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تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام  - ١٢٠/٥٥
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قراراـا ٧/٤٨ املـؤرخ ١٩ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٣، و ٢١٥/٤٩ املـؤرخ ٢٣ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٤، 
ـــــؤرخ ١٣ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٦، و ١٧٣/٥٢ املــــؤرخ  و ٨٢/٥٠ املـــؤرخ ١٤ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٥، و ١٤٩/٥١ امل
١٨ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧، بشـأن تقـدمي املسـاعدة يف إزالـة األلغـام، وإىل قراريـها ٢٦/٥٣ املـؤرخ ١٧ تشـرين الثـاين/نوفمــرب ١٩٩٨ و 
١٩١/٥٤ املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ ديســمرب ١٩٩٩ بشــأن تقــدمي املســاعدة يف اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، الــــيت اختـــذت مجيعـــها دون 

تصويت، 

وإذ تضع يف اعتبارها أن اإلجراءات املتعلقة باأللغام تشكل عنصرا هاما مــن عنـاصر األنشـطة اإلنسـانية واإلمنائيـة الـيت تضطلـع ـا 
األمم املتحدة، 

وإذ تؤكد من جديد بالغ قلقها إزاء املشاكل اإلنســانية واإلمنائيـة اجلسـيمة النامجـة عـن وجـود األلغـام وغريهـا مـن األجهـــزة غـري 
ــة أمـام عـودة الالجئـني وغـريهم مـن املشـردين، وعمليـات املعونـة اإلنسـانية، والتعمـري والتنميـة االقتصاديـة، فضـال عـن  املتفجرة، اليت تشكل عقب
إعـادة األوضـاع االجتماعيـة إىل حالتـها الطبيعيـة، والـيت تـترتب عليـها عواقـب اجتماعيـة واقتصاديـة وخيمـة ودائمـة بالنسـبة إىل سـكان البلـــدان 

املتضررة من األلغام، 

وإذ تضع يف اعتبارها ما تشكله األلغام وغريها من األجـهزة غـري املتفجـرة مـن خطـر بـالغ يـهدد سـالمة وصحـة وأرواح السـكان 
احملليني املدنيني واألفراد املشاركني يف الربامج والعمليات اإلنسانية واملتعلقة بعمليات حفظ السالم وإعادة التأهيل، 

وإذ تكرر اإلعراب عــن فزعها إزاء العدد املرتفـع لضحايـا األلغـام، وخباصـة بـني السـكان املدنيـني، مبـن فيـهم النسـاء واألطفـال، 
وإذ تشـري يف هـذا السـياق إىل قـرارات جلنـة حقـوق اإلنسـان ٧٩/١٩٩٥ املـؤرخ ٨ آذار/مـارس ١٩٩٥(١)، و ٨٥/١٩٩٦ املـؤرخ ٢٤ نيســان/ 

 __________

انظــر: الوثائـــق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ١٩٩٥، امللحـــــق رقــم ٣ والتصويبــان (E/1995/23 و Corr.1 و 2)، الفصـــل  (١)
الثاين، الفرع ألف. 
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أبريــل ١٩٩٦(٢)، و ٧٨/١٩٩٧ املــؤرخ ١٨ نيســان/أبريــل ١٩٩٧(٣)، و ٧٦/١٩٩٨ املــؤرخ ٢٢ نيســان/ابريـــل ١٩٩٨(٤)، و ٨٠/١٩٩٩ 

املــؤرخ ٢٨ نيســان/أبريــل ١٩٩٩(٥)، و ٨٥/٢٠٠٠ املــؤرخ ٢٧ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠(٦) بشــأن حقــوق الطفــــل، والقـــرارات ٢٧/١٩٩٦ 

ـــؤرخ ١٧ نيســان/أبريــل ١٩٩٨(٤)، و ٥١/٢٠٠٠ املــؤرخ ٢٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠(٦)  املـؤرخ ١٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٦(٢)، و ٣١/١٩٩٨ امل

واملقرر ١٠٧/١٩٩٧ املؤرخ ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧(٣) بشأن حقوق اإلنسان للمعوقني، 

