاعدة الت نولوجية  )ه( 

واملســـــــــــــتدامة لت ـــــــــــــجيع البحث العلم  ب ـــــــــــــ ن التقنياا والت نولوجياا الفعالة ‘ 2’خملفاا ابرل، و 
 واملناسبة والسليمة بي يا   قال اةجراءاا املتعلقة قأللقامي وت جيع ت ويرها على حنو ي ئم املستعمل؛
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اجلهود املبذولة ل ض  ع جبميع األن  ة   قال اةجراءاا املتعلقة قأللقامي  تشجع - 5 
د بتلــ  املعــاي  الــدوليــة،   الو نيــة اليت تتقيــم للمعــاي  الــدوليــة لإلجراءاا املتعلقــة قأللقــامي أو املعــاي واقــا  

وت ـــــدد على أتية كفالة دقة املعلوماا اليت تدر    التقارير وموضـــــوعيتها وأتية اســـــتعمال ت نولوجياا 
مت ورة ونإامي ةدارة املعلوماا، من قبيل نإامي إدارة املعلوماا لإلجراءاا املتعلقة قأللقامي، للمســـــــــــــــاعدة 

 املنفذة   قال اةجراءاا املتعلقة قأللقامي؛ على تيس  األن  ة
سديث املعاي  الدولية مل ااحة األلقامي، ايما يتعلق قألجه ة املتفجرة اليدوية تالحظ  - 6 

 الصنع، وت جع دائرة األمم املتحدة لإلجراءاا املتعلقة قأللقامي على مواصلة جهودها   هذا الصدد؛
د، عم  قلقانون الدوم املن بق، من األلقامي على أن سدم  مجيع الدول املتضـــــــــــــــررة  حتث - 7 

وحســــــــــ  االقتضــــــــــاء، مجيع املنا ق اخلاضــــــــــعة لواليتها أو ســــــــــي راا اليت توجد ايها ألقامي ومتفجراا من 
خملفاا ابرل مع تو   أقصـــــــــــــــى كفاءة   نة وأن تســـــــــــــــتخدمي تقنياا ت ه  األراضـــــــــــــــ ، را   ذل ، 

 لتقنية واملسوحاا التقنية وإلالة األلقامي؛االقتضاء، املسوحاا غ  ا عند
الدول املتضررة من األلقامي على أن تقومي، على حنو استباق  وبدعم من وكاالا  تشجع - 8 

األمم املتحدة ذاا الصــــلة وخلــــركاء التنمية املعنيني حســــ  االقتضــــاء، بتعميم مراعاة االحتياجاا املتصــــلة 
ن برامج قةجراءاا املتعلقة قأللقامي، را   ذل  احتياجاا تقدمي املســاعدة للضــحاا وما يرتب  بذل  م

الرعاية الصـــــحية وال امج املتعلقة قةعاقة،   صـــــميم     وعملياا التنمية ل فالة أن ت ـــــمل أولواا 
التنمية اةجراءاا  املتعلقة قأللقامي وأن يتم على حنو مســــــــــتدامي   ن التنبؤ ب  رويل االحتياجاا املتصــــــــــلة 

 حاا؛بتل  اةجراءاا، را   ذل  احتياجاا تقدمي املساعدة للض
مجيع ال امج وا ي ــاا املعنيــة اةقليميــة والو نيــة واملتعــددة األ رام على أن  تشيييييييييييجع - 9 

تدر ، حســ  االقتضــاء، األن ــ ة اليت ي،ضــ لجمع هبا   قال اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، را   ذل  إلالة 
مل اةنســـــاين وإح ل االســـــتقرار األلقامي،   أن ـــــ ة املســـــاعدة اليت تقومي هبا   قاالا بناء الســـــ مي والع

والت هيل والتعم  وإدامة الســـــــــــ مي وسقيق التنمية، آ ذة   االعتبار ضـــــــــــرورة كفالة املل ية الو نية واىللية 
واالســــــــــتدامة وبناء القدراا، وت ــــــــــجعها على أن تدر  منإورا يراع  نوع اجلن  والعمر   مجيع جوان  

 خلاصة ل خلخاص ذوي اةعاقة؛تل  األن  ة، وأن تراع  االحتياجاا ا
الدول األعضـــــاء، حســـــ  االقتضـــــاء، واملنإماا  املعنية امل ـــــاركة   اةجراءاا تشييييجع  - 10 

املتعلقة قأللقامي على مواصــــــــلة جهودها ل فالة أن تراعى   برامج م ااحة األلقامي مســــــــ لة التوعية قملخا ر 
ي اةعاقة وأن يراعى ايها نوع اجلن  والعمر واالحتياجاا واملت لباا اخلاصــــــــة للضــــــــحاا واألخلــــــــخاص ذو 

حبيث تتســـــس للنســـــاء والفتياا والصـــــبية والرجال االســـــتفادة منها على قدمي املســـــاواة، وأن تراعى ايها أيضـــــا  
االحتياجاا اخلاصة ل ج ني وامل ردين دا ليا ، وكذل  األخلخاص املقيمني   منا ق الن اع وما بعد الن اع، 

 قأللقامي؛ أصحال املصلحة، رن ايهم النساء،   وضع برامج اةجراءاا املتعلقة وت جع م اركة مجيع
الدول على تقدمي املســــــــاعدة اةنســــــــانية إىل ضــــــــحاا األلقامي واملتفجراا من خملفاا  حتث - 11 

