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 االجتماع الثامن عشر

 2020تشرين الثاين/نوفمرب   20-16 جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

حتليل الطلبب املقبدم مبن وولومبيبا مبن دجبل ألدلبد ادجبل البدد  ومبا    
 *يةمن االتفاق 5تدمري ادلغام املضادة لألفراد وفقاً للمادة 

 (زامبيا ووندا والنرولج والنمسا ) 5مقدم من اللجنة املعنية بتنفيذ املادة   

ودخفدددت ا ت اقيددد  نيددد  الن دددا   .2000أيفول/سدددب مرب  6صدددد قت وولومبيدددا عفدددة ا ت اقيددد     -1
 15 وقددددمت ومبدددودق،   ت ريريلدددا األوش اشددد ا الشددد افي ، املدددؤر  .2001آ ار/مدددار   1ابلنسدددب  يفدددا   
يُشدددد ب     ، معفومددددا  عددددن املندددداوال الدددد  يطددددو لو ي أددددا أو سددددي ر ا و  ددددو ، أو2002آ ار/مددددار  

ان وائأدا، عفددة أل داا مطددادا ل فددراد. ووداا ل امدداب عفددة وولومبيدا أا تدددمر أو تغ دد  تددم   يددو األل دداا 
 .2011آ ار/مددار   1 املوجددودا   املندداوال املف امدد  الاالددع  لو ي أددا أو سددي ر ا  فددولاملطددادا ل فددراد 

ا س عراالد  الثداين ال مسدت فيد   ديدد  ، قدمت وولومبيا وفبداب ىل  رئديا املدؤ ر 2010آ ار/مار   31و  
، و د  رئديا املدؤ ر ا س عراالد  الثداين ىل  وولومبيدا والبداب معفومدا   2010أقر/مدايو    18املوعد النأدائ . و   

ًداب    2010يونيد   ن يراا/  17ىلالافي . وقدمت وولومبيا رداب       . 2010آب/أغسد ا    13، مث قددمت وفبداب من 
ووافدال ا ج مداا العا در لفددول األودرا  عفدة    . 2021آ ار/مدار     1سنوا ، نىت    10ووفبت وولومبيا ال مديد  

 ابإل اا.  ف  ال مديد و 

وأ دددددار ا ج مددددداا العا دددددر لفددددددول األودددددرا ،   معدددددر  املواف ددددد  عفدددددة وفددددد  وولومبيدددددا    -2
، ىل  أن  ي  أم وف  وولومبيا احلد األقصة من الوقت امل اح نظراب ملسان  األراال  املعدرو  2010 عاا

وولومبيددا تسدد ند    لددو ىل  صددورا غدد  مغ مفدد . أهنددا أو املشدد ب    أهنددا مفوغدد  ابألل دداا، لغندد  رأ  أا  
سدنوا  عفدة اددد   و ند  ا ج مداا العا در لفددول األودرا  ودد لو أند  اعدد مدرور مدا ي ددرب مدن عشدر

ن ددا  املعايلدددا،    فددو وولومبيددا املعفومددا  ال بمدد  لأادد ن ا ري دد  أدق عددن مواقددو املندداوال املعددرو  
 دددداا مطددددادا ل فددددراد، ومددددن مث  لوالددددو خ دددد  تن يدددد  تسدددد ند ىل  أو املشدددد ب    أهنددددا   ددددو  عفددددة أل أهنددددا

 حمددا. معفوما 

__________ 

 ت رر نشر يل ه الوغي   اعد اتريخ النشر املع اد لظروٍ  خارج  عن سي را م داِّمأا. *
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وفبددداب ل مديدددد  5، قددددمت وولومبيدددا ىل  الفعنددد  املعنيددد  ا ن يددد  املدددادا 2020آ ار/مدددار   19و   -3
 5، و بت الفعن  املعني  ا ن ي  املدادا 2020ن يراا/يوني   25و   .2021آ ار/مار   1األج  احملدد   

  آب/ 7ولومبيدددددا والبددددد  معفومدددددا  ىلالدددددافي . وقددددددمت وولومبيدددددا معفومدددددا  ىلالدددددافي  ىل  الفعنددددد    ىل  و
رداب عفة أسئف  الفعند . و نظدت الفعند  ابرتيداح أا وولومبيدا قددمت وفبأدا   الوقدت  2020أغس ا 

سدنوا  املناس ، و اروت   نوار تعاوين مو الفعن . ووفبت وولومبيا  ديد األج  احملدد ل رتا أرادو 
  .2025وانوا األول/ديسمرب   31أ أر، تن أ     10و

  1  122ويشدد  ال فدد  ىل  أا والددو تددو   ل ًديددد األولددوق  أاتح لغولومبيددا تصددنيف افدددق ا الددد   -4
افديد ،،  183)افديد ،، وأتغدر مدن     291)افديد ،، وأتغدر م وسد   199)أتغدر وبد   عفة النًو ال اش: 

افديدد ،. ويشدد  ال فدد  ىل  أا يلدد ا ال صددنيف يسدد ند ج ئيدداب ىل  ت ددارير عددن احلددواد   449)وعدددا ال دد غر 
، وأندد  عطددو لفم ارندد  مددو مصددادر ىلالددافي  تشددم  1990املسددعف    قاعدددا ايدداو  وولومبيددا مندد  عدداا 

 مصادر املنظما  الووني  والدولي  ال  جتمو اياو  عن أغر ال فو .

ش  ال ف  ىل  أا وولومبيا تس  دا "ال  اا"   تن ي  عمفيا  املسح وال  أ ، ابع بداره وي -5
أص ر وندا ىلقفيميد  وجتد  عدن ت سديم من  د  أو افديد  مسدندا ىل  م عأدد ىلبالد  أل داا ألغدرا  ىلنسداني . 