وإذ يثـري جزعـها الشـديد عـدد األلغـام الـيت ال تـزال تـزرع كـل سـنة، فضـال عـن وجـود عـدد كبـري مـن األلغـــام واألجــهزة غــري 
املتفجرة األخرى نتيجـة للصراعـات املسـلحة، واقتناعـا منـها، بالتـايل، بـالضرورة امللحـة لزيـادة اجلـهود الـيت يبذهلـا اتمـع الـدويل إلزالـة األلغـام 

زيادة كبرية دف القضاء على اخلطر الذي تشكله األلغام األرضية على املدنيني، يف أسرع وقت ممكن، 

وإذ تالحـظ القـرارات املتخـذة يف املؤمتـر السـنوي األول للـدول األطـراف يف الـربوتوكول الثـــاين املعــدل التفاقيــة حظــر أو تقييــد 

استعمال أسلحــة تقليديــة معينة ميكــــن اعتبارهـا مفرطــــة الضـــرر أو عشـوائية األثـر، الـذي عقـد يف جنيـف يف الفـترة مـن ١٥ إىل ١٧ كـانون 

ــربوتوكول الثـاين لالتفاقيـة، وبـإدراج عـدد مـن األحكـام ذات األمهيـة بالنسـبة لعمليـات إزالـة  األول/ديسمرب ١٩٩٩(٧)، وال سيما فيما يتعلق بال

األلغام، وال سيما إشتراط إمكانية الكشف عن األلغام، يف الربوتوكول الثاين املعدل(٨)، 

وإذ تالحظ أيضا بدء نفاذ الربوتوكول الثاين املعدل لالتفاقية يف ٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨، 

وإذ تشـري إىل أن الـدول األطـــراف قــد أعلنــت، يف املؤمتــر االســتعراضي للــدول األطــراف يف االتفاقيــة، التزامــها بإبقــاء أحكــام 

الربوتوكول قيد االستعراض لكفالة معاجلة الشواغل املتعلقة باألسلحة الـيت يشـملها، وأـا ستشـجع اجلـهود الـيت سـتبذهلا األمـم املتحـدة وغريهـا 

من املنظمات ملعاجلة مجيع املشاكل املتصلة باأللغام األرضية، 

وإذ تالحظ دخول اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغـام املضـادة لألفـراد وتدمـري تلـك األلغـام(٩) حـيز النفـاذ يف ١ 

آذار/مارس ١٩٩٩، وأن االتفاقية قد وقَّعتها أو انضمت إليـها مائـة وتسـع وثالثـون دولـة وصـادقت عليـها مائـة وتسـع دول، وإذ تالحـظ أيضـا 

االسـتنتاجات الـيت خلـص إليـها االجتمـاع الثـــاين للــدول األطــراف يف االتفاقيــة املعقــود يف جنيــف يف الفــترة مــن ١١ إىل ١٥ أيلــول/ســبتمرب 

ــور منـها تقـدمي املسـاعدة مـن أجـل إزالـة األلغـام وإعـادة التـأهيل، وإعـادة  ٢٠٠٠(١٠)، وإذ حتيط علما بإعادة تأكيد االلتزامات بالقيام، جبملة أم

 __________

املرجــع نفســـه، ١٩٩٦، امللحــق رقم ٣ والتصويب (E/1996/23 و Corr.1)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (٢)

املرجع نفسه، ١٩٩٧، امللحق رقم ٣ (E/1997/23)، الفصل الثاين.  (٣)

املرجع نفسه، ١٩٩٨، امللحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (٤)

املرجع نفسه، ١٩٩٩، امللحق رقم ٣ (E/1999/23)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (٥)

املرجع نفسه، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٣ (E/2000/23)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (٦)

 .CCW/AP.II/CONF.I/2 أنظر (٧)

CCW/CONF.I/16 (Part I)، املرفق باء.  (٨)

 .CD/1478 انظر (٩)

 .APLC/MSP.2/2000/1 أنظر (١٠)
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إدمـاج ضحايـا األلغـام اجتماعيـا واقتصاديـا، وتنظيـم برامـج التوعيـة باأللغـام، وإذ حتيـط علمـا أيضـــا بــالعمل الــذي يقــوم بـــه برنــامج مــا بــني 

