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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء بناء[
  ])A/70/493( االستعمار (اللجنة الرابعة)

  

  تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -  ٧٠/٨٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  

وإىل مجيــع  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ١١ؤرخ املــ ٦٨/٧٢إىل قرارهــا  إذ تشــري  
قراراـــا الســـابقة املتعلقـــة بتقـــدمي املســــاعدة يف إزالـــة األلغـــام واملتعلقـــة بتقـــدمي املســــاعدة         

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام اليت اختذت مجيعها بدون تصويت،  يف

عمليـات  و )١(إىل مجيع املعاهدات واالتفاقيـات ذات الصـلة باملوضـوع    وإذ تشري أيضا  
  االستعراض املتعلقة ا،

املدى الذي وصل إليـه االحتفـال بالـذكرى السـنوية العاشـرة      وإذ تالحظ مع التقدير   
لليوم الدويل للتوعية باأللغام واملساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام علـى الصـعيد العـاملي يف    

  ،٢٠١٥نيسان/أبريل  ٤

_______________ 

األلغـام املضـادة لألفـراد    تشمل هذه املعاهدات واالتفاقيات اتفاقية حظر استعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل     )١(
؛ والربوتوكــول املتعلــق حبظــر أو تقييــد اســتعمال األلغــام واألفخــاخ املتفجــرة ١٩٩٧وتــدمري تلــك األلغــام لعــام 

(الربوتوكول الثاين التفاقية حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة      ١٩٩٦واألجهزة األخرى، بصيغته املعدلة يف عام 
)؛ والربوتوكـول املتعلـق بـاملتفجرات    ١٩٨٠لضـرر أو عشـوائية األثـر لعـام     تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطـة ا 

ــة عــام   ٢٠٠٣مــن خملفــات احلــرب لعــام   ــة  ١٩٨٠(الربوتوكــول اخلــامس التفاقي ــذخائر العنقودي ــة ال )؛ واتفاقي
املتعلــق حبمايــة  ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢؛ والربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املعقــودة يف ٢٠٠٨ لعــام

(الربوتوكول األول)؛ واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      ١٩٧٧نازعات املسلحة الدولية لعام ضحايا امل
 .٢٠٠٦  لعام
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شــاكل اإلنســانية واإلمنائيــة اهلائلــة الناشــئة عــن إزاء امل وإذ تعيــد تأكيــد قلقهــا العميــق  
يف البلـدان املتضـررة منـها، ومـا يترتـب عليهـا مـن         )٢(األلغام واملتفجـرات مـن خملفـات احلـرب    

عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة ودائمة لسكان تلك البلدان، ومن آثـار سـلبية علـى تقـدمي     
  املساعدة اإلنسانية،

يد اإلنساين اجلسيم الذي تشكله األلغـام واملتفجـرات مـن    التهد وإذ تضع يف اعتبارها  
خملفات احلرب، مبا فيها الذخائر العنقودية، يف البلدان املتضـررة علـى سـالمة السـكان املـدنيني      
احمللــيني واألفــراد املشــاركني يف الــربامج والعمليـــات املضــطلع ــا يف جمــال تقــدمي املســـاعدة         

  إزالة األلغام وعلى صحتهم وأرواحهم،اإلنسانية وحفظ السالم والتأهيل و

إزاء اسـتمرار وجـود أعـداد كـبرية، وإن كانـت آخـذة يف        وإذ تشعر بانزعـاج شـديد    
التنــاقص، مــن األلغــام واملســاحات مــن الكيلــومترات املربعــة امللوثــة ــا، وكــذلك إزاء العــدد    

ــات املســلحة، وإذ        ــات احلــرب نتيجــة للرتاع ــن خملف ــن املتفجــرات م ــد م ــى   ال املتزاي ــزال عل ت
اقتناعهــا، نتيجــة لــذلك، بضــرورة أن يعــزز اتمــع الــدويل، علــى ســبيل االســتعجال، اجلهــود    
املبذولة يف جمال اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام بغيـة القضـاء، يف أقـرب وقـت ممكـن، علـى خطـر          