حملفيددد  ويشددد  ال فددد  ىل  أا  ديدددد يلددد ه "ال  اعدددا  وتعيدددرت نددددوديلا يُن ددد  اب  دددرتا  ادددرت السدددف   ا
واجمل مددو احملفدد  وامل عأددد وعدد   مددن عمفيدد  ا تصددال احملفدد . ويشدد  ال فدد  ىل  وجددوب ىلجددرا  مسددح غدد  
ت ددد    وددد  ق ددداا، و لدددو ف ددداب لفمعددداي  الوونيددد  ل عمدددال امل عف ددد  ابألل ددداا. وي طدددمن ال فددد  أيطددداب 

ف ً دال مدن املعفومدا  معفوما  عن املنأعيا  ال  تسد  دمأا وولومبيدا مثد  " فدا األمدن البفدد " ل
امل اندد    قاعدددا البيددداو  الوونيدد ، ىلالدداف  ىل  اجمل معدددا  امل طددررا والسددف ا  احملفيددد  وا أددا  املعنيددد  

 ابإلجرا ا  امل عف   ابألل اا. 

، 2019ودددددددانوا األول/ديسدددددددمرب   31ويشددددددد  ال فددددددد  ىل  أا وولومبيدددددددا وأدددددددر ، ندددددددىت  -6
ل ماب مطاداب ل فراد  ا  وبيع  مرجتف ،  3  733مراع  مما أد  ىل  تدم     أم ار 6 368 003 موع    ما

افدي  أخر  ىلالدافي  عا دت  181افدي  مل تعد تش ب  اوجود أ  أل اا   أرااليأا وأا  212وأعفنت أا 
 املشغف  من خ ل منأعيا  ال صديال عفة املعفوما . 

 715  ان وائأدا عفدة أل داا قدد ام د  مدنويش  ال فد  ىل  أا عددد البفددق  الد  يشد ب    -7
وال  أددد  ىل   ق اعددداب أسدددند  أعمدددال املسدددح  5 566افديددد  ت ددد لف مدددن  156افديددد ، وأا  322افديددد  ىل  

 ق اعدددداب أد  ىل    2  723جاندددد  افديدددد  أخددددر  قيددددد اإلسددددناد. ويشدددد  ال فدددد  ىل  أا املسددددح الدددد   أجددددر     
د من    خ را ومن    خ را مؤودا، ت 1 344  ديد  877مدرتاب مراعداب منأدا  7 491 763 در مسدان أا اد

مدرتاب مراعداب  دت معا  أدا، ممدا أد  ىل   4 157 564من    خ درا ومن  د  خ درا مؤوددا تبفدح مسدان أا 
 ل ماب مطاداب ل فراد  ا  وبيع  مرجتف .  2 151تدم  

وترنددد  الفعنددد  ابملعفومدددا  الددد  قددددم أا وولومبيدددا، وت نددد  أقيددد  مواصدددف  وولومبيدددا ت دددد   -8
ال  دددارير ا ري ددد  ت سدددال مدددو املعددداي  الدوليددد  لأجدددرا ا  امل عف ددد  ابألل ددداا، و لدددو ا  دددد  معفومدددا  عدددن 

ؤودددددا" ال ًدددددق  امل ب يدددد ، وتصددددني أا نسدددد  "املندددداوال املشدددد ب    أهنددددا خ ددددرا" و"املندددداوال ال ددددرا امل
ونعمأا النسيب، وو لو نس  نوا ال فو ، واإلا ن عن ال  دا احملرب وف اب لفمنأعي  املس  دم    

واإلل ا  من خ ل املسح غد  ال  د ، أو ال د  مدن خد ل املسدح ال  د ، أو ال  أد  )ىلارا  األراال  
 من خ ل اإلبال ،. 
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او  العسددددغري  الوونيدددد  إلبالدددد  األل دددداا ويشدددد  ال فدددد  ىل  أا ال دددددرا    ويددددانرت مددددن الغيدددد  -9
اب اخ صاصدي 3 926ىل   2011  ىلبال  األل اا عداا اب مع مداب اخ صاصي 360ألغرا  ىلنساني ، رُفعت من 

 6)منظما  مدني  إلبال  األل اا ألغرا  ىلنساني   9، وأا ما  موع  2019  ىلبال  األل اا عاا  اب  مع مد
  ىلبالددد  األل ددداا قدددد اب مع مدددد اخ صاصدددياب  640منظمدددا  وونيددد ، تطدددم مدددا  موعددد   3منظمدددا  دوليددد  و

اعُ مددد . ويشدد  ال فدد  ودد لو ىل  أا بقدا قدددرا  ىلاددرا  األراالدد  ت  فدد  اسدد ًدا  آليدد  لطددماا 
 ا ودا أنشئت من خ ل عنصر رصد خارج  قدم   منظم  الدول األمريغي . 

