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 االجتماع الثامن عشر

 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

ديدد املوعدد النئداإلك المدام  ددمغ ا لملداد املألدادة لفقدراد  ققدا  طلب مت  
 من اال فاقية 5للمادة 

 موجز  نفيذي  

 مقدد من لولومبيا   

معاوميييان عييين لالييي  الهايييو   2020يعطيييل  ايييد الهمدييييد  يييكا املبيييد  مييين  ولومبييييا   عيييا   -1
 4  إىل  ايد ددييد املوعيد النييادل مليدة ابأللغا  اليدوي  الصنع املضادة لألفراد   الباد، ويوضح احلاجي 

. والغاييي  ميين 2025 ييانوا األول/ديربييمرب   31إىل  2021آذام/مييام   1أشييير اعهبيياما  ميين  10سيينوان و
الهمديد  ل الوفاء اباللهزامان املنبثب  عن تصديق  ولومبيا عاي  اتااقيي  ل ير اسيهعمال و يزين وإنهيا  

 تاك األلغا  )يُشام إلييا اللبا  ابالتااقي (. ونبل األلغا  املضادة لألفراد وتدمري 

لني ُقد   اد الهمدييد الربيا،ق، وإىل احلاجي   - 2010وتشري املبدم  إىل لال  الباد   عا   -2
 . وصيييغت  ييكو الو يبيي  عييا يراعييل الهوصيييان املهعابيي  ابلنمييوذ  2020إىل  اييد دديييد جديييد   آذام/مييام   

من االتااقيي ، اليا اتُايق عايييا ايجل االجهمياس الهاسيع  5وجد املادة املبرتح إلعداد  ابان الهمديد ع
. وتهييي لف الو يبييي  مييين  ج ييي  فصيييول مديربيييي  ابإلضييياف  2008لايييدول األ يييرار   تشيييرين الثييياين/نوفمرب 

 مرفبا  تبنيا  مرتب  عا  النحو املبني أدانو.  11 إىل

 2011آذام/ميام   1د الربا،ق املمهدة من ،ياانن إدامة فرتة تنايك الهمدي يعرض الاصل األول -3
. ونُ مت  كو البياانن مع مراعاة االلهزامان اليوامدة    ايد الهمدييد املبيد  2021آذام/مام   1إىل 

واملهعاب  إبسناد املييا  وددييد أوليوان اسيه دا  امليوامدني ودربيني عماييان إدامة  2010من  ولومبيا   
 عن األماضل. املعاومان و،ناء قدمان اإلفرا  

وُت يييير  يييكو البيييياانن نهاد يييا  مرضيييي  لاهبيييد  اليييكا ألرلتيييت  ولومبييييا فيميييا يهعايييق ابلهزاما يييا،  -4
 ااهصاصيييا  ميين النربيياء والرجييال   4  566إىل    2011  عييا     360الداد عييدد ااهصاصيييل إلاليي  األلغييا  ميين   إذ 

إىل الهبييد  الريبييري ايفييرل   قييدمان . وابإلضيياف  2019املعهمييدين والعيياماني لغاييي   ييانوا األول/ديربييمرب 
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الهطيري، يُ ير الاصل األول الهبد  ايفرل فيما يهعاق ،هحربن املعاومان الا ددد مدى تضرم ،ادان  
،اديييي ، وإسيييناد ا إىل املن ميييان اإلليييدى عشيييرة املعنيييي  إبلالييي  األلغيييا   1 122 ولومبييييا، البيييالا عيييدد ا 

 . 2019مرب ألغراض إنرباني  حباول  انوا األول/ديرب

أمهييييام مر،عيييي  ميييين األماضييييل املطيييييرة  6,368,003ابإلفييييرا  عيييين ا  ويهعاييييق الهبييييد  ايفييييرل أيضيييي  -5
. 2019ديربييييمرب/ انوا األول  31ميييين األلغييييا  اليدوييييي  الصيييينع املضييييادة لألفييييراد حباييييول  3,733 وتييييدمري
يبالا ش صا  مين سيرياا األمار  2 418 975عماي  الهطيري  كو أت ريا  مباشرا     وتؤ ر   البايدان الي

،اديي  اليا أُعاين أخيا االيي  مين شيبي  وجيود األلغيا ،   ليني  ريين أا  هيد نطيا  الهي  ري  212عيدد ا 
 ش صا . 12 079 061غري املباشر ليشمل سرياا املدا    كو البادان والكين يبدم عدد م ،ي 

