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أعرب عـن األمـل   فبعد التصويت، ممثل فرنسا تكلم و  
لــدول الــيت  لملــدة ســنة واحــدة    داجلديــ التمديــديتــيح يف أن 

ــ ال تغلــب أن تزال لــديها حتيــز ضــد احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة   ي
 .  )٦٦(على هذا التحيز

ــا، والصــني، و ،االحتــاد الروســيممثلــو وأعــرب    بلغاري
ــا، عـــن تأييـــد  ــة،  ال هموغينيـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ قـــوي للمحكمـ

 ةختلفــاملأيضــا بالشــواغل املشــروعة للبلــدان   هم اعترفــواولكنــ
علـى أن أعضـاء    وااملشاركة يف عمليات حفظ السالم. وشدد

أن بــروح مــن التراضــي والتفــاهم و  واأن يتصــرفجيــب اجمللــس 
 .  )٦٧(بنشاط على إجياد حل يكون مقبوال للجميع واعملي

واململكـة املتحـدة    لغارياوبوإسبانيا  أنغوالممثلو ورأى   
 انتســـقم) ٢٠٠٣( ١٤٨٧و  )٢٠٠٢( ١٤٢٢قـــرارين ال أن

من النظام األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،     ١٦ملادة مع ا
 ١٤٢٢مـــن القـــرار  ١أن جتديـــد احلكـــم الـــوارد يف الفقـــرة و
قــوض يالنظــام األساســي وال ) ال يــؤثر علــى ســالمة  ٢٠٠٢(

لتـدخل اجمللـس يف   لقـرار ال يشـكل سـابقة    هـذا ا أن و ،احملكمة
ئم مبحاكمـة اجلـرا  واختصاصـها  لدول األعضاء لاحلق السيادي 

يف نظـــام رومـــا  ةدرجـــواملاإلنســـانية املرتكبـــة ضـــد البغيضـــة 
 .  )٦٨(األساسي
الرئيسـي هـو    هوأكد ممثل الواليـات املتحـدة أن شـاغل     

أن جيــد أفــراد أمريكيــون أنفســهم خاضــعني للواليــة القضــائية   
مـع  وشدد علـى أن القـرار ينسـجم     .للمحكمة اجلنائية الدولية

ــدويل     ــانون ال ــادئ الق ــن مب ــدأ أساســي م ــة  مب : ضــرورة موافق
ذلـك املبـدأ   أضـاف أن  مـة. و الدولة إذا أريد هلـا أن تكـون ملزَ  

ــا يف     ُيراعــى باســتثناء أفــراد وقــوات الــدول الــيت ليســت أطراف
__________ 

  )٦٦(  S/PV.4772،  ٣٠الصفحة. 

(غينيــا)؛  ٣٤(بلغاريـا)؛ والصــفحة   ٣٣املرجـع نفســه، الصــفحة    )٦٧(  
 (االحتاد الروسي). ٣٦(الصني)؛ والصفحة  ٣٦والصفحة 

 ٣٢(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ٢٩رجــع نفســه، الصــفحة امل  )٦٨(  
 (أنغوال). ٣٤(بلغاريا)؛ والصفحة  ٣٣(إسبانيا)؛ والصفحة 

 وأكـد مـن الواليـة القضـائية للمحكمـة.      نظام رومـا األساسـي  
أن ذلك القرار ال يـؤثر بـأي طريقـة علـى الـدول األطـراف يف       

ال يرفـع فئـة   و ،ا األساسـي نفسـه  احملكمة، وال على نظـام رومـ  
احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    ألن  ،كاملة مـن النـاس فـوق القـانون    

حــدوث حالــة واحــدة حتــاول  وقــال إن  القــانون.هــي ليســت 
فيهــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ممارســة واليتــها القضــائية علــى   
املشاركني يف عملية من عمليات األمم املتحدة سيكون له أثر 

ورأى  سـتقبل. يف امل ة علـى عمليـات األمـم املتحـدة    ضار للغايـ 
احملكمة اجلنائية الدولية معرضة يف كل مرحلـة مـن مراحـل    أن 