بيا معفوما  عدن وي يد  ىلسدأاا يليغد  الغيداو  العسدغري  ووفبت الفعن    رسال  ىل  وولوم -10
الوونيدد  إلبالدد  األل دداا ألغددرا  ىلنسدداني    الددماا انددرتاا مبددادد اإلنسدداني  واحليدداد والن ايلدد    عمفأددا. 
وأ ددار  وولومبيددا ىل  أا ال دددرا  العسدددغري  الوونيدد  عفددة ىلبالدد  األل ددداا ألغددرا  ىلنسدداني  ي فددف عدددن 

وبيعد  عمفأدا اإلنسداين، يفدا    لدو مدن خد ل اسد  داا ب   ي يلدا عدن سدائر ال وا  املسفً  اسدب  
العسغريرت وعدا اسد  داا األسدفً    أدا  مأامأدا. ورد  وولومبيدا ود لو ا  دد  معفومدا  ىلالدافي  
عدددن اإلجدددرا ا  ال شددد يفي   ا  الصدددف ، وأ دددار  ىل  أا الغيددداو  العسدددغري  اإلنسددداني  املعنيددد   بالددد  

مدددددد  يفوجدددددد  مبددددددادد توجيأيدددددد  صددددددارم  و  مندددددداوال ي دددددديح والددددددعأا األمدددددد  ت بيددددددال مبدددددددأ األل دددددداا تع
 اإلالرار".  "عدا

وت دا وولومبيا   ال فد  معفومدا  عدن ا أدود الد  تبد يفا ل ع يد  عمفيدا  ىلدارا املعفومدا ،  -11
 عف د  اسب  منأا ت وير نظاا ور  عفة  دبغ  اإلنرتندت، ومغمد  لنظداا ىلدارا معفومدا  اإلجدرا ا  امل

ابألل اا وأاتح تسعي  املعفومدا  والدماا ىلمغانيد  ال ع د  اوتئدال ت صد  ابلعمفيدا ، فطد ب عدن تدوف  
نيدد  مشددرت  ل بددادل املعفومددا  مددو  يددو األوددرا  املعنيدد  واسدد عرا  املعفومددا  املسددعف    نظدداا ىلدارا 

صددد  وولومبيدددا الدددماا ان دددوا  معفومدددا  اإلجدددرا ا  امل عف ددد  ابألل ددداا. وأ دددار  الفعنددد  ىل  أقيددد  أا توا
نظامأا الوو  إلدارا املعفوما  عفة اياو  دقي   ومس غمف  عن نالد  ال ن يد ، ويلد  ترند  اب أدود 

 ال  تب يفا وولومبيا   سبي  ىلاتن  املعفوما  ألصًاب املصفً .

فد  ال مديدد ويش  ال ف  ىل  ت وير املعداي  الوونيد  ل عمدال امل عف د  ابألل داا خد ل فدرتا و -12
األوش، يفا ي ما ة مو املعاي  الدوليد  لأجدرا ا  امل عف د  ابألل داا. ويشد  ال فد  ىل  أا والدو معداي  
وونيدد  ل عمددال امل عف دد  ابألل دداا اشدد ا املسددح غدد  ال  دد  أد  ىل  ىلنددراب ت دددا وبدد     ديددد املندداوال 

عفومدا ، و فيد  األدلد ، وال شداور مدو  يدو من خ ل هنج قدائم عفدة األدلد  عدن وريدال  دو امل  وم فامل
مصدددادر املعفومدددا    املن  ددد  املسدددندا. و نظدددت الفعنددد  أقيددد  أا تغ ددد  وولومبيدددا  ددددي  معاي يلدددا 
الوونيدد  ل عمددال امل عف دد  ابألل دداا مددو أنددد  املعدداي  الدوليدد  ل عمددال امل عف دد  ابألل دداا وتغيي أددا مددو 

املمارسا  لطماا و ا ا وفعالي  ال ن ي . وأ ار  الفعن  و لو   ال ًدق  ا ديدا، واس  داا أفط 
ىل  أقيدد   دددي  املعدداي  الوونيدد  ل عمددال امل عف دد  ابألل دداا مددن خدد ل عمفيدد  تشدداور  ددامف  مددو  يددو 

 أصًاب املصفً .

ويشدد  ال فدد  ىل  الظددرو  ال اليدد  ابع باريلددا قروفدداب معوقدد  خدد ل فددرتا وفدد  ال مديددد األوش:  -13
صددعوا  تن يدد  عمفيددا  ىلبالدد  األل دداا ألغددرا  ىلنسدداني  اسددب  وجددود  اعددا  مسددفً  منظمدد  ت ددوا  أ،)

 ب، نعم ال ًد .)أبنش   غ  قانوني  وتس  دا األل اا املطادا ل فراد؛ 

أجريددت فيأددا عمفيددا  مسددح ي مثدد  اب ق اعدد  2 723ويشدد  ال فدد  ىل  أا ال ًددد  امل ب دد     -14
مدرتاب مراعداب. وو بدت الفعند  ىل    3 334 199من    خ درا ومن  د  خ درا مؤوددا تبفدح مسدان أا  467  

احملدددا وف دداب لفمعدداي      ومدد  ف امل وولومبيدا والبدد  توالديًاب اشدد ا ال ًددد  امل ب د ، و ديددداب تصدنيف املندداوال 
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األل دددداا احملددددددا البددددالح  الدوليدددد  ل عمددددال امل عف دددد  ابألل دددداا. ورد  وولومبيددددا ا  ددددد  جدددددول ُيصددددنف مندددداوال  
من  د  خ درا مؤودددا    269مدرتاب مراعدداب و   1  150  077من  د  خ ددرا تبفدح مسدان أا    198من  د       467 عددديلا 

 مرتاب مراعاب.   2  184  121 تبفح مسان أا 

ًددد  امل ب دد      -15 قددُدِّار  ،  156تن ظددر املسددح   البفدددق  الددد  اب  ق اعدد   2  843ويشدد  ال فدد  ىل  أا ال 
مددرت مراددو    4  700ابسدد  داا ىلسدد اوا  ىلنصددائي  تسدد ند ىل  ا جتايلددا  احملددددا. ويشدد  ال فدد  ىل  أا مسددان   

