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 كولومبيا يف املتحدة األمم بعثة عن العام األمني تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
 األمـم بعثـ    بـ  اجمللـ  أنشـ  الـذ  (20١6) 226١ األمـ  جملـ  بقـرا  عمـ ا  التقريـر هذا يُقدم - ١

 أنشـة  بـد  بعـد يومـاا  90 كـ  البعث  والي  تنفيذ ع  بتقرير أوافي  أن في  إلي  وطلب كولومبيا يف املتحدة
 آذا / 2٥ مـ  املمتـدة الفـةة طـوا  الصـل  ذا  والتةـو ا  البعثـ  أنشـة  التقريـر ويغةـ . والتحقق الرصد
 اثنيـ  خاصـ  سياسـي  بعثـ  إنشـا  بشـ ن أوليـ  توصـيا    يقـدم وهـو ،20١٧ حزيران/يوني  2٣ حىت ما س
 .20١٧ حزيران/يوني  9 بتا يخ إلي  وجهها   سال يف األم  جمل   ئي ُ  طلب ما حنو على

  
 الرئيسية التطورات - اثنيا 

 الثو يـــ  املســلح  القــوا  أفــرا  قيــام ســيا  يف حتقـــق هــام بتقــديم ابلتقريــر املشــمول  الفــةة تـُويجــ  - 2
 أفـرا  وكـذل  املعسـكرا  يف املتجمعـن الكولومبيـ ( الثو ي  املسلح  )القوا  الشعيب اجليش - الكولومبي 
 يف املتحـــدة األمــم بعثــ  أكـــد  ،حزيران/يونيــ  ١6 فــ ف. اخلاصــ  أســـلحتهم إبلقــا  املســلحن امليليشــيا 
 ،حزيران/يونيــ  20 ويف .بتخزينهــا وقامــ  األســلح  هــذ  مــ  املائــ  يف 60 نســب  تســليم  أهنــا كولومبيــا
 اخلةـوة هـذ  إبمتـام االحتفـا  تقـر  وقـد. األسـلح  مـ  املتبقـ  إلقـا  فيهـا جيـر  الـي األخـةة املرحل  بدأ 
 .حزيران/يوني  2٧ يف تُعقد مبناسب  التا خيي 

 كولومبيـا حكومـ  عقـداا مكثفـ  مفاوضـا    سـبقت  السـ م عمليـ  سـيا  يف البـا ز اإلجناز وهذا - ٣
 طريــق خريةــ  وضــ  بشــ ن اآل ا  يف توافــق   إىل التوصــ  أجــ  مــ  الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا  مــ 

 فعقــد . املخبــو ة األســلح  ومجــ  املعســكرا  يف أســلحتهم مجيــ  املقــاتلن إلقــا  تيسيــر متبا لــ  اللتزامـا 
 آذا /مــــا س 26 و 2٥ يف اســــتثنائي  جلســــ ا  منــــ  والتحقــــق وتعزيــــز  النهــــائ  االتفــــا  تنفيــــذ متابعــــ  جلنــــ ُ 

 التسـليم إىل وأفض  االتفاقا  م  أوىل جمموع    ع  اجللس  هذ  ومتخض . كا اتخينا مدين  استضافتها
 الثو يـ  املسـلح  القـوا  أفـرا  أسـلح  مـ  سـ     ١ 000 مـ  يقرب ملا املتحدة األمم عهدة إىل التد جي 

 ويف. الســـــــ م اتفـــــــا  إطـــــــا  يف التـــــــدابة مـــــــ  طائفـــــــ  تنفيـــــــذ يف املشـــــــا ك  إىل ُ عـــــــوا الـــــــذي  الكولومبيـــــــ 
 طريــق خريةــ  علــى املفاوضــا  مــ  أســبوعن بعــد والتحقــق واملتابعــ  التعزيــز جلنــ  وافقــ  أاي /مــايو، 29
 بيـان   يف تلـ  الةريـق خلريةـ  الرئيسـي  امل مـ  عـ  أُعلـ  وقد. الس م اتفا  ع  املنبثق  االلتزاما  لتنفيذ

https://undocs.org/ar/S/RES/2261(2016)


 S/2017/539 

 

2/19 17-10115 

 

 أفرا هــــا أســـلح  مجيــــ  بتســـليم الكولومبيـــ  الثو يــــ  املســـلح  القــــوا  فيـــ  التزمـــ و  ،نفســــ  اليـــوم يف صـــد 
 إىل ١ مــــــــــ  الفــــــــــةة يف املتحــــــــــدة األمــــــــــم بعثــــــــــ  إىل امليليشــــــــــيا  وأســــــــــلح  املعســــــــــكرا  يف املوجــــــــــو ي 

 احلـاواي  إبزالـ  عندئـذ بعثـ ال وتقوم. األفرا  لؤال هل القانوني  األوضاع تسوي ب يسم  مبا حزيران/يوني ، 20
 الثو يـ  املسـلح  القـوا  مـ  وابلتعـاون. آب/أغسة  ١ حبلو  املعسكرا  م  األسلح  فيها مُجع  الي

 وتـــدمة املخـــاب  مـــ  األســـلح  الســـتخرا  عمليـــا    بعثـــ ال جتـــر  الكولومبيـــ ، األمـــ  وقـــوا  الكولومبيـــ 
 خمبــو ة أســلح  أ  يف ابلتصــر  احلكومــ  تقــوم ولســو . أيلو /ســبتمر ١ حــىت هبــا املوجــو ة املتفجــرا 
 حتويــ  أيضــاا  البيــان يف علــ وأُ . الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا  مــ  ابلتعــاون التــا يخ ذلــ  بعــد متبقيــ 
 إىل الســـ   إلقـــا  ألغـــرا  الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح  القـــوا  أفـــرا  فيهـــا يتجمـــ  الـــي والنقـــا  املنـــاطق