نظام روما األساسي ال يـوفر ضـوابط    أنإجراءاهتا للتسييس. و
 حكمــةأن وضــع كــل الثقــة يف التصــرف الســليم للم و ؛كافيــة

    .)٦٩(ليس ضمانا
  بالنسبة باأللغامأمهية األعمال املتعلقة  - هاء 

  عمليات حفظ السالم ىلإ
  يةولاإلجراءات األ

ــت يف      ــيت أجريـ ــداوالت الـ ــرين  ١٣املـ تشـ
  )٤٨٥٨(اجللسة  ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

ــة    ــودة يف ٤٨٥٨يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ١٣، املعق
أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه البنـد املعنـون      ،٢٠٠٣نوفمرب 

عمليــات حفــظ إىل ة أمهيــة األعمــال املتعلقــة باأللغــام بالنســب’’
مـن وكيـل    تني إعالميـتني واستمع اجمللس إىل إحاط ‘‘.السالم 

، ومــدير مركــز جنيــف  األمــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم 
الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسـانية. وأدىل مجيـع أعضـاء    

 .  تنيبعد اإلحاطببيانات اجمللس 
تــه يف إحاط ،بالتفصــيل وكيــل األمــني العــام  تنــاول و  

ــة ــق     اإلعالميــ ــا يتعلــ ــرز فيمــ ــذي أحــ ــوظ الــ ــدم امللحــ ، التقــ
آخـر   سألةهذه املاجمللس  عاجلباإلجراءات املتعلقة باأللغام منذ 

__________ 

 .٣٠-٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٩(  
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إىل  هتمـــاموجــه اال  ،يف هــذا الصــدد  و .١٩٩٦يف عــام   مــرة 
األمـم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة     الذي تقوم به دائـرة  عمل ال

برنـامج األمـم   و ،إدارة عمليـات حفـظ السـالم    التابعـة باأللغام 
 وهـــيومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة،  ،املتحـــدة اإلمنـــائي

ع مببادرات اإلجـراءات  ضطلة اليت تائدالرهيئات األمم املتحدة 
أن  وكيل األمني العام الحظ. وبينها تنسيقالو املتعلقة باأللغام

ــام   إجــراءات  ــة باأللغ ــاء   ســاعدتاألمــم املتحــدة املتعلق ــى بن عل
الـيت  االت حالـة مـن احلـ    ٢٠ مـا يقـرب مـن    لسالم واألمن يفا

، يف مجلـة أمـور، اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم       أبـرز واجمللـس،   هتم
املتحدة يف دعم السلطات الوطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغـام  
وتعزيز التوعية مبخاطر األلغـام وتيسـري عمليـات مسـح األلغـام      

قـد أصـبحت    وإزالتها. والحظ أن اإلجراءات املتعلقة باأللغام
 ،عمليــات حفــظ الســالم املتعــددة األبعــاد  يفيــا، دينامعنصــرا 

اإلجـراءات  مـع خـرباء   التخطـيط املبكـر   كثريا ما تنطوي علـى  
املتعلقة باأللغـام يف وإدراج مراكـز تنسـيق اإلجـراءات املتعلقـة      

 باأللغام.  
يف  قـدم توأشـار أيضـا إىل أن اإلحاطـة اإلعالميـة الـيت        

ن يطلـب إىل جمموعـة مـن    ألللمجلـس   فرصـة تتـيح  اليوم  ذلك
ــز     ــل تعزيـ ــن أجـ ــددة مـ ــراءات حمـ ــاذ إجـ ــة اختـ ــر الفاعلـ العناصـ

عمليـات حفـظ السـالم.     يف سـياق اإلجراءات املتعلقة باأللغام 
أثنـاء  أن اجمللس قد يرغب يف النظر يف املسائل التالية يف  ذكرو