تـب عليهـا   يتر ما األلغام األرضيــة واملتفجرات مــن خملفات احلــرب الذي يهدد املدنيني وإزالة
  م من الناحية اإلنسانية،  من آثار تلحق

بالتهديد الذي تشكله األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع على الصعيد اإلنسـاين  وإذ تقر   
  يف أعقاب الرتاعات،

بأن األمم املتحدة تضطلع بدور هام يف ميدان تقـدمي املسـاعدة يف جمـال     أيضا وإذ تقر  
لإلجــراءات املتعلقــة بتنفيــذ اســتراتيجية األمــم املتحــدة  ال ســيمااإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، و

فريق املشترك بني الوكاالت املعـين بتنسـيق   عن طريق أعضاء ال ٢٠١٨-٢٠١٣للفترة  باأللغام
، الـذي ترأسـه دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام         )٣(باأللغـام  اإلجراءات املتعلقة

لــى الــدور الرئيســي الــذي تضــطلع بــه الــدول يف هــذا اــال،   علــى مســتوى العمــل، عــالوة ع 
ترى أن اإلجراءات املتعلقة باأللغـام عنصـر مهـم ومتكامـل مـن العناصـر املكونـة لألنشـطة          وإذ

_______________ 

 .١٩٨٠حسب التعريف الوارد يف الربوتوكول اخلامس التفاقية عام   )٢(

 األمانـة  يتألف من دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ السـالم يف     )٣(
العامة ومكتب شؤون نـزع السـالح يف األمانـة العامـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة            
للطفولة ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومكتـب تنسـيق             

(هيئة األمم املتحـدة   ومتكني املرأة ة للمساواة بني اجلنسنيهيئة األمم املتحدالشؤون اإلنسانية يف األمانة العامة و
للمرأة) ومفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان ومفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني وبرنـامج األغذيـة          

 والبنك الدويل. معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالحالعاملي ومنظمة الصحة العاملية و
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الــيت تضــطلع ــا األمــم املتحــدة يف جمــايل املســاعدات اإلنســانية والتنميــة، وإذ تالحــظ إدراج     
مــن عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم والبعثــات    اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يف العديــد 

  السياسية اخلاصة املضطلع ا بتكليف من جملس األمن،

فريـق املشـترك بـني الوكـاالت املعـين      التعـاون والتنسـيق بـني ال    وإذ تالحظ مع التقدير  
ــة  ــام بتنســيق اإلجــراءات املتعلق ــة واجلهــات األخــرى    باأللغ صــاحبة  واملنظمــات غــري احلكومي

 )٤(عــن طريــق االجتماعــات الــيت تعقــدها اللجنــة املعنيــة بــاإلجراءات املتعلقــة باأللغــام  صــلحةامل
ــة        ــل اموعــة العاملي ــات تنســيق الشــؤون اإلنســانية، مــن قبي ــق النشــطة يف آلي ومشــاركة الفري

  للحماية، وإذ تشجع على زيادة تعزيز هذا التعاون،

يف بــرامج اإلجــراءات رة كاملــة إشــراك كــل مــن املــرأة والرجــل بصــوأمهيــة ب وإذ تقــر  
  ، وتساوي الفرص املتاحة لكل منهما من أجل املشاركة يف هذه الربامج،املتعلقة باأللغام

مبــا يبذلــه العــاملون يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام علــى الصــعد  وإذ تقــر أيضــا   
التـــابعون  الـــوطين واإلقليمـــي والـــدويل، مبـــن فـــيهم موظفـــو األمـــم املتحـــدة وحفظـــة الســـالم 

املتحدة، وكذلك اخلرباء التابعون للمنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة بـاإلجراءات املتعلقـة        لألمم
باأللغام، من جهود قيمة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام من أجل متكني سكان اتمعـات  

