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تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام  - ٢١٩/٥٦
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قراراـا ٧/٤٨ املـؤرخ ١٩ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٣، و ٢١٥/٤٩ املـؤرخ ٢٣ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٤، 

ــــؤرخ ١٣ كـــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٦، و ١٧٣/٥٢ املـــــؤرخ  و ٨٢/٥٠ املــؤرخ ١٤ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٥، و ١٤٩/٥١ امل

١٨ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧، بشــأن تقــدمي املســاعدة يف إزالــة األلغــــام، وإىل قراراـــــا ٢٦/٥٣ املــؤرخ ١٧ تشــــرين الثـــاين/نوفمـــرب 

١٩٩٨، و ١٩١/٥٤ املـــؤرخ ١٧ كـــانون األول/ ديســـمرب ١٩٩٩، و ١٢٠/٥٥ املـــؤرخ ٦ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠ بشـــأن تقــــدمي 

املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، وكلها قرارات اختذت 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 بــالغ قلقـها إزاء املشـاكل اإلنسـانية واإلمنائيـة اجلسـيمة النامجـة عـن وجـود األلغـام وغريهـا مـن الذخـائر غـري 

ــة أمـام عـودة الالجئـني وغـريهم مـن املشـردين، وعمليـات املعونـة اإلنسـانية، والتعمـري والتنميـة االقتصاديـة، فضـال عـن  املنفجرة، 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 مـن الذخـائر غـري املنفجـرة 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/ 

 __________

/E و Corr.1 و 2)، الفصــل  انظر: الوثائـق الرمسية للمجلس االقتصـــادي واالجتماعـــــــي، ١٩٩٥، امللحـــــــــق رقــم ٣ والتصويبــان (1995/23 (١)
الثاين، الفرع ألف. 
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ـــل ١٩٩٨(٤)، و ٨٠/١٩٩٩  أبريــل ١٩٩٦(٢)، و ٧٨/١٩٩٧ املــؤرخ ١٨ نيســان/أبريــل ١٩٩٧(٣)، و ٧٦/١٩٩٨ املــؤرخ ٢٢ نيســان/أبري

املـــؤرخ ٢٨ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٩(٥)، و ٨٥/٢٠٠٠ املـــؤرخ ٢٧ نيســـان/أبريــــل ٢٠٠٠(٦)، و ٧٥/٢٠٠١ املــــؤرخ ٢٥ نيســــان/أبريــــل 

ــــل ١٩٩٦(٢)، و ٣١/١٩٩٨ املـــؤرخ ١٧ نيســـان/أبريـــل  ٢٠٠١(٧)بشــأن حقــوق الطفــل، والقــرارات ٢٧/١٩٩٦ املــؤرخ ١٩ نيســان/أبري

ـــوق  ١٩٩٨(٤)، و ٥١/٢٠٠٠ املــؤرخ ٢٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠(٦)، واملقــرر ١٠٧/١٩٩٧ املــؤرخ ١١ نيســان/أبريــل ١٩٩٧(٨) بشــأن حق

اإلنسان للمعوقني، 

ـــن األلغــام والذخــائر غــري  وإذ يثـري جزعـها الشـديد عـدد األلغـام الـيت ال تـزال تـزرع كـل سـنة، فضـال عـن وجـود عـدد كبـري م

املنفجرة 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 أن الـربوتوكول الثـاين املعـدل(٩) التفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسلحـــة تقليديـــة معينـة ميكــــن اعتبارهـا مفرطــــــة 

ــن األحكـام ذات األمهيـة بالنسـبة لعمليـات إزالـة األلغـام، وال سـيما اشـتراط إمكانيـة الكشـف  الضــرر أو عشوائية األثر(١٠) قد أدرج فيه عدد م

عن األلغام، وتوفري ما يلزم من معلومـات ومسـاعدة تقنيـة وماديـة إلزالـة حقـول األلغـام واأللغـام واألفخـاخ املتفجـرة املوجـودة حاليـا أو إبطـال 

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

وإذ تالحظ أيضا االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمـدت يف املؤمتـر السـنوي الثـاين للـدول األطـراف يف الـربوتوكول الثـاين املعـدل 

لالتفاقية، املعقود يف جنيف يف الفترة من ١١ إىل ١٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠(١١)، 

