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    ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/60/467( بناء على تقرير اللجنة األوىل[
  

تقييـــد اســـتعمال أســـلحة تقليديـــة معينـــة ميكـــن   اتفاقيـــة حظـــر أو  - ٦٠/٩٣
  عشوائية األثر اعتبارها مفرطة الضرر أو

  ،إن اجلمعية العامة  
  ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ املؤرخ ٥٩/١٠٧ إىل قرارها إذ تشري  
تقييـد اسـتعمال أسـلحة       اتفاقية حظـر أو   وبدء نفاذ    إىل اعتماد    وإذ تشري مع االرتياح     

 ،)٢( املعدلـــة١ ومادهتـــا ،)١( األثــر عـــشوائية تقليديــة معينـــة ميكــن اعتبارهـــا مفرطـــة الــضرر أو   
ربوتوكـول  ال، و )١()الربوتوكـول األول  (ميكـن اكتـشافها      الـشظايا الـيت ال    املتعلق ب ربوتوكول  وال

جـــــرة واألجهـــــزة األخـــــرى تقييـــــد اســـــتعمال األلغـــــام واألفخـــــاخ املتف ظـــــر أواملتعلـــــق حب
ــاين الربوتوكــول( ــة )١()الث ــق حبربوتوكــول ال، و)٣( وصــيغته املعدل ــر أواملتعل ــتعمال   ظ ــد اس تقيي

للعمـى  والربوتوكول املتعلـق بأسـلحة الليـزر املـسببة          ،  )١()الربوتوكول الثالث (األسلحة احلارقة   
  ،)٤()الربوتوكول الرابع(

تفاقيـــة حظـــر اللـــدول األطـــراف يف الثـــاين االستعراضـــي قـــرار املـــؤمتر إىل وإذ تـــشري   
 إنـشاء  عـشوائية األثـر   تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو           أو

خلفـات احلربيـة   فريق خرباء حكوميني مفتوح باب العضوية يضم منسقني مـستقلني معنـيني بامل         
  ،)٢(املتفجرة وباأللغام غري األلغام املضادة لألفراد

_______________ 

منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم  (١٩٨٠: ٥اجمللــد ، زع الــسالحـحوليــة األمــم املتحــدة لنــ: انظــر  )١(
  .السابع  ل، التذيي)A.81.IX.4املبيع 

  .، اجلزء الثاينCCW/CONF.II/2انظر   )٢(
)٣(  CCW/CONF.I/16 (Part I)املرفق باء ،.  
 .املرجع نفسه، املرفق ألف  )٤(
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إعــداد إىل الــدور الــذي قامــت بــه جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة يف   وإذ تــشري أيــضا   
بــاجلهود اخلاصــة الــيت تبــذهلا خمتلــف املنظمــات الدوليــة    وإذ ترحــب االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا،

ملخلفــات احلربيــة بعواقــب ا املنظمــات يف زيــادة الــوعي واملنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن
   على البشر،املتفجرة
 جبميع الدول اليت مل تتخـذ بعـد كـل التـدابري الالزمـة لتـصبح أطرافـا يف                    هتيب  - ١  

عـشوائية   تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطـة الـضرر أو            اتفاقية حظر أو  
أن تفعــل ذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن، بغيــة حتقيــق ، يغتها املعدلــة وبروتوكوالهتــا، بــص)١(األثــر

يتـسىن حتقيـق    حـىت   وانضمام أكرب عـدد ممكـن مـن الـدول إىل هـذه الـصكوك يف وقـت مبكـر،                     
  إىل هذه الصكوك يف هناية املطاف؛العاملي االنضمام 
ام  جبميع الدول األطراف يف االتفاقية اليت مل تعلن بعـد عـن قبوهلـا االلتـز       هتيب  - ٢  