لـذخائر  ا ملعاجلـة جديـد  صـك قـانوين   إصـدار  إمكانية : املناقشة
، مـــن املتفجـــرات األخـــرى خملفـــات احلـــربونفجـــرة غـــري امل

تشــجيع األطــراف يف و؛ وكــذلك حقــوق النــاجني مــن األلغــام
ــام، حســب     ــة باأللغ الصــراعات إىل إدمــاج اإلجــراءات املتعلق

فـظ السـالم يف مجـع    ودور عمليات ح ؛االقتضاء، يف مناقشاهتا
مشـكلة األلغـام األرضـية والـذخائر غـري      املعلومات عـن نطـاق   

تـدريب   ىلإدعوة البلدان املسامهة بقـوات  و؛ تهاوأمهيرة املنفج
ــ ــام  اقواهت ــة األلغ ــى إزال ــ الســتعانة؛ واعل يف اجلنود املســرحني ب
ــام ــاإل القي ــوفرية ضــرور؛ واملتعلقــة باأللغــام  اتجراءب ــدول  ت ال

ة لإلجراءات املتعلقـة  مراملساعدة املالية الكافية واملستاألعضاء 
   .)٧٠(باأللغام

جنيــف الــدويل إلزالــة األلغــام     مــدير مركــز وســلط   
ل املركــز الــيت  ضــوء علــى جمــاالت عمــ  اللألغــراض اإلنســانية  
ــة خاصــة   وحــد للعمــل امل اتيســريفــظ الســالم. وحلتتســم بأمهي

العمــل مــع وب، بشــأن خطــر األلغــام مــع وتبــادل املعلومــات  جل
مركـز  أعـد  األمم املتحـدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام،     دائرة 

ــف نظــام إدارة ا  ــام  ملعلوجني ــة باأللغ ــات لإلجــراءات املتعلق ، م
يف  هي مت تركيبـ ذالـ  للنظام روبعد النش نشرالقبل ر الدعم وفوي
. وذكــر أن املعــايري الدوليــة لإلجــراءات    ااجمــ نبلــدا أو بر ٣٦

ــام   ــة باأللغ ــة   إىل حتســني نوأدت املتعلق ــة اإلجــراءات املتعلق عي
دل فيمـا بـني   والتفـاهم املتبـا  املشـترك  تعزيز التشغيل و، باأللغام

احتمــاالت ، وحتســني يف هــذا اجملــال خمتلــف األطــراف الفاعلــة
إىل مرحلة مـا بعـد   عمليات حفظ السالم من النتقال السلس ا

ضــطلع بــه  يدور املناســب الــذي  الــالصــراع. وفيمــا يتعلــق ب  
موضـوعا   كـان والعسـكريون يف اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام،     

، العسكرية لبعض الوقـت ئر املدنية وللمناقشة يف كل من الدوا
نتـائج الدراسـة الـيت أجراهـا مركـز جنيـف، بنـاء        املـدير   عرض

إلجـــراءات املتعلقـــة لرة األمـــم املتحـــدة دائـــمـــن علـــى طلـــب 
فــتح اخلــربة العســكرية يف أن دراســة ال. وقــد وجــدت باأللغــام

ــرات يف ــها إىل    الثغـ ــهل نقلـ ــام ال يسـ ــول األلغـ ــراض احقـ ألغـ
يف  ١٠٠ فيهـا عـن   زالة املقبولـة إلا نسانية، اليت ال تقل نسبةاإل

 تتـوافر القـدرة لـدى العسـكريني علـى     يف حني قال إنه املائة. و
لمــدنيني بشــأن خمــاطر األلغــام والــذخائر  لالتحــذيرات إصــدار 

لالضـطالع بـربامج    يـد اجل عـداد فإنه ينقصهم اإلغري املنفجرة، 
ــة  ــة اجملتمعي ــبصــفة . واملســتمرة التوعي ــال إنعام ــوات ال ة، ق ق

 النطـــاق عمليـــات واســـعةب قـــمتمل  ية حلفـــظ الســـالمالعســـكر
 .  )٧١(األلغام ةإلزال وضع العالمات أول ومسح ألل

__________ 

  )٧٠(  S/PV.4858،  ٥-٢الصفحات. 