وإذ تشري إىل أن الدول األطـراف قـد أعلنـت، يف املؤمتـر االسـتعراضي األول للـدول األطـراف يف االتفاقيـة، التزامـها بإبقـاء أحكـام 

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 وإنتـاج ونقـل األلغـام املضـادة لألفـراد وتدمـري تلـك األلغـام(١٢) حـيز النفـاذ يف 

١ آذار/مارس ١٩٩٩، وأن مائة واثنتني وعشرين دولة قد قبلتها رمسيا ووقعت عليها، ولكن مل تصدق عليها بعد عشرين دولة إضافية، 
 __________

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، الفرع ألف.  (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 والتصويب (E/2000/23، وCorr.1)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (٦)

املرجع نفسه، ٢٠٠١، امللحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (٧)

املرجع نفسه، ١٩٩٧، امللحق رقم ٣ (E/1997/23)، الفصل الثاين، الفرع باء.  (٨)

 .CCW/CONF.I/16 (Part I), annex B (٩)

A)، التذييل السابع.  .81.IX.4) لد ٥: ١٩٨٠ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعانظر: حولية األمم املتحدة لرتع السالح، ا (١٠)

 .CCW/AP.II/CONF.2/1 انظر (١١)
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وإذ تالحظ أيضا االستنتاجات اليت خلص إليـها االجتمـاع الثـالث للـدول األطـراف يف االتفاقيـة املعقـود يف مـاناغوا يف الفـترة مـن 

١٨ إىل ٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، وإذ حتيط علما بإعـادة تـأكيد االلتزامـات بالقيـام، جبملـة أمـور منـها تقـدمي املسـاعدة مـن أجـل إزالـة األلغـام 

وإعادة التأهيل، وإعادة إدماج ضحايا األلغـام اجتماعيـا واقتصاديـا، وتنظيـم برامـج للتوعيـة باأللغـام والقضـاء علـى األلغـام املضـادة لألفـراد، وإذ 

حتيط علما أيضا بأعمال الربنامج فيما بني الدورات الذي أنشأته الدول األطراف يف االتفاقية، 

وإذ تشدد على ضرورة إقناع الدول املتضررة من األلغــام بإيقـاف العمليـات اجلديـدة لنشـر األلغـام املضـادة لألفـراد ضمانـا لفعاليـة 

وكفاءة عمليات إزالة األلغام، 

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

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

األلغام واأللغام واألفخاخ املتفجرة املوجودة حاليا أو إبطال مفعوهلا بأية طريقة أخرى، 

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 واألنشطة األخرى املتصلة باإلجراءات 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، 

ــري احلكوميـة، لتنسـيق جـهودها والبحـث عـن حلـول للمشـاكل املتصلـة بوجـود األلغـام وغريهـا مـن الذخـائر غـري املنفجـرة، فضـال  واملنظمات غ

عن مساعدا لضحايا األلغام، 
__________

 .CD/1478 انظر (١٢)
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وإذ ترحب بالدور الذي يقوم به األمني العام يف زيادة الوعي العام مبشكلة األلغام األرضية، 

حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام عن تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام(١٣)؛   - ١

تدعـو، بصفـة خاصـة، إىل مواصلـة اجلـهود الـيت تبذهلـا األمـــم املتحــدة، مبســاعدة مــن الــدول واملؤسســات، حســب  - ٢

االقتضاء، لتدعيم تأسيس قدرات اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف البلدان الـيت تشـكل األلغـام فيـها ديـدا خطـريا لسـالمة وصحـة وحيـاة السـكان 

احملليـني أو عائقـا أمـام جـهود التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة علـى املسـتويني الوطـين واحمللـي، وتؤكـد أمهيـة تطويـر القـدرات الوطنيـــة يف جمــال 

اإلجراءات املتعلقة باأللغام، وحتث مجيع الدول األعضاء، وال سـيما الـدول الـيت لديـها القـدرة علـى مسـاعدة البلـدان املتضـررة مـن األلغـام علـى 

تأسيس وتطوير قدراا الوطنية يف جمال إزالة األلغام والتوعية ا وتقدمي املساعدة إىل الضحايا، على أن تفعل ذلك؛ 

ـــم املتحــدة ذات الصلــة،  تدعـو الـدول األعضـاء إىل إعـداد برامـج وطنيـة ودعمـها، بالتعـاون مـع هيئـات منظومـة األم - ٣