شمل الـصراعات   تـ  وبروتوكوالهتـا ل    وبالتعديل الذي يوسـع مـن نطاقهـا        بربوتوكوالت االتفاقية 
   أن تفعل ذلك؛املسلحة ذات الطابع غري الدويل

باعتماد الربوتوكول املتعلق باملخلفـات احلربيـة املتفجـرة         ترحب مع االرتياح      - ٣  
االتفاقيـة املعقـود يف جنيـف يـومي          الدول األطراف يف     اع، فــي اجتم  )٥()الربوتوكول اخلامس (

، وهتيــب بالــدول األطــراف أن تعــرب عــن موافقتــها  ٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٨  و٢٧
  على االلتزام بالربوتوكول وأن ختطر الوديع مبوافقتها يف وقت قريب؛

اجتماع الدول األطراف أن يواصل الفريق العامل املعين باأللغـام        قرار   تالحظ  - ٤  
 وفق الوالية املكلـف هبـا وهـي النظـر يف مجيـع             ٢٠٠٥م املضادة لألفراد عمله يف عام       غري األلغا 

ــق اخلــرباء        ــشاء فري ــذ إن ــة من ــراد، املقدم ــام املــضادة لألف ــام غــري األلغ ــة باأللغ املقترحــات املتعلق
احلكــوميني، وعقـــد اجتماعــات للخـــرباء العـــسكريني إلســداء النـــصح، وذلــك بغيـــة صـــياغة     

  ؛)٦(هذه املسألة لرفعها إىل االجتماع املقبل للدول األطرافتوصيات مالئمة بشأن 
 اجتماع الدول األطـراف أن يواصـل الفريـق العامـل املعـين              قرار تالحظ أيضا   - ٥  

ـــباملخلفــات احلربيــة املتفجــرة عمل  وفــق الواليــة املكلــف هبــا وهــي مواصــلة  ٢٠٠٥ه يف عــام ــ
لقـانونيني يف تنفيـذ املبـادئ القائمـة للقـانون      النظر، من خالل مجلة أمور منها مشاركة اخلـرباء ا       

اإلنساين الدويل، ومواصلة البحث، على أساس فتح باب املشاركة، مـع التركيـز بوجـه خـاص                
على اجتماعات اخلرباء العسكريني والتقنيني، ويف إمكانية اختاذ تدابري وقائيـة ترمـي إىل حتـسني     

_______________ 

 .، التذييل الثاينCCW/MSP/2003/3انظر   )٥(

  .٢٦، الفقرة Corr.1   وCCW/MSP/2004/2انظر   )٦(
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ذخائر الثانويـة، هبـدف أن يقلـص إىل أقـصى           تصميم بعض أنواع حمددة من الذخائر، مبا فيها ال        
   على البشر؛)٧(خملفات حربية متفجرةحد خطر حتول تلك الذخائر إىل 

إجراء اجتماع الدول األطراف أن يواصل الرئيس املعني        قرار   تالحظ كذلك   - ٦  
تعزيـز االمتثـال    ب  فيمـا يتعلـق    بـشأن اخليـارات املمكنـة     بـني الـدورات      خالل فتـرة مـا    مشاورات  

  ؛)٨(االقتراحات املقدمةمراعاة ، مع لالتفاقية وبروتوكوالهتا
 للعمل الذي يضطلع به فريـق اخلـرباء احلكـوميني وتـشجع             تعرب عن تأييدها    - ٧  

، هبـدف   ٢٠٠٥االضطالع بالعمل، وفقا للوالية املسندة إليـه لعـام          الرئيس املعني والفريق على     
 لتقـدميها إىل اجتمـاع الـدول        األلغام املضادة لألفراد  غري  األلغام   إعداد التوصيات املالئمة بشأن   

، وعلـى تقـدمي تقريـر عـن العمـل املنجـز          ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٥  و ٢٤األطراف يف   
فيما يتعلق باالمتثـال وبتنفيـذ املبـادئ القائمـة للقـانون اإلنـساين الـدويل وبإمكانيـة اختـاذ تـدابري              