  يلدد ا ال ًفيدد ، عفددة أهنددا م وسدد  مسددان  املندداوال ال را/املندداوال ال ددرا املؤودددا الدد  ندددديلا  تؤخدد ، 
 املائددد  تطدددا  ىل  مسدددان  املنددداوال ال را/املنددداوال ال دددرا املؤوددددا   5املسدددح غددد  ال  ددد ، وأا نسدددب  

لددد عغا ىل ددداش األم دددار املراعددد  ال عفيددد  الددد  سدددُ  أر. ويشددد  ال فددد  ىل  أا وولومبيدددا ت ددددر او شدددا  
من  ددددد  خ دددددرا ومن  ددددد  خ دددددرا مؤوددددددا   ال  اعدددددا  امل ب يددددد ، ت ددددددر مسدددددان أا  1 053 موعددددد   مدددددا

 165مددرت مراددو. وابإلالدداف  ىل   لددو، يشدد  ال فدد  ىل  أندد    يدد ال ي عددرت معا دد   4 949 100  ددواش
 افدي  ىلالافي    ت وفر فيأا الظرو  األمني  ال بم  ل ال  ا أبنش   ىلنساني  إلبال  األل اا. 

و نظددددت الفعندددد  أقيدددد  أا  دددددد وولومبيددددا   أقددددرب وقددددت ممغددددن الن دددداق الدددددقيال لفمندددداوال  -16
عفددة األدلدد  لف فددو    البفدددق  امل ب يدد  اب قائمدد  ر اإلمغدداا، وأا  دددد خدد  أسددا  حمددد تب املف ومدد ، قددد

اسدد ناداب ىل  مشدداورا   ددامف  مددو أصددًاب املصددفً ، يفددن فدديأم النسددا  وال  يددا  وال  يدداا والرجددال مددن 
  الد  اجمل معا  احملفيد  امل طدررا. و نظدت الفعند  أا مدن  د ا  لدو أا يددعم جأدود  ديدد األولدوق

وت دددر الفعندددد  ابل دددااو غددد  املؤوددددد اب. تبددد يفا وولومبيدددا وأا يغ ددد  توجيدددد  املدددوارد ىل  أوثدددر املندددداوال تطدددرر 
 5ل  ديرا  وولومبيا، وت ن  الرورا ت د  ت دير أدق لفوقت واملدوارد ال بمد   سد غمال تن يد  املدادا 

 يفعرد ا ال  ا جبأود املسح.

املف  م  امل ب ي  يفا أغر اق صاد  واج ماع  عفة اجمل معا  احملفي  ويش  ال ف  ىل  أا املناوال   -17
. ويشد  ال فد  من عداب  ألهنا  را اجمل معدا  احملفيد  مدن نريد  ال ن د  و ندو اسد  داا األراالد  اسد  داماب 

، وما يش  ىل  أا من 2019عسغرقب، خ ل عاا  48مدنياب و 60)الًاق  108ىل  تسعي  ما  موع   
جرحي ،. ويش  ال ف  و لو ىل  أا عمفيا  ال  أد  دعمدت )ق فة، وامرأا  3)رج ب  59دنيرت ارت امل

ا س  داا اآلمن لفأياو  األساسي ، يفا    لو امل ارا  وا سور، واملراو  الصًي ، ومراو  ال وعي ، 
 5ص عفيأدا   املدادا واألارا  الغأرابئي . و نظدت الفعند  أا الوفدا  عفدة وجد  اتا اب ل  امدا  املنصدو 

خدددد ل فددددرتا ال مديددددد امل فددددوب  غددددن أا يسددددايلم مسدددداق  وبدددد ا    سددددرت سدددد م  البشددددر والظددددرو  
 ا ج ماعي  وا ق صادي    وولومبيا. 

أ ددأر،  10وعفدة النًدو املشدار ىلليد ، وفبدت وولومبيدا  ديددد األجد  احملددد ملددا أرادو سدنوا  و -18
ي ما ددة  ويشدد  ال فدد  ىل  أا  لددو .،2025وددانوا األول/ديسددمرب   31ىل   2020آ ار/مددار   1مددن )

املعنون  "حنو يفيص وولومبيا من ا   باه  2025-2020مو ال   ا سرتاتيعي  الووني  لغولومبيا لف رتا 
  وجددددود أل دددداا مطددددادا ل فددددراد لصدددداذ  يددددو الغولددددومبيرت" وودددد لو مددددو ت فعددددا  الدددددول األوددددرا  

 ا ت اقي .   

و بت الفعن  ىل  وولومبيا والب  تواليح ايفد  ال   ت وخة   ي     فرتا ال مديد، ابلنظر و  -19
افدي  ال    156 ىل  أا ال ف  يش  ىل  أهنا  د  ىل  معا   ال فو  امل ب     البفدق  البالح عدديلا

اني ، وعددا معا د   يددو ت دوفر فيأدا الظدرو  األمنيد  ال بمد  لف يداا اعمفيددا  ىلبالد  األل داا ألغدرا  ىلنسد 
املناوال املف  م  الاالع  لو ي أا أو سي ر ا خ ل يل ا اإلوار ال م . ورد  وولومبيا ابإل ارا ىل  أهندا 
  تددد ال تواجددد  والدددعاب تواصددد  فيددد  ا ماعدددا  املسدددفً  املنظمددد  اسددد  داا األل ددداا املطدددادا ل فدددراد  ا  
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  املائ  مدن ال ًددق   80   العمفياتي  إلبال  األل اا، أا يُعاجل ال بيع  املرجتف ، وأا امل وقو، وف اب لف 
، ابلنظدر ىل  عددد مدن امل  د ا  اينأدا ديناميد  الصدراا. وأ دار  وولومبيدا أيطداب ىل  أا 2025 فول عاا 