 ةنساين؛ا ابرل، وعلى اختاذ التداب  ال لمة لدرء األذى عن الس ان املدنيني ر يا  مع مبادئ القانون الدوم
الدول على دعم ارص حصــول الضــحاا على الرعاية ال بية امل ئمة و دماا  تشييجع - 12 

إعــادة التــ هيــل البــدين وابســـــــــــــــ  والــدعم النفســـــــــــــــ  االجتمــاع  والتعليم والتــدريــ  على املهــاراا وارص 
ك  الـد ـل وعلى توا  تلـ  اخلـدمـاا للجميع، بصـــــــــــــــرم النإر عن نوع اجلن  أو الســـــــــــــــن أو املر  توليـد

 االجتماع  االقتصادي؛
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على تلق  البلدان املتضـــــــررة املســـــــاعدةجم   قال بناء القدراا من أجل إدما   تشيييييجع - 13 
مســـــــاعدة الضـــــــحاا   أ ر ســـــــياســـــــااا الو نية املتعلقة قلرعاية الصـــــــحية واخلدماا االجتماعية والتنمية 

اا اجملتمع املدين املعنية وغ ها من ال ـــــــــــــاملة ملســـــــــــــائل اةعاقة، من جان  وكاالا األمم املتحدة ومنإم
 ال يا ا اليت تتواار لديها اخل ة   تل  اجملاالا؛

أتية التعاون والتنســـــــــــــــيق   اةجراءاا املتعلقة قأللقامي وت ري  املوارد املتاحة،  تؤكد - 14 
الســــــل اا  حســــــ  االقتضــــــاء، سقيقا  ذع القاية، وت ــــــدد على املســــــؤولية الرئيســــــية اليت تقع على عاتق

الو نية   هذا الصـــــــــــــــدد، وتؤكد أيضـــــــــــــــا  الدور الداعم الذي تؤدي  األمم املتحدة، حيث تضـــــــــــــــ لع دائرة 
ق اةجراءاا املتعلقة قأللقامي دا ل منإومة األمم املتحدة، وكذل   اةجراءاا املتعلقة قأللقامي بدور منســـــ 

 لصدد؛الدور الداعم الذي يؤدي  غ ها من املنإماا املعنية   ذل  ا
األمم املتحدة على مواصلة اختاذ التداب  الرامية إىل النهوض قلتنسيق وال فاءة  تشجع - 15 

وال ــــــــــفااية واملســــــــــاءلة، وخباصــــــــــة عن  ريق تنفيذ اســــــــــرتاتيجية األمم املتحدة لإلجراءاا املتعلقة قأللقامي 
 ؛2023-2019 للفرتة

واملنإماا اةقليمية  اســــــتمرار ال ــــــراكة والتعاون بني األمم املتحدة تالحظ مع التقدير - 16 
ودون اةقليمية، وال ســــــــــــيما االساد األاريق ، من أجل التخفيع من املخا ر اليت يتعرض  ا املدنيون من 
جراء األلقـامي واملتفجراا من خملفـاا ابرل، را   ذل  عن  ريق اة ار امل ـــــــــــــــرتك بني األمم املتحدة 

مي واألمن وغ ع من املبادراا امل ــــــرتكة، وت ــــــجع   هذا واالساد األاريق  لتع ي  ال ــــــراكة   قال الســــــ 
 الصدد إقامة خلراكاا مع منإماا إقليمية وو نية وحملية حس  االقتضاء؛

أبتية اةخلــارة صــراحة  إىل اةجراءاا املتعلقة قأللقامي، عند الل ومي،   اتفاقياا  تسييل  - 17 
ســـــندة إىل عملياا حفل الســـــ مي والبعثاا وقع إ  ق النار واتفاقياا الســـــ مي، وكذل    الوالا

،
ا امل

الســـــياســـــية اخلاصـــــة، حســـــ  االقتضـــــاء،   ضـــــوء اةم ا ا اليت قد تتيحها اةجراءاا املتعلقة قأللقامي 
كتدب  من تداب  بناء الســــــ مي والثقة   حاالا ما بعد انتهاء الن اع ايما بني األ رام املعنية وقلنإر إىل 

  يواجهها أاراد حفل الس مي وأبناء اجملتمعاا املضيفة؛املخا ر املستمرة اليت
الـدول األعضــــــــــــــــاء واملنإمـاا القـادرة على دعم التـداب  اليت تتخـذهـا مجيع  تشيييييييييييجع - 18 

اجلهاا الفاعلة املعنية هبدم سســــــــني القدرة على االســــــــتجابة الســــــــريعة   حاالا ال وارئ اةنســــــــانية، 
 أن تفعل ذل ؛ وكذل  تع ي  ال فااية واملساءلة، على

إىل األمني العامي أن يقدمي إىل اجلمعية العامة   دوراا الســادســة والســبعني تقريرا   تطل  - 19 
عن تنفيذ هذا القرار وعن متابعة القراراا الســـــــــــــــابقة املتعلقة بتقدمي املســـــــــــــــاعدة   إلالة األلقامي وتقدمي 

 املساعدة   اةجراءاا املتعلقة قأللقامي؛
ت،در    جدول األعمال املؤقت لدوراا الســــــــــادســــــــــة والســــــــــبعني البند املعنون أن  تقرر - 20 

 “.تقدمي املساعدة   اةجراءاا املتعلقة قأللقامي”
 47اجللسة العامة 

 2019كانون األول/ديسم    13
 