قليــــل إىل أدىن حــــد مــــن خطــــر أن تــــصبح الــــذخائر خملفــــات تقنيــــة وقائيــــة مــــن أجــــل الت
  متفجرة؛ حربية

للــدول األطــراف يف اتفاقيــة حظــر إىل قــرار املــؤمتر االستعراضــي الثــاين تــشري   - ٨  
 عقـد   عـشوائية األثـر    تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو               أو

، وتطلـــب أن يعقـــد املـــؤمتر يف تـــشرين    )٢(٢٠٠٦يتجـــاوز عـــام   مـــؤمتر آخـــر يف موعـــد ال  
 الزمـا مـن االجتماعـات       )٩(تراه الدول األطراف    يف جنيف وأن يسبقه ما     ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

 تــــشرين ٢٥  و٢٤التحــــضريية، وتطلــــب أيــــضا أن يتخــــذ اجتمــــاع الــــدول األطــــراف يف  
   قرارا هنائيا بشأن هذه املسائل؛٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 مـن االتفاقيـة،     ٨لمؤمتر االستعراضي الثالـث، وفقـا للمـادة          أنه ميكن ل   الحظت  - ٩  
ــة أو    ــى االتفاقيـ ــديالت علـ ــال تعـ ــات بإدخـ ــة مقترحـ ــر يف أيـ ــذلك   النظـ ــا وكـ يف بروتوكوالهتـ

ــيت         أي ــة ال ــن األســلحة التقليدي ــواع أخــرى م ــشأن أن ــرح بوضــع بروتوكــوالت إضــافية ب مقت
  تشملها الربوتوكوالت القائمة لالتفاقية؛ ال

_______________ 

  .٢٥ الفقرة ، نفسهاملرجع  )٧(
  .٢٧ الفقرة ،سه نفاملرجع  )٨(
اجلـزء الثـاين، الـشؤون الـسياسية        : ٢٠٠٧- ٢٠٠٦وفقا للميزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني         )٩(
  .أ‘ ٣’) أ (٢٥- ٤، الفقرة )A/60/6 (sect.4)) (، نزع السالح٤  الباب(
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من املـؤمتر االستعراضـي الثالـث واجتماعاتـه التحـضريية بـذل قـصارى               تطلب  - ١٠  
اجلهد لتعزيـز عامليـة االتفاقيـة، بـصيغتها املعدلـة، ومجيـع بروتوكوالهتـا، مـن خـالل مجلـة أمـور                       

  منها تنظيم مؤمترات وحلقات دراسية إقليمية؛
ت  األمـــني العـــام أن يقـــدم املـــساعدة الالزمـــة وأن يـــوفر اخلـــدما إىلتطلـــب   - ١١  

تــشرين  ٢٥  و٢٤يف املطلوبــة، مبــا يف ذلــك احملاضــر املــوجزة، الجتمــاع الــدول األطــراف        
 أن   الـدول األطـراف    ارتـأت ألي أعمال قد تستمر بعد االجتماع، إذا        ، و ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

  ؛)٩(ذلك مناسب، وكذلك للمؤمتر االستعراضي الثالث واجتماعاته التحضريية
ــضا   - ١٢   ــع   األمــني اإىل  تطلــب أي ــصفته ودي ــام، ب ــا، أن  الع ــة وبروتوكوالهت التفاقي

،  بعمليـات التـصديق علـى االتفاقيـة        ، بالوسائل اإللكترونيـة   ،يواصل إبالغ اجلمعية العامة دوريا    
   وبروتوكوالهتا وقبوهلا واالنضمام إليها؛،)٢( املعدلة١ومادهتا 
البنــد ني احلاديــة والــست أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا  تقــرر  - ١٣  
تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر                  اتفاقية حظر أو  ”املعنون  

  .“عشوائية األثر أو
  ٦٢اجللسة العامة 

  ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٨
  