الدورات الذي أنشأته الدول األطراف يف االتفاقية، 

وإذ تشـدد علـى احلاجـة إىل إقنـاع الـدول املتضـررة مـن األلغـام بإيقـاف العمليـات اجلديـدة لنشـر األلغـام املضـــادة لألفــراد ضمانــا 

لفعالية وكفاءة عمليات إزالة األلغام، 

وإذ تسلِّــم بالدور اهلام الذي ميكن أن يؤديه اتمـع الـدويل، وال سـيما الـدول املشـتركة يف نشـر األلغـام، يف املسـاعدة علـى إزالـة 

ـــة املالئمــة إلزالــة األلغــام  األلغـام يف البلـدان املتضـررة مـن األلغـام وذلـك بتوفـري اخلرائـط واملعلومـات الضروريـة وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة واملادي

وحقول األلغام واألفخاخ املتفجرة املوجودة حاليا أو إبطال مفعوهلا، 

وإذ تقلقها حمدودية توافـر املعـدات املأمونـة والفعالـة مـن حيـث التكلفـة الـيت تسـتخدم يف الكشـف عـن األلغـام وإزالتـها، وكذلـك 

احلاجـة إىل تنسـيق عـاملي فعـال يف ميـدان البحـث والتطويـر لتحسـني التكنولوجيـا ذات الصلـة، وإذ تـدرك احلاجـة إىل العمـل علـى حتقيـــق تقــدم 

أكرب وأسرع يف هذا امليدان وعلى تشجيع التعاون التقين الدويل حتقيقا هلذه الغاية، 

وإذ تقلقـها أيضـا حمدوديـة توافـر املـوارد التقنيـة واملاديـة واملاليـة الالزمـة لتغطيـة التكلفـة املرتبطـة بأنشـطة إزالـة األلغـــام يف البلــدان 

املتضررة من األلغام، 

ـــدان تقــدمي املســاعدة يف اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، باإلضافــة إىل دور الــدول  وإذ تسـلم بـأن لألمـم املتحـدة دورا هامـا يف مي

الرئيسي يف هذا اال، 

ــال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام وإىل ختصيـص املـوارد الالزمـة لتحقيـق هـذه  وإذ تعيد تأكيد احلاجة إىل تدعيم التعاون الدويل يف جم

الغاية، 

وإذ تقلقها احلالة املالية احلرجة لدائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم باألمانة العامة، 

وإذ ترحب مبراكز تنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغـام املنشـأة فعـال حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، وكذلـك بإقامـة صنـاديق اسـتئمانية 

دولية إلزالة األلغام وتقدمي املساعدات املتعلقة باأللغام، 

وإذ تالحظ مع االرتياح تضمني واليات العديـد مـن عمليـات حفـظ السـالم أحكامـا تتصـل بـالعمل يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة 

باأللغام املضطلع به بتوجيه من إدارة عمليات حفظ السالم، يف سياق هذه العمليات، 

وإذ تشـيد بـاإلجراءات الـيت اختذـا بـالفعل منظومـة األمـم املتحـدة، واحلكومـات املاحنـة واملتلقيـة، وجلنـة الصليـب األمحـر الدوليــة، 

واملنظمات غري احلكوميــة، لتنسـيق جـهودها والبحـث عـن حلـول للمشـاكل املتصلـة بوجـود األلغـام وغريهـا مـن األجـهزة غـري املتفجـرة، فضـال 

عن مساعدا لضحايا األلغام، 

وإذ تشيد أيضا بالدور الذي يقوم به األمني العام يف زيادة وعي اجلمهور مبشكلة األلغام األرضية، 
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ترحب بتقرير األمني العام عن أنشطة األمـــم املتحدة فــي جمال املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام(١١)؛  - ١

ـــيت تبذهلــا األمــم املتحــدة، مبســاعدة مــن الــدول واملؤسســات حســب  تدعـو، بوجـه خـاص، إىل اسـتمرار اجلـهود ال - ٢