وأ ددار  وولومبيددا ودد لو ىل  أا ال دد  ال نيدد  لفوفددا  ا فدد   .2023 خ دد  ال شدد ي  سُ سدد عر    عدداا
 عد  ا ري   تشاروي  مشفت  يو أصًاب املصفً    ال  اعا .ال مديد أ

 سد غمال املسدح وال  أد   2023-2020وي طمن ال ف  خ   عم  م صدف  ومي انيد  لف درتا  -20
ًدو ال داش   156    من  د     101، و 2020   عداا اب  مراعد اب  مدرت   1  023  879  من  د  مسدان أا   194  :افدي  عفة الن

مدرتاب مراعداب    950  263  من  د  مف ومد  مسدان أا   140، و 2021مرتاب مراعاب   عاا    1  328  253ل ل اا مسان أا  
ويش  ال فد  أيطداب ىل     . 2023مراع    عاا  أم ار  31 804من    مف  م  مسان أا  32، و2022عاا    

  املندداوال الدد  تن ظددر ىلجددرا  املسددح غدد   مددرت مراددو   4  949  100  أا وولومبيددا سدد عاجل مسددان  ىلالددافي  قدددريلا 
 165ال  دد . ويشدد  ال فدد  ودد لو ىل  أا وولومبيددا  ددد  ىل  معا دد  البفدددق  امل ب يدد  البددالح عدددديلا 

ابلنظر ىل  عدا أتويد ت دديرا  ال فدو ،   ادد  و نظت الفعن  أن  .2025-2024افدي  خ ل ال رتا 
من توقعا  سنوي  ملا سي م ىلاراؤه من األراال . ورنبت الفعن  ابل  اا وولومبيا  اد ن الددول األودرا  

 ابل  دا احملرب. سنوقب 

ددد  -21 منظمدددا  ىلنسددداني   8قدددد أُسدددند  ىل   156ويشددد  ال فددد  ىل  أا العمفيدددا    البفددددق  الد
إلبالدد  األل دداا. وو بددت الفعندد  ىل  وولومبيددا والبدد  معفومددا  عددن الغي يدد  الدد  سدديؤغر  ددا خ دد  ال دددرا 
عفدددة األيلددددا  وعفدددة ا دددداول ال منيددد    وفددد  وولومبيدددا ال مديدددد، ابلنظدددر ىل  انسدددًاب اعددد  يلددد ه 

ب ولدد  ل دد مرت املددوارد ال بمدد  املنظمددا  مددن العمفيددا . ورد  وولومبيددا ا  ددد  معفومددا  عددن ا أددود امل
لف ن يد  وعددن اع  امأدا ىلعددادا ىلسدناد مندداوال ملنظمددا  أخدر  مددن أجد  اسدد ئنا  ا أدود اإلنسدداني  إلبالدد  
األل اا   يل ه اجمل معا  امل طررا. ويش  ال ف  و لو ىل  أا ال   ال ش يفي  إلبال  األل اا ألغرا  

لطددماا  2020 دد  ىل  اسدد عرا  املأداا املسددندا   عداا  ددد ىلجددرا ا   2025-2020ىلنسداني  لف ددرتا 
عمفيددد  أوثدددر و دددا ا وىلرسدددا  عمفيددد  إلسدددناد وىلعدددادا ىلسدددناد البفددددق  و/أو املنددداوال فيمدددا ادددرت املنظمدددا  
اإلنسدداني  إلبالدد  األل دداا. ورنبددت الفعندد  اب أددود الدد  تبدد يفا وولومبيددا  سدد عرا  منأعيا ددا   ىلسددناد 

 ا ىل  املنظما .املأاا وىلعادا ىلسناديل

ملعا دد  ال فددو   2023-2020و نظددت الفعندد  أا لددد  وولومبيددا خ دد  عمدد  ومي انيدد  لف ددرتا  -22
ال ًد   افدي ، وأا وولومبيا قد   ا  ىل  وقت ىلالا ، نىت اعد فرتا ال مديد امل فوا ، ملعا     156  

سدنوا ، لوالدو    3أ   ) دىن من الوقت  امل ب   ال   تواجأ ، و ععت وولومبيا عفة النظر   وف  احلد األ 
الد  ردر  العمد  فيأدا. و نظدت  156 داألخ ا عفة عمفيا  املسح وال  أ    البفدق  الد  الفمسا  

الفعندد  أا  مغدداا وولومبيددا اسدد  داا يلدد ه ال ددرتا ال منيدد   مددو البيدداو  وت ييمأددا فيمددا ي عفددال ابل فددو  
ا  الصف  ا ي  والو خ   ت فعي   ا  م    اس ناداب ىل  يل ه ابألل اا األرالي  وغ يلا من املعفوما   

املعفومددا ، ومددن مث  ت ددد  وفدد  تلدد  ي طددمن خ  دداب قائمدد  عفددة فأددم أوالددح حلعددم ال ًددد ، وعفددة 
ورد  وولومبيددا ابإل ددارا ىل  أهنددا  .5م يددد مددن الي ددرت اشدد ا ال ددرتا ال منيدد  ال بمدد  إلومددال تن يدد  املددادا 

ابلنظر ىل  قدرا املنظما  اإلنساني  إلبال  األل داا ون دائج العمفيدا   2025 ااقدمت خ   تن ي  نىت ع
ورد  وولومبيا أيطاب عفة  لو أبهنا ورر  ال  امأا  و ا الدول  .2020-2016ال  نُ      ال رتا 