 .٧-٥ املرجع نفسه، الصفحات  )٧١(  
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ــرب    ــع وأع ــالغ القلــق إزاء     مجي ــن ب ــس ع أعضــاء اجملل
اآلثار اإلنسانية املدمرة النامجـة عـن اسـتخدام األلغـام األرضـية      

على أن اإلجراءات املتعلقـة   واعلى السكان املتضررين، وشدد
صــون الســلم واألمــن الــدوليني. ل اتولويــاأل هــي مــن باأللغــام

ــوا و ــم املتحــدة     رحب ــذهلا األم ــيت تب ــاجلهود ال يف هــذا الصــدد ب
اإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يف ثقافــة تعمــيم ولتقيــيم املشــكلة 

لألعمـال الـيت   على وجـه اخلصـوص    أبدوا ارتياحهماملنظمة. و
ــرة   ــا دائ ــوم هب ــم املتحــدة لإلجــراءات املتعل   تق ــام  األم ــة باأللغ ق

نظـام إدارة املعلومـات   لو ،التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم
يف كفالـــة تنســـيق اإلجـــراءات  ،لإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام

املتعلقة باأللغام يف مجيـع أحنـاء منظومـة األمـم املتحـدة وتقـدمي       
ــدور  عمليــات الســالم املتعــددة األبعــاد لالــدعم  ، فضــال عــن ال

األمم املتحدة األخرى، واملنظمـات   الذي تضطلع به وكاالت
 إلحـراز األعضـاء علـى أن هنـاك حاجـة      اتفـق وغري احلكومية. 

 اشـتركوا يف مزيد من التقدم يف اإلجراءات املتعلقة باأللغـام. و 
بـني هيئـات   فيمـا  تعزيـز التنسـيق    من الضروريرأي مفاده أن 

األمم املتحدة، وبني تلك اهليئات واألطراف الفاعلة األخرى، 
ــ ــى أن    مبـ ــوا علـ ــة. ووافقـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــك املنظمـ ا يف ذلـ

 اجلوانــبتجــاوز ياإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام مفهــوم جديــد  
ــ واخلاصــةالعســكرية  تــألف مــن هنــج واســع  يرتع الســالح، وب

 شمل اجلوانب اإلنسانية.  يالنطاق 

ــى   و   ــاء علـ ــق األعضـ ــرورةاتفـ ــدرج أن  ضـ ــس يـ اجمللـ
 يات عمليات حفـظ السـالم  اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف وال

ــيت يصــدرها  ــة  احتياجــات نظــر يف ي، وأن ال اإلجــراءات املتعلق
ممثـل غينيـا   ورأى تلـك العمليـات.   لباأللغام يف بداية التخطـيط  

اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف    على التدريب إدراج جيري أن 
ــوات حفــظ الســالم،    ــدريب ق إدراج املنظــور اجلنســاين يف  وت

 القائمــةاألعمــال أعضــاء بعــدة ام. ورحــب بــرامج إزالــة األلغــ
اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف واليات عمليـات حفـظ   لتعميم 

األمــم املتحــدة قــوة  مــن بينــهاأمثلــة حمــددة،  واالســالم، وذكــر
، وبعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، وبعثـة  املؤقتة يف لبنان

ــة الكونغــو الدمي   ــةمنظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري . )٧٢(قراطي
ورأى ممثل بلغاريا أن اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف كوسـوفو  

. والحــظ )٧٣(ميكــن اســتخدامها كنمــوذج للعمليــات األخــرى
ممثل اململكة املتحدة أن اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف سـياق     

ــراد ن ســالمة عمليــات حفــظ الســالم حتسـّـ  ، حفــظ الســالمأف
فـرص العمـل وفـرص    والجئني، البيئة من أجل العودة اآلمنة لو