قهـم عـن طريـق    احمللية والناجني من األلغـام مـن اسـتئناف حيـام العاديـة واسـتعادة مصـادر رز       
  االستفادة من جديد من األراضي اليت كانت ملوثة باأللغام،

اجلهـــود املبذولـــة علـــى الصـــعد الـــوطين واإلقليمـــي ودون وإذ تالحـــظ مـــع التقـــدير   
االســـتراتيجي لإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام  االحتـــاد األفريقـــي إطـــاراإلقليمـــي، مبـــا يف ذلـــك 

  ،٢٠١٧-٢٠١٤للفترة  واملتفجرات من خملفات احلرب

تزايــــــد إدراج اإلجــــــراءات املتعلقــــــة باأللغــــــام يف  وإذ تالحــــــظ مــــــع االرتيــــــاح  
  اإلنسانية،  النداءات

ــد    ــة     وإذ تؤكـ ــات الفاعلـ ــوم اجلهـ ــدما تقـ ــأ عنـ ــيت تنشـ ــة الـ ــانية امللحـ ــرورة اإلنسـ الضـ
الـدول بنشـر األلغـام واألجهـزة املتفجـرة اليدويـة الصـنع واألجهـزة املتفجـرة األخـرى            غـري  من
  بطة ا،املرت

_______________ 

اإلجراءات املتعلقة باأللغام حمفـل غـري رمسـي لتبـادل املعلومـات. ويتـألف أعضـاء اللجنـة مـن          اللجنة املعنية ب )٤(
واملنظمـات غـري احلكوميـة املشـاركة      باأللغـام  فريق املشترك بـني الوكـاالت املعـين بتنسـيق اإلجـراءات املتعلقـة      ال
لـدويل إلزالـة األلغـام لألغـراض     اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام وجلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة ومركـز جنيـف ا         يف

 اإلنسانية ومؤسسات أكادميية.
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وضــع اســتراتيجية األمــم املتحــدة  و توصــيات وحــدة التفتــيش املشــتركة وإذ تالحــظ   
، مبا يف ذلك إنشاء آلية لرصد وتقييم تنفيـذ  ٢٠١٨-٢٠١٣باأللغام للفترة  لإلجراءات املتعلقة

فريــق تشــجع أعضــاء الإذ و ،االســتراتيجية وحتــديث سياســة األمــم املتحــدة ملســاعدة الضــحايا  
من أجـل   معلى مواصلة عمله باأللغام الوكاالت املعين بتنسيق اإلجراءات املتعلقةاملشترك بني 

  ،باأللغام  اإلجراءات املتعلقة ميداناألمم املتحدة يف الناشئ عن جهود  تعزيز األثر

  ؛)٥(بتقرير األمني العام حتيط علما  - ١  

 ذلــك ، بوجــه خــاص، إىل مواصــلة اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول، مبــا يف   تــدعو  - ٢  
التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمـي، مبسـاعدة األمـم املتحـدة           
واملنظمـــات املعنيـــة املشـــاركة يف اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام، بنـــاء علـــى الطلـــب وحســـب 

قـة  االقتضاء، وبالتنسيق مع البلد املتضرر، لتشجيع بناء قدرات وطنية يف جمال اإلجـراءات املتعل 
باأللغام وتطويرها يف البلدان اليت تشكل فيهـا األلغـام واملتفجـرات مـن خملفـات احلـرب خطـرا        
ــدمي          ــام تق ــا أم ــم أو عائق ــيني وصــحتهم وأرواحه ــدنيني احملل ــى ســالمة الســكان امل جســيما عل

  املساعدة اإلنسانية وجهود التنمية االجتماعية واالقتصادية على الصعيدين الوطين واحمللي؛

الدول اليت لديها القدرة الكافيـة، ومنظومـة األمـم     ال سيمامجيع الدول، و ثحت  - ٣  
املتحدة واملنظمات واملؤسسات املعنية األخرى املشاركة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام، على أن 