االقتضاء، لتعزيز إنشاء قدرات يف جمال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف البلـدان الـيت تشـكل فيـها األلغـام ديـدا خطـريا لسـالمة السـكان احملليـني 

ــة واالقتصاديـة علـى الصعيديـن الوطـين واحمللـي، وتشـدد علـى أمهيـة تطويـر  وصحتهم وأرواحهم، أو متثل فيها عائقا أمام جهود التنمية االجتماعي

القدرات الوطنية يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، وحتـث كـل الـدول األعضـاء، وال سـيما الـدول الـيت لديـها قـدرة علـى مسـاعدة البلـدان 

املتضررة من األلغام يف إنشاء وتطوير قدرات وطنية يف جماالت إزالة األلغام والتوعية ا ومساعدة ضحاياها، على أن تفعل ذلك؛ 

تدعـو الـدول األعضـاء، بالتعـاون مـع اهليئـات ذات الصلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة عنـد االقتضـاء، إىل وضـع برامــج  - ٣

وطنية للتوعية باأللغام األرضية، وخباصة بني النساء واألطفال؛ 

تعـرب عن تقديرها للحكومـــات واملنظمـــات اإلقليميــة وغريهـا مـن اجلـهات املاحنـة ملـا تقدمـه مـن مسـامهات ماليـة  - ٤

وعينية من أجل اإلجراءات املتعلقة باأللغام، مبا يف ذلك املسامهات املقدمة من أجل عمليات الطوارئ وبرامج بناء القدرات الوطنية؛ 

تناشد احلكومات واملنظمات اإلقليمية وغريها من اجلهات املاحنـة أن تسـتمر يف دعـم اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام مـن  - ٥

خالل زيادة املسامهات، مبا يف ذلك املسامهات عن طريـق الصنـدوق االسـتئماين للمسـاعدة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، وذلـك لكـي يتسـىن 

يف حاالت الطواريء إيصال املساعدات يف إطار اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف الوقت املناسب؛ 

تشجع مجيع الربامج واهليئـات املتعـددة األطـراف والوطنيـة ذات الصلـة علـى أن تـدرج، بالتنسـيق مـع األمـم املتحـدة،  - ٦

األنشـطة املتصلـة بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام يف أنشـطتها الراميـة إىل تقـــدمي املســاعدة اإلنســانية واملســاعدة يف جمــال إعــادة التــأهيل والتعمــري 

والتنمية، حيثما كان ذلك مناسبا، مع مراعاة ضرورة كفالة امللكية الوطنية واالستدامة وبناء القدرات؛ 

تشـدد علـى أمهيـة الدعـم الـدويل لتقـــدمي املســاعدات يف حــاالت الطــوارئ إىل ضحايــا األلغــام، ولرعايتــهم وإعــادة  - ٧

تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، كما تشدد علـى ضـرورة إدمـاج مثـل هـذه املسـاعدات يف اسـتراتيجيات أرحـب يف جمـال الصحـة 

العامة ويف اال االجتماعي - االقتصادي؛ 

تشجع احلكومات وهيئات األمـم املتحـدة ذات الصلـة واجلـهات املاحنـة األخـرى علـى اختـاذ إجـراءات إضافيـة لتعزيـز  - ٨

برامج التوعية باأللغام، املناسبة للجنسني وملختلـف األعمـار، ومسـاعدة الضحايـا والتـأهيل املنصـب علـى األطفـال، ممـا يقلـل عـدد الضحايـا مـن 

األطفال وخيفف من حمنتهم؛ 

تشـدد مـرة أخـرى علـــى الــدور اهلــام الــذي تقــوم بــه األمــم املتحــدة يف جمــال التنســيق الفعــال لألنشــطة اخلاصــة  - ٩

ـــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام التابعــة إلدارة عمليــات  بـاالجراءات املتعلقـة باأللغـام، مبـا فيـها أنشـطة املنظمـات اإلقليميـة، وال سـيما دور دائ

 __________
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حفظ السالم باألمانـة العامـة، القـائم علـى أسـاس السياسـات العامـة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام والتنسـيق الفعـال الـيت وضعـها األمـني 