الـــدخل، إىل جانـــب العديـــد مـــن الفوائـــد األخـــرى، مثـــل       
 .  )٧٤(لسكانل ةالنفسياملكاسب 
يـة  وفيما يتعلق بإزالة األلغـام وأمهيتـها بالنسـبة إىل وال     

ــة واجمللــس    ــة العام ــا  أكــد ، كــل مــن اجلمعي ــل أملاني أن دور ممث
ــة   ــل يف كفال ، هــاوإدراج هــذه األنشــطة  ظــر يفنالاجمللــس يتمث

ــا ، ضــمن واليــات حفــظ الســالم.   حســب مقتضــى احلــال  أم
مجيـع   مـن اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام     فتتنـاول  اجلمعية العامـة 

عـن هـذه    )٧٥(تقريـر األمـني العـام   لبالتـايل  تستجيب ، واجوانبه
ممثــل االحتــاد الروســي أن اجمللــس    أبــرز . وباملثــل، )٧٦(املســألة

ى املهـام احملـددة الـيت    علملسألة هذه امناقشة يف ركز يينبغي أن 
يف  ،وحـذر تنشأ عند تنفيـذ واليـات عمليـات حفـظ السـالم.      

ــن    ــه، م ــت نفس ــةالوق ــل  ازدواجي ــنيالعم ــف ب ــاالت و خمتل ك
 مبـا أن  ،وأعـرب عـن اعتقـاده   وأجهزة منظومة األمم املتحـدة.  

املســاعدة تقــدمي يف مســألة  علــى أســاس منــتظم نظــرتاجلمعيــة 
نـاقش  ين مـن املستحسـن أن   بأنـه سـيكو  ، ألنشطة إزالة األلغام

موضوع تقدمي املساعدة للبلدان املتضررة مـن األلغـام يف تلـك    
 .  )٧٧(اهليئة

__________ 

ــه، الصـــفحة    )٧٢(   ــة العربيـــة الســـورية)؛   ١٠املرجـــع نفسـ (اجلمهوريـ
ــفحتان  ــفحات   ١٥-١٤والصــ ــامريون)؛ والصــ  ١٧-١٥(الكــ

 (الصني). ٢٥-٢٣(اململكة املتحدة)؛ والصفحات 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  

  )٧٥(  A/58/260  وAdd.1. 

  )٧٦(  S/PV.4858،  ٢١-٢٠الصفحتان. 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  
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ممـــثال اجلمهوريـــة حـــذا حـــذوه ود ممثـــل غينيـــا، أكـــو  
العربية السورية وفرنسا، على الدور السياسي للجمعيـة العامـة   

لـس  جملممثـل غينيـا أن   وأبرز . )٧٨(يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام
عـن طريـق   يؤديـه   اتنفيـذي  اعلى النقيض من ذلك، دورمن، األ

ممثـــل اجلمهوريـــة العربيـــة ورأى . )٧٩(حلفـــظ الســـالم عملياتـــه
ــام يف    ــة باأللغـ ــراءات املتعلقـ ــى اإلجـ ــز علـ ــورية أن التركيـ السـ

ــالم   ــظ السـ ــات حفـ ــال  عمليـ ــأي حـ ــه بـ ــل  ال يترتـــب عليـ نقـ
 .  )٨٠(املسؤوليات من اجلمعية العامة إىل اجمللس

ــل     ــر ممث ــول      باوذك ــاك قب ــا مل يكــن هن ــه م ــتان أن كس
ــذ و ــامليتنفي ــدأ  نيع ــام    مملب ــيت وضــعت األلغ ــدول ال ســؤولية ال

سـيظل  ، اعرتاألرضية أو الـذخائر غـري املنفجـرة يف حـاالت الـ     
ــة األلغــام األرضــية    ــالعمــل علــى إزال علــى  وغــري كــاف  ابطيئ

يف ســـياق قـــال إنـــه يـــتعني علـــى اجمللـــس، الصـــعيد العـــاملي. و
منــع األلغــام أن يــدخل يف اعتباراتــه ، يــهة علاحلــاالت املعروضــ