حسب االقتضاء، بغية تعزيز الوعي باأللغام األرضية، وخباصة وسط النساء واألطفال؛ 

تعـرب عـن تقديرهـا للحكومـات، واملنظمـــات اإلقليميــة واجلــهات املاحنــة األخــرى، علــى تربعاــا املاليــة والعينيــة  - ٤

لإلجراءات املتعلقة باأللغام، مبا يف ذلك التربعات املقدمة للعمليات يف حاالت الطوارئ ولربامج بناء القدرات الوطنية؛ 

تناشـد احلكومـات، واملنظمـات اإلقليميـة واجلـهات املاحنـة األخـــرى، مواصلــة دعمــها لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام،  - ٥

وزيـادة هـذا الدعـم حيثمـا أمكـن ذلـك، وذلـك مـن خـالل مواصلـــة تقــدمي التربعــات، مبــا يف ذلــك التربعــات املقدمــة عــن طريــق الصنــدوق 

االسـتئماين للتربعـات لتقـدمي املسـاعدة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، بغيـة إتاحـة تقـدمي املسـاعدة يف اإلجـراءات املتعلقـــة باأللغــام يف حــاالت 

الطوارئ يف الوقت املناسب؛ 

تشـجع مجيـع الـربامج واهليئـات املتعـددة األطـراف والوطنيـة ذات الصلـة علـى أن تقـوم، بالتنسـيق مـع األمـم املتحــدة،  - ٦

ـــة بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام، حســب االقتضــاء، يف أنشــطتها يف جمــاالت اخلدمــات اإلنســانية، وإعــادة التــأهيل،  بتضمـني األنشـطة املتصل

والتعمري، واملساعدة اإلمنائية، آخذة يف االعتبار ضرورة كفالة امللكية الوطنية، واالستدامة، وبناء القدرات؛ 

تؤكد أمهية الدعم الدويل لتقـدمي املسـاعدة إىل ضحايـا األلغـام يف حـاالت الطـوارئ، وتوفـري الرعايـة للضحايـا وإعـادة  - ٧

ـــة واملســائل  تأهيلـهم وإعـادة إدماجـهم اجتماعيـا واقتصاديـا، وتؤكـد أيضـا ضـرورة إدمـاج هـذه املسـاعدة يف اسـتراتيجيات أوسـع للصحـة العام

االجتماعية واالقتصادية؛ 

تشجع احلكومات، وهيئات األمم املتحدة واجلهات املاحنـة األخـرى ذات الصلـة، علـى اختـاذ إجـراءات أخـرى لتعزيـز  - ٨

برامج التوعية باأللغام املناسبة لنوع اجلنس والعمر، وتقــدمي املسـاعدة للضحايـا وإعـادة التـأهيل املركـزة علـى األطفـال، كـي ختفِّـض بذلـك عـدد 

األطفال الضحايا وختفف من معانام؛ 

 __________

A/56/448 وAdd.1 و٢.  (١٣)
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تؤكد جمددا أمهية دور األمم املتحدة يف التنسيق الفعال ألنشطة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، مبـا يف ذلـك مـا تضطلـع  - ٩

به منها املنظمات اإلقليمية، وبصفة خاصة دور دائرة اإلجــراءات املتعلقـة باأللغـام التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ السـالم باألمانـة العامـة، وتؤكـد 

ضرورة قيام اجلمعية العامة بالتقييم املستمر لذلك الدور؛ 

تشـدد، يف هـذا الصـدد، علـى دور دائـرة اإلجـــراءات املتعلقــة باأللغــام بوصفــها جهــة التنســيق لإلجــراءات املتعلقــة  - ١٠

باأللغـام داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وعلـى تعاوـا وتنسـيقها املسـتمر مـع وكـاالت وصنـاديق وبرامـج األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـــق باألنشــطة 

املتصلة باأللغام؛ 

ـــام الــيت تغطــي الفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ املقدمــة مــن قبــل  تالحـظ مـع التقديـر اسـتراتيجية اإلجـراءات املتعلقـة باأللغ - ١١

األمني العام(١٤)، وتطلب إليه وضعها يف صيغتها املثلى وذلك بتحـري آراء الـدول األعضـاء وأخذهـا يف االعتبـار، ومراعـاة وقـع مشـكلة األلغـام 