 .آب/أغسة  ١ بعد “اإل ما  وإعا ة للتد يب إقليمي  مناطق”

 واملــــــــا   القـــــــانوي األمــــــــ  تكفـــــــ  الـــــــي الســــــــ م اتفـــــــا  أحكـــــــام بتنفيــــــــذ احلكومـــــــ  والتزمـــــــ  - ٤
 الفعـا  التةبيـق القانونيـ  التـدابة وتشـم  .الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  للقـوا  االقتصا   - واالجتماع 

 السـجون  يف القـابعن الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القوا  أفرا  مجي  ع  املشرو  اإلفرا  أو العفو ألوامر
 أسـلحتهم، تسـليمهم بعـد الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القـوا  أفـرا  علـى القـب  إلقـا  أوامـر مجيـ  وإبةا 
 أجــ  مــ  اخلاصــ  القضــائي  الواليــ  قــرا ا  أو العفــو أوامــر مبقتضــى القانونيــ  أوضــاعهم تســوي  تــتم  يثمــا

 ألقــوا الــذي  الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا  أفــرا  مجيــ  عــ  ابلعفــو  ائســ  مرســوم وإصــدا  الســ م 
 .للس م السام  املفو  بذل  قيامهم على  صد  و  الس  

 ملشا ك  شام  أمنيا نظاما ترس  مراسيم إصدا  طريق ع  املا   األم  بتعزيز احلكوم  والتزم  - ٥
ـــاة يف الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح  القـــوا   مكتـــب يف للتحقيقـــا  خاصـــ  وحـــدةا  وتنشـــ  السياســـي ، احلي
 املسـلح  القـوا  كانـ  الـي املنـاطق يف اإلجراميـ  التنظيمـا  ملكافحـ  ممتـازة شـرطي  ووحـدةا  العام املدع 
 جتريبيــ  مشــا ي  تنفيــذ يف تشــرع أبن أيضــاا  احلكومــ  التزمــ و . الســابق يف فيهــا متواجــدة الكولومبيــ  الثو يــ 

 ،ان ينيــــو( )مقاطعــــ  وتومــــاكو كاوكــــا(  يــــ  فــــاي  )مقاطعــــ  بوينــــافنتو ا يف اإلجراميــــ  اجلماعــــا  لتفكيــــ 
 للحمايــ  وطنيــ  وحــدة إىل ينضــموا أن املقــر  الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا  أفــرا  تــد يب تبــدأ أبنو

 .القوا  هذ  ألفرا  احلماي  بتوفة تقوم
 صـر  طريـق عـ  اإل مـا  إعـا ة مرحلـ  خ   االقتصا   - االجتماع  األم  تعزيز وسيجر  - 6

 يف إ مـاجهم يعـا  الـذي  الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القـوا  ألفـرا  اقتصـا    عـم وتـوفة أساسي  مرتبا 
 وإصـ   االقتصا   - االجتماع  اإل ما  بش ن مراسيم احلكوم  أصد   الغاي ، هلذ  وحتقيقاا . اجملتم 
 أبن ُكلـ  عامـ  فريـق   تشـكي  وجـر . املسـلح  واجلماعـا  األشـخا  إ مـا  إلعـا ة الكولومبي  الوكال 
 .النجا  مقوما  هلا تتوافر إنتاجي  مشا ي  يوماا  60 غضون يف يصمم

 تقـدم األمـ  وجملـ  العـام األمـن إىل يةلبـا أن على الةرفان اتفق الدول، ابلتحقق يتعلق وفيما - ٧
 يبـــدأ حبيـــ  الســـ م، اتفـــا  يف عليهـــا نُـــ  الـــي الثانيـــ  السياســـي  املتحـــدة األمـــم بعثـــ  مهـــام تنفيـــذ موعـــد
 أيضـاا  الةرفـان واتفـق. الشـ ن هبـذا توصـيا  التقريـر مـ  اخلام  الفرع يف وتر . متوز/يولي  ١0 قب  التنفيذ
ـــــو  منـــــ  والتحقـــــق وتعزيـــــز  النهـــــائ  االتفـــــا  تنفيـــــذ متابعـــــ  جلنـــــ  مـــــ  الـــــدول العنصـــــر تفعيـــــ  علـــــى  حبل
 .ومهام  العنصر هذا تشكي  أ ان  ١0 الفقرة يف وير . حزيران/يوني  ٣0
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 وااللتـــزام االهتمـــام أاي /مـــايو ٥ إىل ٣ مـــ  الفـــةة يف كولومبيـــا إىل األمـــ  جملـــ  زاي ة وأكـــد  - ٨
ـــدولين  السياســـي  الكـــونغرس ألحـــزاب الفرصـــ  الـــزاي ة أاتحـــ  كمـــا. الســـ م بعمليـــ  املســـتو  الرفيعـــ  ال
 ابلنســب  توقعــاام عــ  واإلفصــا  الســ م بتنفيــذ يتعلــق فيمــا وشــواغلهم آمــاهلم عــ  للتعبــة املــدي واجملتمــ 
 .الدول اجملتم  م  املقدم للدعم

 
 لرئيسيةا التنفيذ هيئات  

 من  والتحقق وتعزيز  النهائ  االتفا  تنفيذ متابع  جلن   
 يعـزز التفـا    منـ  والتحقق وتعزيز  النهائ  االتفا  تنفيذ متابع  جلن ُ  توصل  أاي /مايو، 29 يف - 9

 املعنيــ  الوطنيــ  واللجنــ  اإل مــا  إلعــا ة الــوطي اجمللــ  فيهــا مبــا التنفيــذ، هيئــا  بــ  تضــةل  الــذ  الــدو 
 اجتمعـ  وقد.  ايئاهل هبذ  املنوط  هامامل صميم م  في  الوا  ة األولواي  إن حي  األمني ، ابلضماان 