العام (١٢)، وتشدد على احلاجة إىل تقييم اجلمعية العامة املستمر ألداء األمم املتحدة يف هذا الصدد؛ 

تشدد يف هذا الصدد على دور دائرة اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام بوصفـها اجلهـة احملوريـة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام  - ١٠

ـــها وبراجمــها يف مجيــع األنشــطة املتصلــة باأللغــام الــيت  يف منظومـة األمـم املتحـدة، وعلـى تعاوـا املسـتمر مـع وكـاالت األمـم املتحـدة وصناديق

تضطلع ا، وتنسيقها لتلك األنشطة؛ 

ـــر  تشـجع األمـني العـام علـى أن ميضـي يف وضـع اسـتراتيجية شـاملة بشـأن اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، مـع مراعـاة أث - ١١

ـــراءات املتعلقــة  مشـكلة األلغـام األرضيـة علـى التـأهيل والتعمـري والتنميـة، بغيـة كفالـة فعاليـة املسـاعدة الـيت تقدمـها األمـم املتحـدة يف جمـال اإلج

ـــات، وحتيــط علمــا يف هــذا  باأللغـام، وتؤكـد يف هـذا الصـدد علـى أمهيـة إجـراء مزيـد مـن التقييمـات والدراسـات االسـتقصائية املتعـددة القطاع

الصدد باستمرار األمم املتحدة يف وضــع معايـري ومبـادئ توجيهيـة للمصادقـة علـى مثـل هـذه الدراسـات االسـتقصائية، وتشــدد علـى احلاجـة إىل 

اتباع ج جامع يف وضع مثل هذه املعايري واملبادئ التوجيهية؛ 

ـــات شــامل بشــأن اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، خيضــع  تشـدد يف هـذا الصـدد علـى أمهيـة تطويـر نظـام إدارة معلوم - ١٢

للتنسيق العام من جانب دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام، ويتلقى الدعم مـن مركـز جنيـف الـدويل لنــزع األلغـام ذي األبعـاد اإلنسـانية، وذلـك 

تسهيال لوضع األولويات وتنسيق األنشطة امليدانية؛ 

ترحـب بالنـهج املسـتحدثة مؤخـرا فيمـا يتعلـق بإنشـــاء مراكــز لتنســيق اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، وتشــجع علــى  - ١٣

ـــيما يف حــاالت الطــوارئ، كمــا تشــجع أيضــا الــدول علــى تقــدمي الدعــم ألنشــطة مراكــز تنســيق  مواصلـة إنشـاء مثـل هـذه املراكـز، وال س

اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام والصنــاديق االســتئمانية املنشــأة لتنســيق املســاعدات يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام حتــت رعايـــة دائـــرة 

اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛ 

تشجــع األمـم املتحـدة علـى أن تسـتخدم، عنـد االقتضـاء، مكتـب األمـم املتحـدة خلدمـات املشـاريع، مبـــا يف ذلــك يف  – ١٤

عمليات حفظ السالم، وذلك لكفالة وحدة واستمرارية التنفيذ الالزم لربامج اإلجراءات املتكاملة املتعلقة باأللغام؛ 

حتـــث الـدول األعضـاء، واملنظمـات اإلقليميـة، واملنظمـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، واملؤسســـات، علــى  - ١٥

مواصلـة تقـدمي املسـاعدة والتعـاون الكـاملني إىل األمـني العـام، وال سـيما تزويـده باملعلومـات والبيانـات، باإلضافـة إىل املـــوارد املالئمــة األخــرى 

اليت قد تكون مفيدة يف تعزيـز دور األمـم املتحـدة التنسـيقي يف اإلجــراءات املتعلقـة باأللغـام، وال سـيما يف ميـادين التوعيـة باأللغـام، والتدريـب، 

ـــات املتعلقــة  وعمليـات املسـح، والكشـف عـن األلغـام وإزالتـها، والبحـوث العلميـة املتصلـة بتكنولوجيـا الكشـف عـن األلغـام وإزالتـها، واملعلوم