األرضية على عمليات اإلنعـاش والتعمـري والتنميـة، مبـا يكفـل فعاليـة املسـاعدة الـيت تقدمـها األمـم املتحـدة يف جمـال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، 

وتؤكد يف هذا الصدد أمهية إجراء املزيد من التقييمات والدراســات االسـتقصائية املتعـددة القطاعـات، بغيـة حتديـد طبيعـة وحجـم وتأثـري مشـكلة 

ـــر، يف  األلغـام األرضيـة يف البلـدان املتضـررة حتديـدا أفضـل، واملسـاعدة علـى وضـع أولويـات وخطـط عمـل وطنيـة واضحـة، وتالحـظ مـع التقدي

ـــم املتحــدة يف تطويــر املعايــري الدوليــة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، بغيــة تعزيــز التنفيــذ اآلمــن والفعــال ألنشــطة  هـذا الصـدد، اسـتمرار األم

اإلجراءات املتعلقة باأللغام، وتؤكــد احلاجـة إىل اتبـاع عمليـة مشوليـة يف تطويـر هـذه املعايـري، وتشـجع األمـني العـام علـى تعميـم املعايـري املكتملـة 

على مجيع الدول األعضاء بوصفها من الوثائق الرمسية لألمم املتحدة؛ 

حتيـط علمـا مـع التقديـر بسياسـة إدارة معلومـات اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام الـيت قدمـها األمـني العـام، وتؤكــد، يف  - ١٢

ـــرى حتــت التنســيق العــام  هـذا السـياق، أمهيـة إعـداد نظـام شـامل إلدارة املعلومـات اخلاصـة بـاإلجراءات املتعلقـة باأللغـام، إثـر عمليـة مشوليـة جت

لدائـرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، وبدعـم مـن مركـز جنيـف الـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض اإلنسـانية، بغيـة تيسـري تنسـيق األنشـطة امليدانيــة 

وحتديد األولويات فيها؛ 

ـــذا الصــدد، بــإعداد شــبكة الكترونيــة للمعلومــات املتعلقــة باأللغــام، بغيــة دعــم دور األمــم املتحــدة  ترحـب، يف ه - ١٣

ـــات  كمســتودع للمعلومــات املتصلــة باأللغــام، ولكــي تعمــل كمنفــذ إىل مجيــع البيانــات ذات الصلــة الــيت تتيحــها الــدول األعضــاء واملنظم

واملؤسسات اإلقليمية واحلكومية واملنظمات غري احلكومية، املعنية باإلجراءات املتعلقة باأللغام؛ 

ترحـب أيضـا بالنـهج الـيت اختـذت مؤخـرا فيمـا يتعلـق بتأسـيس مراكـز تنسـيق لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، وتشـــجع  - ١٤

على مواصلة تأسيس هذه املراكــز، وال سـيما يف حـاالت الطـوارئ، وتشـجع أيضـا الـدول علـى دعـم أنشـطة مراكـز تنسـيق اإلجـراءات املتعلقـة 

باأللغام والصناديق االستئمانية املؤسسة لتنسيق املساعدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام، حتت رعاية دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛ 

ــــتجابة  تشــجع مــا تقــوم بــه األمــم املتحــدة حاليــا مــن إعــداد خلطــة لالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، بغيــة االس - ١٥

الحتياجات اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف حاالت الطوارئ، وتؤكد ضرورة استعانة هذه اخلطة جبميع القدرات املتاحة حاليا؛ 

 __________

 .A/56/448/Add.1 (١٤)
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ـــى مواصلــة تقــدمي  حتـث الـدول األعضـاء واملنظمـات واملؤسسـات اإلقليميـة واحلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة عل - ١٦

املسـاعدة الكاملـة إىل األمـني العـام والتعـاون معـه، وبصفـة خاصـة تزويـده باملعلومـات والبيانـات، فضـال عـن املـوارد املناسـبة األخـــرى الــيت قــد 

تكون مفيدة يف تعزيز وتنسـيق دور األمـم املتحـدة يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، وال سـيما يف جمـاالت التوعيـة والتدريـب وإجـراء الدراسـات 