 متصــل  تشــريعا  يف للنظــر ابلتقريــر املشــمول  الفــةة خــ   متكــر  بشــك  والتحقــق والتعزيــز املتابعــ  جلنــ 
 .الةرفن بن اخل فا  ولتسوي  الكونغرس، إىل لتقدميها متهيداا  لس ماب

  ئـي  حبضـو  ذل  ومت كال، مدين  يف  مسياا  للجن  الدول العنصر ُشكي  آذا /ما س، ٣0 ويف - ١0
ا اللـــــذي  ،غـــــونزالي  فيليـــــيب األســـــبق، إســـــبانيا وز ا  و ئـــــي  موخيكـــــا، خوســـــي  األســـــبق، أو وغـــــوا   ُعـــــدي

 الزعيمــان يقــوم أن يُنتظــر فنيــ ، أمانــ    مــ  وبــدعم. حتقــق مســلؤوليا  امــإليه موكلــ  ‘‘تــناب ز  نشخصــيت”
 حالـ  يف حـ  إلجيـا  توصـيا  يقدموا وأن االتفا  تنفيذ بش ن ببياان  يدلوا وأن تقا ير إبعدا  السابقان
 .املتحدة األمم ببعث  املنوط  املسائ  اختصاصااما تشم  وال. األمر لزم إذا مجو ، حدوث

 املنظـو  تعميم لضمان خاصاا  كياانا  والتحقق والتعزيز املتابع  جلن  أنش   نيسان/أبري ، ١١ ويف - ١١
 اهلويــــ  ومغــــاير  اجلنســــ  امليــــ  ومز وجــــ  واملثليــــن املثليـــا  بشــــلؤون يتعلــــق فيمــــا ذلــــ  يف مبــــا اجلنســـاي،
 إىل التوصـيا    الكيـان هـذا يقـدم وسـو . السـ م اتفـا  تنفيـذ لد  اجلنسن، صفا  وحامل  اجلنساني 
 بـن  ائم  حوا  قنوا    ويرس  اجلنساني ، املسائ  بش ن االتفا  يف الوا  ة األحكام تنفيذ   ويتاب  اللجن ،

 ســب  لتعيـن إليهــا الـوا  ة الةلبـا  حاليــاا  اللجنـ  وتســتعر . ابلسـ م املعنيـ  واهليئــا  النسـائي  اجلماعـا 
 .إليها ينتمن الي املنظما   شحته  وقد الشخصي ، بصفته  يعمل  نسا 

 اإل ما  إلعا ة الوطي اجملل   
 القـوا  مـ  وآخر ْي  احلكوم  م  عضوي  م  يت ل  الذ  اإل ما ، إلعا ة الوطي اجملل  عقد - ١2

 األو / يســــمر كــــانون أواخــــر يف إنشــــائ  منــــذ جلســــ  ٣0 مــــ  يقــــرب مــــا الكولومبيــــ ، الثو يــــ  املســــلح 
 األجـــ  قصـــةة تـــدابة تنفيـــذ ويف اإل مـــا  إلعـــا ة اســـةاتيجي  وضـــ  يف الرئيســـي  مهامـــ  وتتمثـــ . 20١6
. احملـد ة والنقا  املناطق يف الكولومبي  الثو ي  املسلح  القوا  أفرا  جتم  مراح  م  األوىل املرحل  خ  
  كـز  ابلتقريـر املشـمول  الفـةة خـ   جهـو   فـنن األعـم، اجمللـ  أهـدا  تشـك  املهـام تل  كان  ولئ 

 القــوا  صــفو  يف يقــاتلون كــانوا الــذي  األطفــا  إ مــا  إعــا ة هــ   حمــد ة مســائ  ثــ ث علــى أساســاا 
 جـر  الـذي  املسـجونن الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القـوا  أفـرا  عـ  واإلفرا   الكولومبي  الثو ي  املسلح 
 املسـلح  القـوا  ألفـرا  والتعليميـ  االقتصـا ي  - االجتماعيـ  احلالـ  يتنـاو  لتعـدا  والتحضـة  عـنهم العفو
 .الكولومبي  الثو ي 
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 إلعـــــا ة 20١6 أاي /مــــايو يف أُبــــرم الــــذ  القــــوا  عـــــ  األطفــــا  فْصــــ  بروتوكــــو  مــــ  ومتشــــياا  - ١٣
 صــفو  يف املقــاتلن عــ  فصــلهم جــر  طفــ ا  ٨6 أبن األمحــر للصــليب الدوليــ  اللجنــ  أبلغــ  إ مــاجهم،
 ومنظمـــ  للهجـــرة الدوليـــ  املنظمـــ  مـــ  بـــدعم   الُقصيـــر هـــلؤال  اســـتقبا  ومت. أاي /مـــايو ١2 حـــىت امليليشـــيا 

 .)اليونيسي ( للةفول  املتحدة األمم

 مراكز اإل ما  إلعا ة الوطي اجملل ُ   تب عنهم، العفو مت الذ  السابقن ابملقاتلن يتعلق وفيما - ١٤
 ملســـلح ا القـــوا  هـــد ُ  كـــان وإن الكاثوليكيـــ ، والكنيســـ  الدوليـــ  املاحنـــ  اجلهـــا  وفراـــا ملؤقتـــ  ســـكني 
 .بذل  اللوجستي  الظرو  مسح  مىت والنقا  املناطق صوب التحرك هو الكولومبي  الثو ي 

 احلالـــــــــ  يتنـــــــــاو  تعـــــــــدا اا  أاي /مـــــــــايو شـــــــــهر بدايـــــــــ  منـــــــــذ الوطنيـــــــــ  كولومبيـــــــــا جامعـــــــــ  وتنفـــــــــذ - ١٥
 حبلـو  نتائجـ  تصـد  أن املتوقـ  وم   الكولومبي  الثو ي  املسلح  القوا  ألفرا  االقتصا ي  - االجتماعي 