ولاجهييا إىل تبيدط  ايد دديييد وأميا الاصيل الثياين فيعييرض لالي  الهايو  الرا ني     ولومبيييا  -6
.  مييا يعييرض  ييكا ا ييزء ميين الو يبيي  الصييعو،  البيياملة الييا تواجييت تنايييك االتااقييي ، 2020جديييد   عييا  

يربل أا لال  الهاو     ولومبيا تعزى إىل اسيهمرام ا ماعيان املربياح  املن مي ، املوجيودة   البايد،  إذ
 دة لألفراد منهيري  ،كلك ألريا  االتااقي .   اسه دا  األلغا  اليدوي  الصنع املضا

و  إ ام  كا الاصل، تعرض  ولومبيا أما  ا يان الدولي  الااعا  املعني  إبلال  األلغا  الهبد   -7
ايفيييرل والهحربيييينان    يييل مييين إدامة املعاوميييان وتعزييييز قيييدمة الهيييدال    يييال إلالييي  األلغيييا  ألغيييراض 

،  رين دديد اط 2019العمايان الا أجريت لغاي   انوا األول/ديربمرب إنرباني . واسهنادا  إىل نهادج 
أسييا  لاهاييو  قييادم عايي  األدليي  الييا ُاعييت ميين اييجل الدماسييان غييري الهبنييي ، والييا دييدد الغاييي  ميين 

 . 2025-2020عماي  الهطيري   إ ام اط  عمل إلال  األلغا  ألغراض إنرباني  لاارتة 

ومييييان عيييين ليييياالن الهييييدال الرا نيييي    ،اييييدان  ولومبيييييا البييييالا ويهضييييمن  ييييكا الاصييييل معا -8
،ادي  وفبا  لنوس الضرم الواقع عاييا، ويبد  ابلهاصيل معاومان عن املنا ق املعرور أنت   1  122 عدد ا

ُلمعت فييا ألغيا  مضيادة لألفيراد، واملنيا ق اليا يشيهبت   لمس ألغيا  مضيادة لألفيراد فيييا، واملنيا ق اليا 
 يو  "معروف  أبخا  يول " ابلنربب  لاباد. أضحت ال

ويربييع  الاصييل الثيياين إىل أا يبييني لا يييان الدولييي  الااعايي  املعنييي  إبلاليي  األلغييا  الهحييدان  -9
 الهبني  والاوجربهي  املهعاب  ،نوس الهاو  املوجود    ولومبيا. والغاي   ل وصف اخلصياد  النوعيي  لاهحيدان 

الاوتوغرافييي  الييا تبيييدميا املن مييان املعنييي  إبلالييي  األلغييا  ألغييراض إنربييياني   البادميي  ميين اييجل الهبيييامير
 وغري ا من ا يان الااعا     كا البطاس. 

ويؤ ييد  ييكا الاصييل عايي  ال ييرور الييا دييول دوا تنايييك  ولومبيييا لجتااقييي    لييدود امليييل املهاييق   -10
 2021آذام/ميام   1أشير اعهباما  من  10وسنوان  4عاييا، وعا  احلاج  إىل  اد دديد جديد ملدة 

. وعيدلت  يكو امليدة الزمنيي  وفبيا  لهوقعيان إليرال الهبيد    النهيادج 2025 انوا األول/ديربمرب   31إىل 
سييينوا ، ووافبيييت عايييييا  يييل من مييي  مييين املن ميييان املعنيييي  إبلالييي  األلغيييا  ألغيييراض إنربييياني ، ميييع ددييييد 

، من املهوقع أا يرييوا الهيدال نرينيا  2025-2024نربب  لاارتة . وابل2023-2020أ دار سنوي  لاارتة 
،ادييي  يشييهبت    165  املنييا ق "املعروفيي  أبخييا  يوليي " ميين لييي  مييدى تضييرم ا ابأللغييا ، والييا دثييل 

 الهواديا عا  ألغا .