  ، وأهنددا ت وقددو أا تغددوا يلنددا  معفومددا7األوددرا  عفددة املعفومددا  ا ديدددا   ت اريريلددا يفوجدد  املددادا 
 ال  سُ سند. 165 ،   البفدق  الد2023عن ال فو  ابألل اا، عاا اب أوثر والون
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سد  باِّال   البفددق   2025-2020ويش  ال فد  ىل  أا خ د  ىلبالد  األل داا ألغدرا  ىلنسداني   -23
 منأعي  "الرتوي  عفة مناوال ص  ا جدا" الد   دد  ىل   ديدد معداي  تسد ند ىل  أدلد  موغوقد  165الد 

وموغ دد  مددن مصددادر حمفيدد  ل ًديددد املندداوال الدد  يشدد ب    ان وائأددا عفددة أل دداا مطددادا ل فددراد. وو بددت 
الفعن  ىل  وولومبيا والب  معفوما  عن أ  هُنج ىلالافي  يُنظر فيأا  مو املعفوما  ومعا د  ال فدو    

معفومددا  عددن  فدد  أمددور يلدد ه البفدددق . ورد  وولومبيددا ابإل ددارا ىل  أا ال ددوا األو  سدد غوا  ددو 
اينأا، عفة سبي  املثال، السياق ا ج ماع  وا ق صاد  وديناميا  الند اا املسدفح، وال ً دال مدن يلد ه 
املعفومدددا . وأ دددار  أيطددداب ىل  وجدددوب  ديدددد املنأعيددد  الواجددد  ت بي أدددا وف ددداب لفًالددد  املعنيددد ، يفعدددرد 

أدددا ىلنشدددا  منصددد ، اب  دددرتا  مدددو الووالددد  ال ً دددال مدددن املعفومدددا . وأ دددار  وولومبيدددا وددد لو ىل  اع  ام
املشرتو  ارت املؤسسا  املعني   بال  األل اا ألغرا  ىلنساني ، تساعد السف   العسغري  والسف   املدني  
احملفي /اإلغنيددد ، واجمل مدددو احملفددد  ومغ ددد  امل دددو  السدددام  لفسددد ا،    ديدددد منددداوال ال ددددخ  املمغنددد  

 وتعيرت ندوديلا. 

فدد  عدددداب مددن األيلدددا  الدد  ي عددرت   ي أددا أغنددا  تن يدد  ال دد  اإلنسدداني  إلبالدد  وي طددمن ال  -24
 ، يفا    لو  ف  أمور اينأا ما يف :2025-2020األل اا 

ت وير وتن يح و دي  واع ماد املعاي  الووني  ل عمال امل عف   ابألل اا اش ا ىلارا   أ،) 
 األراال  ا ري    امف ؛ 

  دي  منأعي  ىلسناد وىلعادا ىلسناد املأاا؛  ب،) 

والدو منأعيد  إلدارا فطددال  ال فدو  وبقدا ال نسدديال ادرت احلغومددا  احملفيد  والشددروا    ،) 
 ألل اا.  اإلجرا ا  امل عف   اب

وترنددددد  الفعنددددد  ابأليلددددددا  الددددد  أارب دددددا خ ددددد  وولومبيدددددا إلبالددددد  األل ددددداا ألغدددددرا  ىلنسددددداني   -25
وتؤودددد الفعنددد  أقيددد  أا تغ ددد  وولومبيدددا  ددددي  واع مددداد معددداي  ىلادددرا  األراالددد ،  .2025-2020 لف دددرتا

إلاددرا  األراالدد    ا ري دد   ددامف ، وأقيدد  أا تسدد  دا وولومبيددا اجملموعدد  الغامفدد  مددن ال رائددال العمفيدد  
أقرب وقت ممغن، ومواصف  السع  ىل   سرت ت نيا  ىلارا  األراال  وىلصدار الشأادا  ال   غدن أا 

 تؤد  ىل  وفا  وولومبيا ابل  اما ا   ىلوار بم  أقصر. 

وو بددت الفعندد  ىل  وولومبيددا ل فدد  توالدديح اشدد ا جأوديلددا الراميدد  ىل  والددو ترتيبددا  اشدد ا  -26
 ومد  غدد  املعروفدد    السددااال، يفددا    لددو املندداوال فاسد دام  ال دددرا الوونيدد  عفددة ال عامدد  مددو املندداوال امل

 ومدددد  نددددديثاب الدددد  ُتغ شددددف اعددددد اسدددد غمال األعمددددال. وأ ددددار  وولومبيددددا ىل  أا السياسدددد  امل عف دددد  فامل
ناليدداب. وأاددرب  الفعندد  أقيدد   ابمل دداور امل ب يدد  سدد عاجل   ىلوددار معدداي  ىلبالدد  األل دداا الدد  رددر  والددعأا

 ومد  فوالو ترتيبا  اش ا اس دام  ال درا  الووني  عفة ال عام ،   أقرب وقت ممغن، مو املنداوال امل
ال  مل تغن معروف    السااال. وأارب  الفعن  و لو أقي  أا تطو وولومبيا اس عااب  ووني  لطماا 

يددد  ا سددد دام ، ابلنظدددر ىل  أا املنظمدددا  سددد  ادر  ال وصددد  ىل  نددد  وويددد  األجددد . وأادددرب  الفعنددد  أق
 وولومبيا   هناي  امل ا . 