 الســــابقن املقــــاتلن مــــ  معلومــــا  علــــى احلصــــو  هــــو التعــــدا  مــــ  والقصــــد. حزيران/يونيــــ  شــــهر هنايــــ 
ـــذي  أو والنقـــا  املنـــاطق يف املتجمعـــن  وتةلعـــاام احتياجـــاام لتبـــُن  الســـج  يف العقوبـــ  مـــدة يقضـــون ال
ـــتهم التعليمـــ  ومســـتواهم  الـــوطي اجمللـــ  إىل النتـــائ  وسُةســـ . والصـــحي  األســـري  وحـــالتهم املهنيـــ  وخلفي
 .اإل ما  إعا ة سياسا  وض  يف هبا االسةشا  بغي  اإل ما  إلعا ة

 إبعــــا ة املعنيـــ  الوكالـــ    اإل مـــا  إلعـــا ة الكولومبيـــ  الوكالـــ  أصـــبح   ائســـ ، مرســـوم   ومبوجـــب - ١6
 ألفـــرا  االقتصـــا   - االجتمـــاع  اإل مـــا  إلعـــا ة خمصصـــاا  برانجمـــاا  الوكالـــ  وســـتعتمد. والتةبيـــ  اإل مـــا 
 .احلكومي  غة واملنظما  احلكومي  امللؤسسا  جهو  بتنسيق وتقوم الكولومبي ، الثو ي  املسلح  القوا 

 (Ecomun) تعاونيــ  منظمــ  لت ســي  مرســوم علــى املوافقــ  األخــر  اإلجيابيــ  التةــو ا  وتشــم  - ١٧
 مــ  األوىل للمرحلــ  املاليــ  ابملــدفوعا  واإلذن الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا  تنفــذها الــي للمشــا ي 
 إلعـا ة الـوطي اجمللـ  أنشـ  حزيران/يونيـ ، ٥ ويف. السـ م اتفـا  يف املتـوخى النحـو علـى ،اإل مـا  إعا ة

 مشــا ي  لصــياغ  يومــاا  60 أُمهــ  عــام  فريقــاا  أاي /مــايو، 29 طريــق خريةــ  عليــ  تــن  ملــا وفقــاا  اإل مــا ،
 .أخر  منظما  أو احمللي  اجملتمعا  تنفذها اقتصا ي 

 األمني  ابلضماان  املعني  الوطني  اللجن   
 املســلح  والقــوا  احلكومــ  بــن العدائيــ  واألعمــا  النــا  إطــ   لوقــ  الثنــائ  االتفــا  اســتمر - ١٨

 بـن املواجهـا  تسفر ومل واحد خةة حا ث   إال يق  ومل  ابلتقرير املشمول  الفةة طوا  الكولومبي  الثو ي 
 احلالـ  بشـ ن شـواغ  هنـاك تزا  ال ذل ، وم . التقا ير ب  أفا   حسبما األ وا  يف خسائر ع  الةرفن
 أبهنــا توصــ  الــي املســلح  والتنظيمــا  اجلماعــا  أنشــة  ومــ  النــزاع مــ  تضــر اا  املنــاطق أشــد يف األمنيــ 
 القــا ة اســتهدف  الـي اهلجمــا  واسـتمر . أفرا هــا تسـري  جــر  الـي العســكري  شـب  اجلماعــا  خل فـ 

 أاي /مـــــايو 2٣ إىل الثاي/ينـــــاير كـــــانون ١ مـــــ  الفـــــةة ويف. اإلنســـــان حقـــــو  عـــــ  واملـــــدافعن اجملتمعيـــــن
 حقـو  عـ  املـدافعن مـ  شخصـاا  ١٧ مقت  م  اإلنسان حلقو  املتحدة األمم مفوضي  حتقق  ،20١٧
. منها التحقق جير  أخر  حال  عشرة مخ  هناك تزا  وال. املدي اجملتم  قا ة م  أيضاا  كانوا ،اإلنسان
 ذلــ ، إىل وإضــاف . أعــ   و   ممــا أكــر أعــدا  مبقتــ  الكولومبيــ  اإلنســان حقــو  منظمــا  أفــا   وقــد
 أقــا هبم مـ  وعشـرة الكولومبيـ  الثو يـ  املســلح  القـوا  أفـرا  مـ  ث ثـ  ابلتقريــر املشـمول  الفـةة خـ   قُتـ 

 املسـلح  القـوا  ع  منشق  عناصر منها مسلح  مجاعا  أيد  على مصرعهم لقوا أبهنم األنبا  وأفا  
 عفـو، على احلاصلن الكولومبي  الثو ي  املسلح  القوا  أفرا  أحد الضحااي آخر وكان. الكولومبي  الثو ي 
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ــــا  أفــــا   وقــــد ــــ  األنب ــــ  ١9 يف كاكيتــــا مقاطعــــ  يف مبقتل  حقــــو  عــــ  فعوناملــــدا يتعــــر و . حزيران/يوني
 لســـيةرة خاضـــع ا  الســـابق يف كانـــ  الـــي الريفيـــ  املنـــاطق يف أشـــد ملخـــاطر املـــدي اجملتمـــ  وقـــا ة اإلنســـان
 جلهـو  حتـدايا  يشـكي  ممـا املشـروع، غـة االقتصـا  أنشـة  فيهـا وانتشـر  الكولومبيـ  الثو ي  املسلح  القوا 
 .األم  توطيد إىل الرامي  الدول 