باملعدات واللوازم الطبية وتوزيعها؛ 

تشدد يف هذا الصدد على أمهية تسجيل مواقـع األلغـام واالحتفـاظ جبميـع تلـك السـجالت وإتاحتـها لألطـراف املعنيـة  - ١٦

لدى توقف القتال، وترحب بتعزيز أحكام القانون الدويل ذات الصلة؛ 

 __________
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يب بالدول األعضاء، وال سيما الدول اليت لديها القـدرة علـى توفـري مـا يلـزم مـن معلومـات ومسـاعدة تقنيـة وماليـة  - ١٧

ـــا للقــانون الــدويل، ويف أقــرب وقــت ممكــن، بتحديــد أمــاكن حقــول األلغــام واأللغــام  وماديـة، أن تقدمـها حسـب االقتضـاء، وأن تقـوم وفق

واألفخاخ املتفجرة وغريها من األجهزة أو بإزالتها أو تدمريها أو إبطال مفعوهلا بطريقة أخرى؛ 

حتث الــدول األعضـاء، واملنظمـات اإلقليميـة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، واملؤسسـات،  - ١٨

اليت لديها القدرة على تقدمي مساعدة تكنولوجية إىل البلدان املتضـررة مـن األلغـام علـى أن تقـدم هـذه املسـاعدة، حسـب االقتضـاء، وأن تشـجع 

البحـث العلمـي والتطويـر يف جمـال التقنيـات والتكنولوجيـا ذات األبعـاد اإلنسـانية فيمـا يتصـل بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـــام لكــي يتســىن تنفيــذ 

األنشطة اخلاصة باإلجراءات املتعلقة باأللغام على حنو أكثر فعالية وبتكلفـة أقـل وباسـتخدام وسـائل أكـثر أمانـا، وعلـى أن تعـزز التعـاون الـدويل 

يف هذا الشأن؛ 

تشـــجع الـــدول األعضـــاء، واملنظمـــات اإلقليميـــة، واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــــة،  - ١٩

واملؤسسـات، علـى أن تواصـل تقـدمي الدعـم إىل األنشـطة الراميـة إىل تشـجيع اسـتخدام التكنولوجيـا املناسـبة، وكذلـك املعايـري الدوليـة للتشـــغيل 

والسالمة فيما يتصل باإلجراءات املتعلقة باأللغام ذات البعد اإلنسـاين، وترحـب يف هـذا الصـدد بـالبدء يف إعـادة النظـر يف املعايـري الدوليـة إلزالـة 

األلغام ووضع مبادئ توجيهية الستخدام الكــالب يف الكشـف عـن األلغـام واملعـدات امليكانيكيـة إلزالـة األلغـام، فضـال عـن وضـع برنـامج دويل 

لالختبار والتقييم؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السادسـة واخلمسـني تقريـرا شـامال عـن سياسـة األمــم  - ٢٠

املتحـدة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، مبـا يف ذلـك التقـدم احملـرز يف املسـائل ذات الصلـة املشـار إليـها يف كـــل مــن تقــاريره الســابقة إىل 

ـــذا القــرار، فضــال عــن التقــدم الــذي أحرزتــه جلنــة  اجلمعيـة عـن املسـاعدة املقدمـة يف جمـال إزالـة األلغـام واإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، ويف ه

الصليـب األمحـر الدوليـة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، وكذلـك الـربامج الوطنيـة، وبشـأن تشـغيل الصنـدوق االســـتئماين للتربعــات 

للمساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام والربامج األخرى املتصلة باإلجراءات املتعلقة باأللغام؛ 

ـــة تــأمني أســاس مالـــي أســلم لدائــرة اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام وإىل تقــدمي  تدعـــو األمـني العـام إىل دراسـة كيفي - ٢١

خيارات يف هذا الصدد إىل اجلمعية العامة؛ 

تقــرر أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا السادســــة واخلمســـني البنـــد املعنـــون �تقـــدمي املســـاعدة يف  - ٢٢

اإلجراءات املتعلقة باأللغام�. 

اجللسة العامة ٨٢ 

٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 