  يلي: ما تدعم الدول املتضررة من األلغام، بناء على طلبها وحسب االقتضاء، عن طريق تقدمي

دة إىل البلـدان املتضـررة مـن األلغـام واملتفجـرات مـن خملفـات احلـرب،         املساع  (أ)  
، مــن أجــل بنــاء قــدرات وطنيــة يف جمــال اإلجــراءات   الــذخائر املتفجــرة املتروكــة يف ذلــك  مبــا

املتعلقــة باأللغــام وتطويرهــا، ألغــراض منــها، حســب االقتضــاء، وفــاء تلــك البلــدان بالتزاماــا   
  الدولية يف هذا الصدد؛

دعم للــربامج الوطنيــة، عنــد االقتضــاء، بالتعــاون مــع اهليئــات املعنيــة التابعــة  الــ  (ب)  
ملنظومة األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة واحلكوميـة وغـري احلكوميـة املعنيـة، بغـرض تقليـل          
املخــاطر الــيت تشــكلها األلغــام األرضــية واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب، مــع مراعــاة تبــاين     

  فتيات والصبية والرجال؛احتياجات النساء وال

مســامهات ميكــن الوثــوق والتنبــؤ ــا ويف حينــها ومتعــددة الســنوات، حيثمــا     (ج)  
أمكن، لالضطالع باألنشطة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغـام، عـن طريـق أمـور عـدة منـها       

ـــا اجلهـــود الوطنيـــة املبذولـــة يف جمـــال اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام والـــربامج الـــيت تضـــطلع 
املتحدة واملنظمات غري احلكومية يف ذلك اال، مبا يف ذلك الربامج املتصـلة باالسـتجابة    األمم

_______________ 

)٥(  A/70/207.  
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السريعة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية، ومسـاعدة الضـحايا والتثقيـف يف جمـال خطـر األلغـام،       
مليــة عــن طريــق الصــناديق االســتئمانية الوطنيــة واإلقليميــة والعاووخباصــة علــى الصــعيد احمللــي، 

ــاعدة      ــة للمسـ ــات املقدمـ ــتئماين للتربعـ ــندوق االسـ ــا يف ذلـــك الصـ ــال، مبـ ــذا اـ ــأة يف هـ املنشـ
  اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛  يف

مــا يلــزم مــن معلومــات ومســاعدة تقنيــة وماليــة وماديــة بغــرض حتديــد مواقــع   (د)  
وغريهــا مــن  حقــول األلغــام واأللغــام واألجهــزة املتفجــرة اليدويــة الصــنع واألفخــاخ املتفجــرة  

األجهزة واملتفجرات مـن خملفـات احلـرب وإزالتـها وتـدمريها وإبطـال مفعوهلـا بغـري ذلـك مـن           
  أقرب وقت ممكن؛  الوسائل، وفقا للقانون الدويل ويف

إىل البلـدان املتضـررة مـن األلغـام واملتفجـرات مـن       ‘ ١’املساعدة التكنولوجية   (هـ)  
أن التقنيات والتكنولوجيـا الفعالـة واملسـتدامة    لتشجيع البحث العلمي بش‘ ٢’خملفات احلرب؛ 

ــا يف جمــال اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام وتشــجيع تطويرهــا علــى حنــو       واملناســبة والســليمة بيئي
  املستعمل؛  يالئم

طة يف جمــال اإلجــراءات  اجلهــود املبذولــة لالضــطالع جبميــع األنشــ     تشــجع  - ٤  
املتعلقة باأللغام وفقا للمعايري الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغـام أو املعـايري الوطنيـة الـيت تتقيـد      
بتلــك املعــايري الدوليــة، وتشــدد علــى أمهيــة كفالــة دقــة املعلومــات الــيت تــدرج يف التقــارير            

لومـات، مـن قبيـل نظـام إدارة     وموضوعيتها واستعمال تكنولوجيات متطورة ونظـام إلدارة املع 
املعلومات لإلجراءات املتعلقة باأللغـام، للمسـاعدة علـى تيسـري االضـطالع باألنشـطة يف جمـال        