 املسلح  القوا  وأفرا  املدي اجملتم  وقا ة اجملتمعيون القا ة هلا يتعر  الي اهلجما  أ   وقد - ١9
 يف أبـرز  كمـا اإل مـا ، إعـا ة مرحلـ  أثنـا  أبمـنهم املتعلقـ  الشواغ  از اي  إىل وأسرهم الكولومبي  الثو ي 
 العمــ  يتســم الصــد ، هــذا ويف. العنــ  هــذا ملنــ  تــدابة ووضــ  أمنيــ  ضــماان  تــوفة أمهيــ  نفســ  الوقــ 
 ســانتوس مانويــ  خــوان كولومبيــا  ئــي  بقيــا ة األمنيــ ، ابلضــماان  املعنيــ  الوطنيــ  اللجنــ  بــ  تقــوم الــذ 

 .الس م لتوطيد ابلنسب  املتزايدة أبمهيت  ،كالديرون

 اتفـا  ألحكـام امتثاالا  األم  آليا  لتعزيز ال زم  التشريعا  اللجن  استعرض  أاي /مايو، 22 ويف - 20
 إبصـــدا  القــرا  ذلــ  تفعيــ  وجــر . مراســيم مبوجــب األحكــام بعــ  تنفيــذ املمكــ  مــ  أن وقــر   الســ م،
 تناولـ  وقـد أاي /مـايو، 29 طريـق خريةـ  علـى ل تفا  مباشرةا  السابق  الفةة يف الرائسي  املراسيم م  سلسل   
 .أع   ٥ الفـــقرة يف املـــبـــن النحو على ابألم  تتعلق تدابة ومشل  الس م تنفيذ املذكو ة املراسيم

 كولومبيا يف الس م صندو   
 بــ  يــرا  صــندو  وهــو كولومبيــا، يف الســ م صــندو  إنشــا  الــرئي  أعلــ  نيســان/أبري ، 2٧ يف - 2١

 أن إىل احلكومـــ  أشــا   وقــد. النــزاع انتهــا  بعــد مــا مرحلـــ  ألولــواي  التصــد  يتــي  مبــا التمويــ  تنســيق
.  وال ( مليـون 2٤٧ )حنـو كولـوميب بيسـو ليـونب ٧٥0 قــــــــــــد ها أوليـــــــــــ  خمصصا    ل  سةصد الصندو 

 وحصــــيل  الوطنيــــ ، امليزانيــــ  مــــ  الــــوا   التمويــــ  جتميــــ  الصــــندو  هــــذا خــــ   مــــ  يــــتم أن املتوقــــ  ومــــ 
 االســـتئماي صـــندو ال ذلـــ  يف مبـــا الـــدول، اجملتمـــ  مـــ  الـــوا  ة واملســـامها  اخلاصـــ ، واملـــن  العائـــدا ،

 . وال  مليون ٥٨ مبلغ اآلن حىت مج  الذ  املاحنن املتعد 
 

 السالم التفاق واملؤسسي التشريعي التنفيذ  
 “السري  املسا ” إجرا ا  إطا  يف املعتمدة الرئيسي  التشريعا   

 إطــــا  يف عليهــــا واملوافقــــ  ابلســــ م املتصــــل  التشــــريعا  يف النظــــر الكولــــوميب الكــــونغرس واصــــ  - 22
 وحصــــل . عليهــــا الكــــونغرس موافقــــ  علــــى ابحلصــــو  التعجيــــ  تتــــي  الــــي “الســــري  املســــا ” إجــــرا ا 
 يف انتهـــ  أشـــهر ســـت  ملـــدة اإلجـــرا ا  هلـــذ  متديـــد علـــى ابلتقريـــر، املشـــمول  الفـــةة هنايـــ  قـــرب احلكومـــ ،

 يل   ما الرئيسي  التشريعا  ومشل . حزيران/يوني  ١
 ينشـــ  التكـــرا ، وعـــدم والتعـــوي  والعدالـــ  للحقيقـــ  شـــام  نظـــام إ ســـا  بشـــ ن قـــانون )أ( 

 يوافــق أن املقــر  ومــ . املســل  النــزاع أثنــا  املرتكبــ  اجلــرائم تتنــاو  الســ م أجــ  مــ  خاصــ  قضــائي  واليــ ا 
  مهامها تنفيذ يف اخلاص  القضائي  الوالي  بد  يكف  قانون على الكونغرس
 أن بعـد اعتمـا   إىل السـ م اتفـا   عـا املعا ضـ ، لعمـ  األساسـ  النظـام بش ن قانون )ب( 

 متويـــ  تـــوفة علـــى األساســـ  النظـــام هـــذا ويـــن . ١99١ عـــامل اكولومبيـــ  ســـتو  اعتمـــا  منـــذ معلقـــاا  ظـــ 
 حـــق وكفالـــ  للحكومـــ   معا  ضـــ  وحركـــا  أحـــزاب أهنـــا تعلـــ  الـــي السياســـي  واحلركـــا  لألحـــزاب إضـــايف
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 احلكومــ   تتخــذها الــي الرئيســي  العامــ  القــرا ا  علــى اإلعــ م وســائ  طريــق عــ  علنــاا  الــر  يف املعا ضــ 
  الواحدة التشريعي  الفةة يف مرا  مخ  التشريعي  املناقشا  أعما  جدو  بوض  للمعا ض  والسما 
 تــن  الدســتو  يف انتقاليـ  مــا ة خـ   مــ  الســ م اتفـا  لتنفيــذ ضـماان  يــوفر قـانون ) ( 

 معـاية األساسـي  احلقـو  أو اإلنساي الدول القانون بقواعد املتعلق  الس م اتفا  جوانب تكون أن على
ــــذ املتصــــل  والقــــوانن القواعــــد لتفســــة إلزاميــــ ا  ــــ  أن علــــى التشــــري  هــــذا يــــن و . الســــ م اتفــــا  بتنفي  مجي

 .الس م اتفا  يف الوا  ة لألحكام ني  حبس  متتث  أن ينبغ  وسلةااا الدول  ملؤسسا 
 الكولومبيــــ ، الثو يــــ  املســــلح  القــــوا  ألفــــرا  السياســــ  اإل مــــا  إعــــا ة بشــــ ن قــــانون ) ( 