حب ي  واقعيي  ،شي ا الوقيت اليجل  ميع  2020ويديل  اد الهمديد املبد  مين  ولومبييا   عيا   -11
لرت يز ،وجت ااص عا  اآلاثم اإلنرباني  واالجهماعي  االقهصادي  املرتبط  ،همديد جدييد، وااصي  عاي  ا

الزام الكا  ثات العمل الشامل إللال  األلغيا  املضيادة لألفيراد،   الربياسيان األايرى لاهنميي  العمرانيي  
 و،ناء الربج    الباد.
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الييييييا دببيييييييت ايييييييجل فييييييرتة تناييييييييك الهمدييييييييد ويشييييييام إىل أنيييييييت عاييييييي  الييييييرغم مييييييين اإل يييييييالان  -12
، ال تزال الدول  الريولومبي  جتيد صيعو،    الوفياء ابلهزامييا ،هيدمري األلغيا  املضيادة 2020-2011 الربا،ق

. ويعييزى ذلييك إىل الهاييو  الواقييع   املنييا ق الييا يصييعد 2021آذام/مييام   1لألفييراد   أماضييييا قبييل 
ألغييراض إنربيياني ، ،ربييبد وجييود ااعييان مربيياح  من ميي  تنشييط   فييييا البيييا  ،عمايييان إلاليي  األلغييا  

 . (1) كو املنا ق واسه داميا لأللغا  املضادة لألفراد عا  اعهبام ا جزءا  من عمايا اإلجرامل

ميين أا يهربييه تطيري ييا ا  ويشييام  ييكلك إىل أا املنييا ق املشييهبت   تاو يييا ابأللغييا  أ ييرب ل ميي  -13
منا ق اطرية ومنا ق  156و  أنت قد ُلددن   البادان البالا عدد ا اجل الارتة ايفددة. ومن املعا

ومل يربيهريمل ،عيد. وتبيدم مربيال   مرتا  مر،عا  ال يزال تطيري ا جياما   3 334 199اطرية مؤ دة عربال  
مييرت مر،ييع إضييا    ناييت الباييدان  4 949 100املنييا ق الييا مل تبييدأ فييييا أعمييال الهطيييري ،عييد حبييوايل 

مييرتا  مر،عييا  صييعد الهحبيييق    8 283 299. و ييكا افييدر العيياملل املمثييل   تطيييري 156د ا اليييبالا عييد
 وابملوامد املهال  لاليا .  2021آذام/مام   1غضوا املوعد النيادل ايفدد   

الييا جتربييد  2025-2020ودشيييا  مييع مييا تبييد ، يعييرض الاصييل الثاليي  اخلطيي  الهشييغياي  لااييرتة  -14
والييا تشييمل توقعييان الهرييياليف  2020ليي    إ ييام  اييد الهمديييد لريولومبيييا   عييا  اإلجييراءان املبرت 
 لاارتة ناربيا. 

واليييا تهعايييق  2023-2020وحييييدد  يييكا الاصيييل أ يييدار الهطييييري اليييا تربيييهند إىل أدلييي  لاايييرتة  -15
أماضيل  واليا ليددن مربيال  2019ابملنا ق اخلطرية واملنا ق اخلطيرية املؤ يدة    يانوا األول/ديربيمرب 

 156  املاد  من الهدال    40مرتا  مر،عا  دها  إىل تطيري، مع إمرياني  دبيق نربب   3334199قدم ا 
 ،ادي  فييا عمايان جامي . وعا  حنو نا ل، فينا األ يدار املبيدمة لاايرتة ناربييا و  نايت البايدان ا ياما 

ي الهدال فييا و  البطاعان الا مل يبيدأ الهيدال فيييا، واليا ميرت مر،يع،  4 949 100 تبيدم مربيالهيا ،ي
  املاديي  مين العمييل املهببيل. و  خاييي   يكا الاصييل، ُيجليل أا مشييريا  الهايو     ولومبيييا  60تعيادل 

ل أب ييدار الهطيييري املييك ومة أعييجو ن ييرا  لوجييود  ال ،ادييي  سيي ل فييييا تضييرم ميين  ييكا الهاييو ،  165دييُ
 ، مؤشران أماا  افي  لبدء عمايان الهطيري فييا.  2019ول/ديربمرب   انوا األ أخا مل ترين لدييا،     ،يد 

دم   الاصييل الثاليي  ،يييياانن البييدمان الهشييغياي  احلالييي ، و راديييق الهييدال واملعييايري الو نيييي   -16 ويُيبيي 
 إلجييراءان إلاليي  األلغييا  املعمييول  ييا، فضييج  عيين تبييديران الهرييياليف والعوامييل الييا  رييين أا تعيير ض الهييدال 

ر. ويييربل، ميين اايي  عوامييل أاييرى، عييامجا أساسييياا مهعابيياا ،هغييريان احلاليي  األمنييي  وا ايياض لا طيي 
 تدفبان الهمويل. 