وي طددمن ال فدد  معفومددا  عددن ا أددود الدد  تبدد يفا وولومبيددا إلدمددا  نددوا ا ددنا وال نددوا    -27
اسدددرتاتيعي أا وخ ددد  عمفأدددا    دددال اإلجدددرا ا  امل عف ددد  ابألل ددداا، يفدددا    لدددو جأوديلدددا الراميددد  ىل  

هنج حمدد السياق   ا ال  ا أبنش   اإلجرا ا  امل عف   ابألل اا   حمميا  الشدعوب  الماا اتباا
األصدفي  واجمل معدا  املنًددرا مدن أصد  أفري د ، مددن ادرت  اعدا  أخدر . ويشد  ال فد  ىل  أا الددنأج 
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   اد ن  ي  ف  أيطاب الرتوي  عفة محاي  البيئ    نال  ال دخ     املن  يلا  الووني . وترن  الفعند 
وولومبيا عن يل ه املس ل ، وت ن  أقي  مواصف  وولومبيا ت د  ت ارير عن جأوديلا الرامي  ىل  الدماا 
مراعداا املنظدور امل  فدف لفنسدا  وال  يدا  والبندا  والرجددال، فطد ب عدن ان ياجدا  النداجرت مدن األل دداا 

 قي . واجمل معا  احملفي  امل  غرا، وىلغرا   يو  ا   تن ي  ا ت ا

ويش  ال ف  ىل  أا أنش   ال وعي  يف اور األل اا   افدق  النوعرت األول والثاين املسندا  -28
ملنظمددا  ىلبالدد  األل دداا ألغددرا  ىلنسدداني ، سدد ن  يلا يلدد ه املنظمددا  و/أو منظمدد  الدددول األمريغيدد ، أو 

  مثد  منظمد  األمدم امل ًددا س ُن   من خ ل املنظما  الشريغ ، يفا    لدو املنظمدا  الدوليد  واحملفيد 
اليونيسدددف، ومنظمدددا  السدددغاا األصددددفيرت. ويشددد  ال فددد  ىل  أا أنشددد   ال وعيددد  يف دددداور )لف  ولددد  

مفيددوا دو ر أمريغددد . وترندد  الفعنددد   13سددد غفف نددواش  2025-2020األل دداا خدد ل فدددرتا ال مديددد 
لددربامج ال وعيدد  يف داور األل دداا واددرامج  ابملعفومدا  الدد  قددم أا وولومبيددا وتشدد  ىل  أقيد  تددوف  وولومبيدا

 احلد منأا   سياق حمدد  ميو السغاا امل طررين وال ئا  املعرال  لف  ر. 

دو راب  246 965 430 ويشدد  ال فدد  ىل  أا وولومبيددا ت وقددو أا تغددوا يلنددا  ناجدد  ىل  مبفددح -29
دو راب مدددن  71 384 235، مدددو توقدددو أا غ  مبفدددح 2025-2020مدددن دو را  الدددو ق  امل ًددددا لف دددرتا 

عفة  غ  دعم من  روائأا من خ ل مصادر  وي  دولي . اب دو ر  174  097  742نغوم  وولومبيا، و
ا ألغدددرا  ىلنسددداني ،  األل دددا دو راب إلبالددد   183 257 487ويشددد  ال فددد  ىل  أا  لدددو يشدددم  مدددا  موعددد  

اب  دو ر   6  627  536ملسداعدا الطددًاق، و اب  دو ر   8  320  227لف وعيد  يف داور األل داا، و اب  دو ر   13  032  427و 
 دو راب لفمساعدا ال  ني .   35  727  754إلدارا املعفوما ، و 

وي طددمن ال فدد  واملعفومددا  اإلالددافي  امل دمدد  مددن وولومبيددا معفومددا  أخددر   ا  صددف  قددد  -30
تغدددوا  ا  فائددددا لفددددول األودددرا    ت يددديم ال فددد  والنظدددر فيددد ، يفدددا    لدددو معفومدددا  ىلالدددافي  عدددن 

مددن الوالددوح اب  ومدد  امل ب يدد  وخصائصددأا وتطاريسددأا وأتغ يلددا، ىل  جاندد  جددداول تددوفر م يدددفاملندداوال امل
ن امل دداور عدد  اشد ا وبيعدد  ون دداق ال فددو  داخد  وولومبيددا واألنشدد   الدد  ي عددرت ا الد  ا  ددا، فطدد ب 

الدد   دددد تن يدد  ال دد . وي طددمن ال فدد  أيطدداب معفومددا  عددن ىلدمددا  عمفيددا  ىلبالدد  األل دداا ألغددرا  
 ىلنساني    أور ووني  أوسو ن اقاب. 

  2023-2020وأ ددددار  الفعندددد ،   سددددياق م نظ أددددا أا وولومبيددددا قددددد مت مراندددد  ال ن يدددد  لف ددددرتا   -31
، ىل  أا ا ت اقيدد  س سددد  يد مددن ت دددد  وولومبيددا خ ددد  2023اسدد عرا  خ ددد  عمفأددا   عددداا  واع  امأددا 

غددد  لف دددرتا امل ب يددد  الددد  يشدددمفأا ال مديدددد ىل  الفعنددد   فدددول   .2023نيسددداا/أاري   30عمددد  م صدددف  حمد 
وأود  الفعن  أا خ   العم  يل ه   دو  عفدة قائمد  حمدغد  جبميدو املنداوال املعروفد  أبهندا   دو  عفدة 
أل اا مطادا ل فراد أو املش ب    ان وائأدا عفدة يلد ه األل داا، وتوقعدا  سدنوي  تبدرت املنداوال الد  سدي م 

 ، ومي اني  ت صيفي  حمدغ . ت أ يلا وا أ  ال  س  وا ا لو خ ل ال رتا امل ب ي  املشمول  ابل ف 

و نظدددت الفعنددد  ابرتيددداح أا املعفومدددا  امل دمددد    ال فددد  مث   الدددردود عفدددة أسدددئف  الفعنددد   -32
 ددامف  ووامفدد  وواالددً . و نظددت أيطدداب أا ال دد  الدد  قدددم أا وولومبيددا قاافدد  لف  بيددال و غددن رصددديلا 