 .  )٨١(تهاوإزال
ــاد      ــى أن اعتمـ ــون علـ ــدد املتكلمـ ــر  وشـ ــة حظـ اتفاقيـ

اســـتعمال وتكـــديس وإنتـــاج ونقـــل األلغـــام املضـــادة لألفـــراد 
تقــدم يــدل علــى إحــراز  ١٩٩٧وتــدمري تلــك األلغــام يف عــام 

من جديـد التـزام اجملتمـع الـدويل بإزالـة مجيـع        واملموس وأكد
ممثــل فرنســـا أن االتفاقيــة ميكــن أن تســـتخدم    ورأى لغــام.  األ

ــع       ــى مجي ــام عل ــة باأللغ ــة لإلجــراءات املتعلق بوصــفها أداة تعبئ
ــا يف ذلـــك التمويـــل  ــتويات، مبـ ــا  .)٨٢(املسـ وحـــث ممـــثال فرنسـ

ــى الصـــك      ــديق علـ ــع والتصـ ــى التوقيـ ــدول علـ ــيك الـ واملكسـ

__________ 

(اجلمهوريــة  ١٠(غينيــا)؛ والصــفحة  ٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٨(  
 (فرنسا). ١٢-١٠العربية السورية)؛ والصفحات 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  

 .٢٦-٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٨١(  

 .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٨٢(  

. وأعــرب ممثــل )٨٣(املــذكور إن مل تكــن قــد فعلــت ذلــك بعــد 
ــا يف عــام    املكســيك  ــه باستضــافة كيني أول  ٢٠٠٤عــن ترحيب

مـــؤمتر الســـتعراض االتفاقيـــة، نظـــرا ألن البلـــدان األفريقيـــة      
  .)٨٤(تضررت من جراء آفة األلغام األرضية تضررا شديدا

ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ١٩املقـ ــرين الثـ تشـ
ــة  ٢٠٠٣ ــن  ٤٨٦٤(اجللســـ ــان مـــ ): بيـــ
  الرئيس

ــة    ــودة يف ٤٨٦٤يف اجللس  لثــاين/تشــرين ا ١٩، املعق
، )٨٥(، أدىل الرئيس (أنغوال) ببيـان باسـم اجمللـس   ٢٠٠٣نوفمر 

  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه 
ــر الضــار والواســع      أ   ــه لألث ــالغ قلق ــن عــن ب عــرب جملــس األم

النطاق لأللغام األرضية والذخائــر غيــر املنفجرة على السكان املدنيني، 
ــاملني يف جمــال امل    ــال والع ــوظفي   وال ســيما األطف ــانية وم ســاعدة اإلنس

  ؛األمم املتحدة
ــانون          ــام الق ــرام أحك ــى احت ــدول األعضــاء عل ــع ال حــث مجي

الــدويل ذات الصــلة الــيت تعــاجل مســألة األلغــام األرضــية والــذخائر غــري   
  ؛املنفجرة

حــث مجيــع األطــراف يف الصــراعات املســلحة علــى االمتثــال    
لغــام، وبالتعــاون لاللتزامــات الــيت قطعتــها علــى نفســها فيمــا يتصــل باأل 
  ؛على إرهاف الوعي خبطر األلغام وأنشطة إزالة األلغام

طلب إىل األمني العام أن يقـدم معلومـات عـن نطـاق مشـكلة        
  ؛األلغام والذخائر غري املنفجرة وآثارها اإلنسانية

ــة       ــام بتقــدمي مســاعدات مالي حــث الــدول األعضــاء علــى القي
لـى تقـدمي املزيـد    عباأللغـام، و  كافية ومتواصلة لدعم اإلجراءات املتعلقة

من التربعات إىل صندوق التربعات االستئماين لتقدمي املساعدة يف إزالة 
  .األلغام

__________ 

 .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٨٣(  

 املرجع نفسه.  )٨٤(  

  )٨٥(  S/PRST/2003/22. 