وفيما يهعاق ابلهغريان   احلالي  األمنيي ، يُشيام    يكا الاصيل إىل أا  ولومبييا ال تيزال تواجيت  -17
الصنع املضادة لألفراد، نا يؤ ر   لال  تاو  انا  عن اسه دا  ااعان مرباح  من م  لأللغا  اليدوي 

 عا  االمهثال لجتااقي . 

ومن انلي  أايرى، يُشيام إىل ا اياض تيدفبان الهموييل ليربانمج اإلجيراءان املهعابي  ابأللغيا ،  -18
. ويعيزى ذليك 2019و 2017  املادي  ،يني عيامل  52إذ ا اضت مبالا دويات من اجملهمع اليدويل ،نربيب  

ن املواضيعي  ا ديدة لاماحنني الا تهعاق ،همويل ،رامج أارى مرتبط  ،هنايك االتاا  أساسا  إىل األولوا
 النيادل ولاالن  وامئ إنرباني  جديدة، مثل   رة املوا نني الانزويايني إىل األماضل الريولومبي . 

__________ 

( إىل أا ا ماعييييان املربيييياح   2019تشييييري سسياسيييي  الييييدفاس واألميييين ميييين أجييييل الشييييرعي  ومادة األعمييييال واإلنصييييار  )  ( 1) 
اسييهمرام   تريييوين  موعييان إجرامييي  جديييدة، ووصييول أو   "... لي  تربود دوادر االقهصاد اإلجرامل، مييع املن م  تعمل  

أاييرى،  ييدر الربيييطرة عايي  الثييروة امله تييي  ميين مصييادم غييري مشييروع ، و،شييريل أساسييل ميين االجتييام ابمل ييدمان 
 /https://www.mindefensa.gov.co/irj/go . الو يبيي  مهاليي  عايي  الييرا،ط الهييايل  " .. . غري املشييروس لامعييادا   واالسه را 

km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf.   

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/%0bkm/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/%0bkm/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/%0bkm/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/%0bkm/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf
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غييييا  وت نطايييق االفرتاضييييان الهشيييغياي  الييييا ُوضييييعت عاييي  أساسيييييا اخلطيييي  الهشيييغياي  إللاليييي  األل -19
ميين االعييرتار ابلبييدمة  2020وجييزء ميين  اييد الهمديييد لريولومبيييا لعييا   2025-2020ألغييراض إنربيياني  

معيياما   15احلالي  لامن مان املعني  إبلال  األلغا  ألغراض إنرباني ، ووجود إ ام تشغيال ماسي  نثيل   
ود أسييياليد ومعييايري إللالييي  و نيييا  إللاليي  األلغيييا ، ووجييود أسيياليد ومعيييايري ملراقبيي  وضيييماا ا ييودة، ووجيي 

األلغا ، ودديد األماضل املاغمي  وتطيري يا. وتربيهوعد اخلطي  الهشيغياي  إللالي  األلغيا  ألغيراض إنربياني  
اليييدمو  املربيييهاادة مييين ددييييد اصييياد  األضيييرام اليييا أصيييا،ت البايييدان ،غيييرض  2025-2020لاايييرتة 

،ادييي  لاهييدال فييييا وفييق  166عييدد ا  الهييدال فييييا، وتبييرتح دديييد اصيياد  أضييرام الباييدان البييالا
 مني ي  ُددَّد حبربد نوس الضرم. 

، والييا تشييريل  2025-2020وأاييريا ، تضييع اخلطيي  الهشييغياي  إللاليي  األلغييا  ألغييراض إنربيياني  لااييرتة   -20
  250، تبييديرا  إااليييا لاهرييياليف يبييام   2020جييزءا  ال يه ييزأ ميين  اييد الهمديييد املبييد  ميين  ولومبيييا   عييا   

  إنربيياني  ألغييراض     إلاليي  األلغييا  مايييوا دوالم ميين دوالمان الييوالان املهحييدة األمريريييي  ميين أجييل دويييل أنشييط 
، ويبييدم أا  2025-2020والهوعييي  ع ييا ر األلغييا  املضييادة لألفييراد واملربيياعدة الهبنييي  الدولييي  اييجل الاييرتة  