 وين . متويلها طرائق ذل  يف مبا سياسي ، حرك  أو سياس  حزب إىل املذكو ة القوا  حتوي  طرائق يبن
ــــي السياســــي  احلركــــ  أو السياســــ  للحــــزب يكــــون أن علــــى القــــانون  الثو يــــ  املســــلح  القــــوا  تنشــــلؤها ال

 املقبلتــن االنتخــابيتن الفةتــن طــوا  والنــواب الشــيو  جملســ  يف مقاعــد مخســ  عــ  يقــ  ال مــا الكولومبيــ 
 .(2026-2022 و 2022-20١٨)

 الس م بتنفيذ تتعلق هام   ائسي  مراسيم  
 تتعلــق مراســيم إلصــدا  الســري ، املســا  إجــرا ا  مبوجــب االســتثنائي ، ســلةات  الــرئي  اســتخدم - 2٣

 مرســـوماا  22 الـــرئي  أصـــد  أاي /مـــايو، 29 يف عليهـــا املتفـــق الةريـــق خريةـــ  ســـيا  يفو . الســـ م بتنفيـــذ
 أفــرا  إ مــا  ةوإعــا  النــزاع، مــ  املتضــر ة املنــاطق يف واالقتصــا ي  االجتماعيــ  التنميــ  منهــا ســائ مب تتعلــق
 يف يقــاتلون كــانوا الــذي  األطفــا  إ مــا  وإعــا ة واقتصــا ايا، اجتماعيــاا  الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا 
 ملـ  األمـ  نظـام وإ سـا  العام، املدع  مكتب يف للتحقيقا  خاص  وحدة   وإنشا  القوا ، هذ  صفو 
 .احملاصي  إلبدا  وطي برانم  ووض  السياس ، العم  ميا سون
 أنشـ   مراسـيم فيهـا مبـا ابلسـ م، املتعلقـ  املراسـيم مـ  عـد اا  السـابق يف أصـد  قـد الـرئي  وكان - 2٤
ـــ  للحقيقـــ  الشـــام  النظـــام مســـلؤول مـــ  وغـــةهم القضـــاة اختيـــا  جلنـــ     التكـــرا   وعـــدم والتعـــوي  والعدال
 يف املفقو ي  عدا  يف اعتروا الذي  األشخا  ع  البح  ووحدة التكرا   وعدم والتعايش احلقيق  وجلن 
 يف النظــر بصــد  الشــام  النظــام مســلؤول مــ  وغــةهم القضــاة اختيــا  وجلنــ ُ . وبســبب  املســل  النــزاع ســيا 

 أكــد  وقـد. السـ م اتفــا  يف املتـوخى العدالـ  عنصــر مسـلؤول مـ  ســيكونون الـذي  األعضـا  ترشـيحا 
 الـرئي  أصـد  كـذل . السـ م أجـ  م  اخلاص  القضائي  للوالي  تنفيذايا  أميناا  كو ي ي    اؤو  نيستو  تعين

 أحكــام تنفيــذ لتيســة آخــر ومرســوماا  الوطنيــ ، املســلح  القــوا  ألفــرا  خاصــ  قضــائي  آليــ    بشــ ن مرســوماا 
 .الكولومبي  الثو ي  املسلح  القوا  أفرا  ع  العفو

 للتشريعا  الدستو ي  احملكم  مراجع   
 الــي  الدســتو ي احملكمــ  ملراجعــ  “الســري  املســا ” إجــرا ا  مبوجــب املعتمــدة التشــريعا  ختضــ  - 2٥

 أبةلــ  أاي /مــايو، ١٧ ففــ . فنيــ  ألســباب ابلســ م متصــل   ائســي  مراســيم ث ثــ   ســتو ي  بعــدم قضــ 
 القــوا  أفــرا  مــ  ١ 200 حنــو تضــم   حبيــ  للحمايــ  الوطنيــ  الوحــدة توســي  علــى يــن  مرســوماا  احملكمــ 
 يُتوقـــ  الوحـــدة يزانيـــ مب تتعلـــق ألســـباب ،الســـ م اتفـــا  يتوخـــا  مـــا حنـــو علـــى الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح 

 قبـ  هاتوسـيع املتعـن مـ  كـان الوحـدة ميزانيـ  أبن احملكمـ   فعـ  قـدو . قصـةة فةة غضون يف تصحيحها
 إجــرا ا  مــ  جوانــب يبةــ  قــرا اا  نفســ  اليــوم يف أصــد   احملكمــ  أن ذلــ  مــ  واألهــم .املرســوم إصــدا 

 ابإلمكـان ف صـب . ابلس م متصل  تشريعا  على الكونغرس مبوافق  التعجي  تتي  الي “السري  املسا ”
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 فقــــ ، جمملهــــا يتنــــاو  النقــــا  كــــان أن بعــــد ابملناقشــــ  التشــــريعا  هــــذ  ســــةو  مــــ  ســــةر كــــ  تنــــاو 
 احلكومـ  عليهـا وافـقت الـي التعـدي   علـى مقصـو اا  كـان أن بعـد التعـدي   إ خـا  القـةا  البـاب وفُت 
 .الس م اتفا  م  التعدي   تل  اتسا  م  هاأتكد عقب مسبقاا 
 عمليـ  وملؤيـد  الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القـوا  صـفو  يف ابلغـاا  قلقـاا  القـرا ان هـذا أاث  وقد - 26

 عليهـــا يـــن  الـــي القانونيـــ  وابلضـــماان  الســـ م تنفيـــذ يف الدســـتو ي  احملكمـــ  بـــدو  يتعلـــق فيمـــا الســـ م،
 الســ م لعمليــ  امللؤيي ــدة السياســي  األحــزاب تعهــد  القلــق، هــذا مــ  للتخفيــ  حماولــ  ويف. الســ م اتفــا 
 علـــى الكـــونغرس موافقـــ  معـــد  مـــ  ويتبـــن. ابلســـ م املتصـــل  التشـــريعا  لصـــاح تصـــوي  أبن املـــأل علـــى