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام؛

مجيع الدول املتضررة من األلغام علـى أن حتـدد، عمـال بالقـانون الـدويل       حتث  - ٥  
ة لواليتـها أو سـيطرا الـيت توجـد فيهـا ألغـام       املنطبق، وحسب االقتضاء، مجيع املناطق اخلاضـع 

ومتفجرات أخرى من خملفات احلـرب مـع تـوخي أقصـى كفـاءة ممكنـة وأن تسـتخدم تقنيـات         
االقتضاء، االستقصاءات غري التقنيـة واالستقصـاءات التقنيـة     يف ذلك، عند تطهري األراضي، مبا

  األلغام؛  وإزالة

ى أن تقـوم، علـى حنـو اسـتباقي وبـدعم      الدول املتضررة من األلغام علـ  تشجع  - ٦  
مـــن وكـــاالت األمـــم املتحـــدة وشـــركاء التنميـــة املعنـــيني حســـب االقتضـــاء، بتعمـــيم مراعـــاة 
ــدمي املســاعدة للضــحايا          ــك تق ــا يف ذل ــام، مب ــة باأللغ ــاإلجراءات املتعلق االحتياجــات املتصــلة ب

ة، يف صــميم خطــط يــرتبط بــذلك مــن بــرامج الرعايــة الصــحية والــربامج املتعلقــة باإلعاقــ   ومــا
وعمليات التنمية لكفالة أن تشمل أولويات التنمية اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام وأن يـتم علـى      
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حنـــو ميكـــن التنبـــؤ بـــه متويـــل االحتياجـــات املتصـــلة بتلـــك اإلجـــراءات، مبـــا يف ذلـــك تقـــدمي    
  للضحايا؛  املساعدة

واملتعـددة األطـراف   مجيع الـربامج واهليئـات املعنيـة اإلقليميـة والوطنيـة       تشجع  - ٧  
ــة        ــيت يضــطلع ــا يف جمــال اإلجــراءات املتعلق ــدرج، حســب االقتضــاء، األنشــطة ال ــى أن ت عل

يف ذلك إزالـة األلغـام، يف أنشـطة املسـاعدة الـيت تقـوم ـا يف جمـاالت بنـاء السـالم            باأللغام، مبا
ة امللكيـة الوطنيـة   والعمل اإلنساين والتأهيل والتعمري والتنمية، آخـذة يف االعتبـار ضـرورة كفالـ    

واحمللية واالسـتدامة وبنـاء القـدرات، وأن تـدرج منظـورا يراعـي نـوع اجلـنس والعمـر يف مجيـع           
  األنشطة؛  جوانب تلك

الدول، حسب االقتضاء، واملنظمـات املعنيـة املشـاركة يف اإلجـراءات     تشجع   - ٨  
ة األلغــام مســألة املتعلقــة باأللغــام علــى مواصــلة جهودهــا لكفالــة أن تراعــى يف بــرامج مكافحــ  

التوعيــة باملخــاطر واالحتياجــات واملتطلبــات اخلاصــة للضــحايا واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأن 
يراعى فيها نوع اجلنس والعمر حبيث تتمكن النساء والفتيات والصبية والرجال مـن االسـتفادة   

ــا أيضــا االحتياجــات اخلاصــة لالجــئني واملشــرد       ــدم املســاواة، وأن يراعــى فيه ــى ق ــها عل ين من
وزيــادة مشــاركة املــرأة يف وضــع بــرامج   أصــحاب املصــلحةداخليــا، وتشــجع مشــاركة مجيــع  

  األلغام؛  مكافحة

الـدول علـى تقـدمي املســاعدة اإلنسـانية إىل ضـحايا األلغـام واملتفجــرات        حتـث   - ٩  
من خملفات احلرب، واختاذ التدابري الالزمة لدرء األذى عن السـكان املـدنيني متشـيا مـع مبـادئ      