أا ال دد  اب ال ن يدد . و نظددت الفعندد  أيطدد  جيددداب، وتبددرت اوالددوح العوامدد  الدد   غددن أا تددؤغر   وتدد ا
أا ال ددد  ومونددد  وأا  انأدددا اب م صدددف  وحمدددددا ال غف ددد  وم عدددددا السدددنوا . و نظدددت الفعنددد  أيطددد 

ي وقددف عفددة اسدد  رار ال مويدد ، وا ن  دداق اشددراوا  قويدد  مددو ا أددا  املعنيدد  الدوليدد ، وغدد   لددو مددن 
الفعند  أا ا ت اقيد  س سد  يد مدن ت دد    ا الصددد،  نظدت املسائ  ال   يئ ايئ  مواتي  لف ن ي . و  يلد 
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ال  دددا احملددرب خدد ل فددرتا ال مديددد فيمددا ي عفددال اب ل  امددا  الددواردا   خ دد  وولومبيددا  أ،) 
، يفا    لو ما ي عفال ان ائج جأود املسح 2025-2020 رتا ال ش يفي  إلبال  األل اا ألغرا  ىلنساني  لف

 وىلبال  األل اا ا ري   ت سال مو املعاي  الدولي  لأجرا ا  امل عف   ابألل اا؛

ل  يفا    لو معفوما  عن عدد املناوال امل ب،)   وم  وعن املسدان  فمران  اإل اب املعد 
 ي ي   ديد األولوق ؛املف وم  ال  ي عرت معا  أا سنوقب، وعن و

 دددددي  وي يدددد  ىلسددددأاا بقدا الوالددددوح   ت دددد ا ت يدددديم وولومبيددددا لف ًددددد  امل ب دددد      ،) 
 ال ن ي ؛  ال

ال  دددا احملددرب فيمددا ي عفددال اوالددو واع مدداد معدداي  ىلاددرا  األراالدد  وغ يلددا مددن ا أددود  د،) 
خد ل عمفيد  فعالد  إلسدناد البفددق   الرامي  ىل   سرت فعالي  وو ا ا املسح وال  أد ، يفدا    لدو مدن

 و/أو املناوال وىلعادا ىلسناديلا؛

ال  ددددا احملدددرب   والدددو ترتيبدددا  اشددد ا اسددد دام  ال ددددرا الوونيددد  عفدددة ال عامددد  مدددو  يلد،) 
 ومددد  ندددديثاب الددد  اوُ شددد ت ف ومددد  الددد  مل تغدددن معروفددد    السدددااال، يفدددا    لدددو املنددداوال املفاملنددداوال امل

 ا ن أا ؛ اعد

ال   ا  ال ارئ  عفة الوالو األم  والغي ي  ال  تؤغر  ا يل ه ال   ا  أتغ اب ىلرااياب  و،) 
 أو سفبياب   ال ن ي ؛

ال  ددا احملددرب   تع يدد  ال ددااو الشددام  لددربومج وولومبيددا لأجددرا ا  امل عف دد  ابألل دداا  ب،) 
ني ، يفدا    لدو ا خ صاصدا  والن داق والعطدوي  من خ ل ىلنشا  منص  إلبالد  األل داا ألغدرا  ىلنسدا

 ووت ا ا ج ماعا ؛

معفومدددا  عدددن وي يددد  مراعددداا جأدددود ال ن يددد  مل  فدددف ا ن ياجدددا  والدددرؤ  الاصددد   ح،) 
 ابلنسا  وال  يا  وال  ياا والرجال، وا ن ياجا  والربا  امل نوع  لسغاا اجمل معا  احملفي  امل  غرا؛

ف   اوالو وتن ي  خ   م صف  وحمددا ال غاليف وم عددا السنوا  املس عدا  امل ع ط،( 
   لددددو  لف وعيدددد  يف دددداور األل دددداا   سددددياقا  حمددددددا واحلددددد مددددن عدددددد اجمل معددددا  احملفيدددد  امل دددد غرا، يفددددا

معفومدددا  عدددن املنأعيدددا  املسددد  دم ، وال ًددددق  والن دددائج احمل  ددد ، ومعفومدددا  مصدددن   نسددد  ندددوا 
 ا نا والعمر؛

تعبئددد  املدددوارد وال مويدددد  الدددارج  الددد   ت ف ددداه وولومبيددددا واملدددوارد الددد  توفريلددددا جأدددود   ،) 
نغوم أا دعماب  أدود ال ن يد ، يفدا    لدو ا أدود الراميد  ىل  تيسد  عمفيدا  املنظمدا  الدوليد  إلبالد  

 .األل اا والنأو  ابل درا  احملفي  والن ائج ال  ت ط  ىلليأا يل ه ا أود

ىل  أقيدد  ت ددد  وولومبيددا ت ددارير ىل  الدددول األوددرا  عفددة النًددو املشددار ىلليدد   وأ ددار  الفعندد  -33
 5أع ه، وأقي  ىلو ا الددول األودرا  ابن ظداا، عفدة ال  دورا  األخدر   ا  الصدف  ا ن يد يلا لفمدادا 

خددد ل ال دددرتا املشدددمول  ابل فددد ، وا ل  امدددا  األخدددر  املعفنددد    ال فددد ، و لدددو أغندددا  ا ج ماعددددا  
 ددددودا اددددرت الدددددورا ، واج ماعددددا  الدددددول األوددددرا ، واملددددؤ را  ا س عراالددددي ، وودددد لو مددددن خدددد ل املع

 اب س ناد ىل  دلي  ىلعداد ال  ارير. 7ت اريريلا  ا  الصف  ابملادا 

    