ماييييوا دوالم، وتوجيييد لاجييي  إىل    72تبايييا مربيييادان الدولييي  الريولومبيييي  فيييييا مييين ايييجل ميزانيهييييا العامييي   
الا جيرا فييا    156وا دوالم من أجل إ ال العمايان   البادان الي ماي   174مرباد  اجملهمع الدويل عباا  

الهدال لاليا ، و و أيايك   احلربيا  الهياجيان املن ميان املدنيي  املعنيي  إبلالي  األلغيا  ألغيراض إنربياني   
ي2023-2020دوالم لاايييرتة    88  930  000اليييا تبيييدم ،نحيييو   دوالما  لايييدعم    40  183  436 ، ومباغيييا  يبيييدم ،ييي

 .  2025-2022لاارتة    1شغيال لارق  ميندسل إلال  األلغا  ألغراض إنرباني  مقم  اله 

و يبيي  ميين املرفبييان الهبنييي  الييا تربييمح لابييامئ أا يعمييق معرفيي  ودايييل  11وتُرفيق  ييكا الهبرييير  -21
 . ودهيوا  يكو املرفبيان عاي 2020لال  الهاو  ابأللغا  املضيادة لألفيراد    ولومبييا ليا آذام/ميام  

معاومان من  ياانن ومن مان معني  إبلال  األلغا     ولومبيا، وقادم  ابلبادان اليا جييرا العميل فيييا  
لاليا ، وا يان العاما  املربؤول  عن عماي  الهدال، والبواعد الربامي  لاليا ، والهدا،ري امله كة ملراعاة 

الهشييغياي  إللالي  األلغيا  ألغيراض إنربيياني  تعمييم املن يوم ا نربياين، واألنشييط  املهوقعي    إ يام اخلطي  
، واله طييط 2019 انوا األول/ديربيمرب   31، واط األسا  الو ين لاهدال   2025-2020لاارتة 

 . 2025-2020عن إ ام نهادج اخلط  االسرتاتي ي  لاارتة  املايل لعماي  إلال  األلغا ، ومعاومان

، سييييهبد   2023-2021لااييييرتة    7رييييير املهعاييييق ابملييييادة  وابإلضيييياف  إىل املعاومييييان الربيييينوي  عيييين الهب  -22
 2025-2020الريولومبي  نرب   حمد   من اخلط  الهشغياي  إللالي  األلغيا  ألغيراض إنربياني  لاايرتة  الدول  

 ، وذليك ،ربيبد تغييري احلريومي  الو نيي    2023اجل اجهماس الدول األ رار احليادا والعشيرين   عيا   
 2026-2022ياغ  اطيي  إئادييي  و نييي  جديييدة تغطييل فييرتة والييي  احلريوميي   الييكا ينطييوا عايي  صيي   2022عييا   

 . 2020وتربع  إىل ددي  املعاومان املبدم    آذام/مام  

وأجريييت عماييي  صييياغ   اييد الهمديييد  ييكا، ،بيييادة مريهييد املاييوض الربييامل لاربييج  الييكا  -23
 نييي  والدوليي ، فضييج  عيين ا يييان أشير  ،طريبيي  منربييب   يياانن الدوليي ، و ياييان الرقا،ي  واملن مييان الو 

البطييياس املعيييين ابلعميييل الشيييامل إللالييي  األلغيييا  املضيييادة لألفيييراد عاييي  الصيييعيد  الااعاييي  األ ثييير دثييييج   
   2025-2020اليييو ين. وته اييي  عمايييي  صيييياغ   ايييد الهمدييييد   وضيييع اخلطييي  االسيييرتاتي ي  لاايييرتة 

الشييهباو   وجييود ألغييا  مضييادة لألفييراد ييينعم  ييا أ،نيياء  وعنواخييا  "حنييو  ولومبيييا االييي  ميين ا 2019 عييا 
  ولومبيا  ايم"، ول يت  كو اخلط  عرباعدة تبني  من من م  األمم املهحدة لاطاول  )اليونيربف(. 

عاي  املربياعدة الهبنيي  الدوليي   2020ولصات عماي  صياغ   اد الهمديد لريولومبيا   عا   -24
 من ولدة دعم تنايك االتااقي .

    