االسـتقصائية املتعلقـة باأللغـام، وكشـفها وإزالتـها، وإجـراء البحـوث العلميـة عـن تكنولوجيـات كشـف األلغــام وإزالتــها، ويف جمــال املعلومــات 

املتعلقة باملعدات واللوازم الطبية وتوزيعها؛ 

ــة  تؤكـد، يف هـذا الصـدد، أمهيـة تسـجيل مواقـع األلغـام، واالحتفـاظ جبميـع هـذه السـجالت وإتاحتـها لألطـراف املعني - ١٧

عند وقف أعمال القتال، وترحب بتعزيز األحكام ذات الصلة يف القانون الدويل؛ 

يب بالدول األعضاء، وال سيما الدول اليت لديها القـدرة علـى توفـري مـا يلـزم مـن معلومـات ومسـاعدة تقنيـة وماليـة  - ١٨

وماديـة أن تقدمـها، حسـب االقتضـاء، وأن تقـوم، وفقـا للقـانون الـدويل، ويف أســـرع وقــت ممكــن، بتحديــد أمــاكن حقــول األلغــام واأللغــام 

واألفخاخ املتفجرة واألجهزة األخرى املوجودة حاليا، أو بإزالتها أو تدمريها أو إبطال مفعوهلا بأية طريقة أخرى؛ 

حتـث الـدول األعضـاء واملنظمـات واملؤسسـات اإلقليميـة واحلكوميـة الدوليـة واملنظمـــات غــري احلكوميــة، الــيت متلــك  - ١٩

القدرة على تقدمي املساعدة التكنولوجية إىل البلـدان املتضـررة مـن األلغـام علـى أن تقـدم هـذه املسـاعدة، حسـب االقتضـاء، وأن تشـجع البحـث 

العلمي وإعداد تقنيات وتكنولوجيات لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام لألغـراض اإلنسـانية، بغيـة تنفيـذ أنشـطة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام بشـكل 

أكثر فعالية وبتكلفة أقل وباستخدام وسائل أكثر أمنا، وعلى أن تعزز التعاون الدويل يف هذا الصدد؛ 

تشجع الدول األعضاء واملنظمات واملؤسسات اإلقليميـة واحلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة علـى مواصلـة  - ٢٠

دعـم األنشـطة اجلاريـة وتعزيـز التكنولوجيـا املناسـبة، فضـال عـن معايـري التشـغيل ومعايـري السـالمة الدوليـة اخلاصـة بأنشـــطة اإلجــراءات املتعلقــة 

باأللغام لألغراض اإلنسانية؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة، يف دورـا السـابعة واخلمسـني، تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف مجيـع  - ٢١

ـــام، ويف  املسـائل ذات الصلـة الـيت مت إجيازهـا يف كـل مـن تقـاريره السـابقة إىل اجلمعيـة عـن املسـاعدة يف إزالـة األلغـام واإلجـراءات املتعلقـة باأللغ

هذا القرار، مبا يف ذلك التقدم الذي أحرزته جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى، فضـال عـن الـربامج الوطنيـة، 

وإىل تقـدمي تقريـر عـن تشـغيل الصنـدوق االسـتئماين للتربعـات لتقـدمي املســـاعدة يف اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، وبرامــج اإلجــراءات املتعلقــة 

باأللغام األخرى؛ 

تدعـو األمـني العـام إىل مواصلـة دراسـة كيفيـــة كفالــة إجيــاد قــاعدة ماليــة أكــثر ســالمة لدائــرة اإلجــراءات املتعلقــة  - ٢٢

باأللغام، وإىل تقدمي خيارات بشأن ذلك إىل اجلمعية العامة؛ 

تدعـو أيضـا األمـني العـام إىل مواصلـة دراسـة طـرق ووسـائل زيـادة الوعـي العـام باآلثـار املترتبـة علـى مشـكلة األلغـام  - ٢٣

األرضية والذخائر األخرى غري املنفجرة يف البلدان املتضررة، وإىل تقدمي خيارات بشأن ذلك إىل اجلمعية العامة؛ 
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تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لدورـا السـابعة واخلمسـني البنـد املعنـون �تقـدمي املسـاعدة يف اإلجـراءات  - ٢٤

املتعلقة باأللغام�. 

اجللسة العامة ٩١ 

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