  نون الدويل اإلنساين؛القا

لـى الرعايـة الطبيـة املالئمـة     عصول الضحايا حلى دعم فرص عالدول  تشجع  - ١٠  
االجتمـاعي والتعلـيم والتـدريب علـى      إعادة التأهيل البدين واحلسي والـدعم النفسـي  خدمات و

اخلـدمات للجميـع، بصـرف النظـر عـن نـوع        علـى تـوفري تلـك   الدخل و توليدفرص واملهارات 
    ؛االقتصادي االجتماعي املركزالسن أو اجلنس أو 

 مـن أجـل   البلدان املتضررة املساعدة يف جمال بنـاء القـدرات   تلقيعلى  تشجع  - ١١  
الرعايــة الصــحية واخلــدمات    املتعلقــة بأطــر سياســاا الوطنيــة    إدمــاج مســاعدة الضــحايا يف  

منظمــات اتمــع و مــن وكــاالت األمــم املتحــدةاإلعاقــة والتنميــة الشــاملة ملســائل االجتماعيــة 
  يف تلك ااالت؛ ةاخلرباليت تتوافر لديها الكيانات غريها من املدين املعنية و

ــام، وتكــريس       تؤكــد  - ١٢   ــراءات املتعلقــة باأللغ ــاون والتنســيق يف اإلج أمهيــة التع
علـى املسـؤولية الرئيسـية الـيت تقـع       حتقيقا هلذه الغاية، وتشدد املوارد املتاحة، حسب االقتضاء،

لــى عــاتق الســلطات الوطنيــة يف هــذا الصــدد، وتؤكــد أيضــا الــدور الــداعم الــذي تؤديــه           ع
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املتحـدة، حيـث تضـطلع دائـرة األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام بـدور منسـق             األمم
اإلجراءات املتعلقة باأللغام داخل منظومة األمم املتحـدة، وكـذلك الـدور الـداعم الـذي يؤديـه       

  ات املعنية يف ذلك الصدد؛غريها من املنظم

بأمهيـــة اإلشـــارة صـــراحة إىل اإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام، حســـب   تســـلم  - ١٣  
االقتضـاء، يف اتفاقيـات وقـف إطــالق النـار واتفاقيـات الســالم، وكـذلك يف الواليـات املُســندة        

عمليــات حفــظ الســالم والبعثــات السياســية اخلاصــة، حســب االقتضــاء، يف ضــوء إمكانيــة   إىل
يكــون لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام، باعتبارهــا تــدبريا مــن تــدابري الســالم وبنــاء الثقــة، دور  أن
  بعد انتهاء الرتاع بني األطراف املعنية؛  ما حاالت  يف

التنسـيق  ب النـهوض األمم املتحدة على مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل  تشجع  - ١٤  
إلجـراءات  لطريق تنفيـذ اسـتراتيجية األمـم املتحـدة     عن  وخباصةوالكفاءة والشفافية واملساءلة، 

    ؛٢٠١٨-٢٠١٣املتعلقة باأللغام للفترة 

ــادرة    تشــجع  - ١٥   ــدول واملنظمــات الق ــدابري   عال ــم الت ــى دع ــيت تتخــذها ل ــع  ال مجي
يف حــاالت الطــوارئ دف حتســني القــدرة علــى االســتجابة الســريعة ــاجلهــات الفاعلــة املعنيــة 
  ؛على أن تفعل ذلك لشفافية واملساءلةا اإلنسانية، وكذلك تعزيز

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانيـة والسـبعني    تطلب  - ١٦  
تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار وعـن متابعـة القـرارات السـابقة املتعلقـة بتقـدمي املسـاعدة يف إزالـة           

  لغام؛األلغام وتقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأل

ــرر  - ١٧   ــبعني       تقـ ــة والسـ ــدورا الثانيـ ــت لـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ أن تـ
 “.تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام”املعنون   البند

  
  ٧٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩

 