 علــى قــا  اا  يــزا  ال الكــونغرس أن مباشــرةا  احملكمــ  حكــم صــدو  بعــد الســ م جلــان ســيا  يف التشــريعا 
 .ابملوافق  التعجي 

 ابالقــةان العفــو قــانون مراجعــ  علــى ســتعك  أهنــا أاي /مــايو شــهر منتصــ  يف احملكمــ  وأعلنــ  - 2٧
 وسـتكون. التكـرا  وعـدم والتعـوي  والعدال  للحقيق  الشام  النظام هو نةاقاا  أوس  لقانون مراجعتها م 

 .الس م عملي  على حمتم  أثر م  هلما ملا األنظا  حم  املذكو اتن الدستو ي  املراجع  عمليتا
 أخر  مسلح  مجاعا  م  املفاوضا   

 يف واخُتتمـــ  شــبا /فراير ٧ يف الــوطي التحريــر جــيش مــ  احملــا اث  مــ  األوىل اجلولــ  بــدأ  - 2٨
 العنــــ ، تصـــاعد لوقـــ  حماولـــ    ويف العســـكري  املواجهــــا  اســـتمرا  ضـــو  ويف. كيتـــو يف نيســـان/أبري  6

 ئهمـــاانتوا وعـــ  األلغـــام، إلزالـــ  إنســـاي جتـــرييب مشـــروع بـــد  عـــ  الـــوطي التحريـــر وجـــيش احلكومـــ  أعلنـــ 
 ،اكولومبيــــ حكومــــ  مـــ  وبتنظــــيم وُعقــــد،. اإلنســـاي الــــدول القــــانون لقواعـــد متتثــــ  اتفاقــــا  إىل التوصـــ 
 استضـــافت  الكولومبيــ  الثو يـــ  املســلح  القــوا  وأمانـــ  الــوطي التحريـــر جلــيش املركزيــ  القيـــا ة بــن اجتمــاع  
 هـــدفهما اجلمـــاعتن كلتـــا أكــد  أاي /مـــايو، ١١ يف صـــد  مشـــةك بيــان ويف. أاي /مـــايو شـــهر يف هافــاان

ــــــ  يف ســــــلكتا وإن الســــــ م، إىل التوصــــــ  يف املتمثــــــ  املشــــــةك ــــــ  ولكنهــــــا خمتلفــــــ  مســــــا ا  ذل . تكميلي
 ومحايــــ  العنــــ  تصـــاعد وقــــ  علـــى وتركــــز  أاي /مـــايو ١6 يف احملــــا اث  مـــ  اثنيــــ  جولـــ    ُأطلقــــ  وقـــد

 .الس م حما اث  يف املدي اجملتم  مشا ك  وتشجي  املدنين السكان
  

 البعثة مهام - اثلثا 
 تنفيـذ على اإلشرا  ع  املسلؤول    والتحقق للرصد الث ثي  اآللي  أعما  تنسيق مهام البعث  تتوىل - 29

 مقرهـــا يف اآلليــ  نشـــر مت وقــد. الســـ م اتفــا  يف الةرفــان عليـــ  اتفــق الـــذ  النــا  إطـــ   وقــ  بروتوكــو 
 ومـ  هبـا تقـوم الـي الرصـد أنشـة  مـ  كبـة بقـد  تزيـد أن هلـا أات  مما كام ، يكون أن يكا  نشراا  احملل 

 املهــ  بعــ  وفــوا  اللوجســتي  الةتيبــا  أتخــر و غــم. املــدي اجملتمــ  وممثلــ  احملليــ  اجملتمعــا  مــ  تفاعلهــا
  وابـ  علـى احلفـا  يف فعاليتهـا اآلليـ  أثبتـ  السـ م، اتفـا  أ سـا  الـذ  الزمي اجلدو  يف احملد ة الزمني 
. وبروتوكوالتـــــ  العدائيـــــ  واألعمـــــا  النـــــا  إطـــــ   وقـــــ  ابتفـــــا  املتصـــــل  للحـــــوا ث التصـــــد  ويف الثقـــــ 
 فقـــ  خةـــةة انتهاكـــا  تســـع  20١6 الثـــاي/نوفمر تشـــري  يف عمليااـــا بدايـــ  منـــذ اآلليـــ  تســـجي  ويف
 .التزامااما ابحةام الةرفن التزام على إشا ة   النا  إط   لوق  غة ال
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 الرصطططد آليطططة وتنسطططي  العدائيطططة األعمطططا  ووقطططف النطططار إططططالق بوقطططف املتصطططلة األنشططططة - ألف 
 والتحق 

 الرصـد مسـلؤوليا  مـ  عليهـا يةتـب مـا على والتحقق، الرصد آلي  منسق بوصفها البعث ،  كز  - ٣0
 آليـ  تقـوم أن الةرفـان طلبو . املسلح  القوا  فيها تنتشر الي احملية  األمني  واملناطق والنقا  املناطق يف

 الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســلح  القـــوا  معســكرا  إبنشـــا  يتعلــق فيمـــا احملــرز التقـــدم بتقيــيم والتحقـــق الرصــد
 الــي اإل مــا  إعــا ة أنشــة  لبــد  أيضــاا  الــدعم اآلليــ  وقــدم . الصــحي  الرعايــ  وتــوفة اللوجســي والــدعم
  ائــرة أجراـا الـي التــد يبا  األنشـة  هـذ  ومشلــ . والنقـا  املنـاطق يف والعامــ  اخلاصـ  الكيـاان  تقو هـا
 الوطني ، اجلامع  أجراا الي التعدا  وعمليا  الوطي، السج  م  اهلوي  واثئق وإصدا  الوطني ، التد يب
 اللجنـ  مـ  اآلليـ  نسـق و . ذلـ  وغـة احلكوميـ ، غـة واملنظمـا  اجلامعـا  هبا اضةلع  الي واألنشة 
 إعـا ة مراكـز إىل الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القـوا  معسـكرا  م  األطفا  نق  األمحر للصليب الدولي 
. اإلنسـان حبقـو  املعـي الرائسـ  واملستشـا  األمحـر للصـليب الدوليـ  اللجنـ  العمليـا  هـذ  وتقو . الدم 
 واإلقليميـ  احملليـ  والسـلةا  املـدي واجملتمـ  احملليـ  اجملتمعـا  مـ  اتصـا  أبنشـة  اآللي  اضةلع  وأخةا،

 .اب زة  ولي  شخصيا  م  زاي ا  واستضاف 
 

 احلوادث من التحق   
 حا اثا  ٨٣ وكان. حوا ث يف للتحقيق طلباا  2٨٤ أنشةتها بد  منذ والتحقق الرصد آلي  تلق  - ٣١
 تتعلـق حـا اثا  2١ منهـا التحقـق مت الـي احلـوا ث ومشلـ . اآلليـ  واليـ  نةـا  خـا   يقـ  اجملمـوع، هذا م 
 انعــدام أو التفســة يف خةــ  بســبب العدائيــ  األعمــا  ووقــ  النــا  إطــ   وقــ  لروتوكــول االمتثــا  بعــدم

 تشــــري  ١٣ يف وقــــ  الــــذ  احلــــا ث )ويعتــــر جســــيم  انتهاكــــا  9 و طفيفــــا  انتهاكــــا ٣0 و التنســــيق 
 املســلح  القــوا  أفــرا  بتحركــا  تتعلــق االنتهاكــا  أغلبيــ  وكانــ  انتهــاكن( مبثابــ  20١6 الثــاي/نوفمر

 مبخالفـا  أو والنقـا  للمنـاطق األمنيـ  القةاعـا  يف العـام األمـ  قـوا  بتوغ  وكذل  بي مالكولو  الثو ي 
 ث ثـ  وقـوع عـ  ابلتقريـر املشـمول  الفـةة خـ   وأُبلـغ. والنقـا  املنـاطق إىل للوصـو  األمنيـ  ابلرقابـ  تتعلـق

 مبحاولـ  تتعلـق واحـدة وحالـ  املنـاطق  إحـد  فـو  حكومي  هليكوبة طائرة حتليق ه   خةةة انتهاكا 
 وقيـــام املعســـكرا   أحـــد يف رصيـــقُ  علـــى جنســـيا االعتـــدا  الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح  القـــوا  أفـــرا  أحـــد

 اجلنــو  أحــد وُجــر . املنــاطق إحــد  ابخــةا  املدنيــ  امل بــ  يرتــدون مســلحن جنــو  أ بعــ  مــ  جمموعــ 
 .الكولومبي  الثو ي  املسلح  القوا  معسكر حراس بنةان

 والنقا  املناطق يف الكولومبي  الثو ي  املسلح  القوا  معسكرا  تشييد حال   
ــــــــ  - ٣2 ــــــــان يف احلكومــــــــ  أعلن ــــــــ  املســــــــلح  القــــــــوا  مــــــــ  مشــــــــةك بي ــــــــ  الثو ي  يف صــــــــد  الكولومبي
 معســكرا  يف ذلــ  يف مبــا والنقــا ، املنــاطق يف األساســي  اهلياكــ  إبكمــا  التزامهــا عــ  آذا /مــا س 26

 يـــزا  ال األساســـي  اهلياكـــ  تشـــييد ولكـــ . نيســـان/أبري  هنايـــ  حبلـــو  الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح  القـــوا 
 كامـ  شـب  اب  معسكراا  20 أن والتحقق الرصد آلي  قدي   أاي /مايو، هناي  ويف. كبةة أتخةا  يواج 
 مث  ولك  معسكرا ، أ بع  يف ال زم  األعما  نص  م  أكثر وُأجنز. األساسي  التحتي  البني  حي  م 
 وتعـز . املنـاطق( إحـد  يف معسـكران )مثـ  فيهـا ال زمـ  األعمـا  نصـ  يُنجـز مل أخر  معسكرا  أ بع 

 املـــدفوعا  تســـديد يف والتـــ خةا  اجلويـــ  األحـــوا  ســـو  بينهـــا مـــ  العوامـــ  مـــ  جمموعـــ  إىل التـــ خةا 
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 تســليم  ون حالــ  الــي والنقــا ، املنــاطق حمــي  يف ابالحتجاجــا  املرتبةــ  العوائــق وبعــ  للمتعاقــدي ،
 .البنا  موا 

 
 الكولومبية الثورية املسلحة لقواتا أفراد من السجناء أتوي اليت املنشآت من التحق   

 غــواخةا منةقــ  يف املقامــ  املنشــ   م  مــ  مــد  مــ  التحقــق عــ  مســلؤول  والتحقــق الرصــد آليــ  - ٣٣
 قضــوا الـذي  الكولومبيــ  الثو يـ  املســلح  لقـوا ا أفــرا  مـ  الســجنا  احلكومـ  تنقــ  أن قبـ  ميتــا( )مقاطعـ 

 ابلتـــال وخيضـــعون خةـــةة، جـــرائم ال تكـــاهبم علـــيهم الصـــا  ة األحكـــام مـــد  مـــ  ســـنوا  مخـــ  مـــ  أقـــ 
 نقــ  آذا /مـا س 9 يف الصــا   األول التصـديق وأات . الســ م أجـ  مــ  اخلاصـ  القضــائي  الواليـ  لسـلة 
 شـهر  خـ   السجنا  لنق  أخر  عمليا  وأجري . نيسان/أبري  2٤ يف سجيناا  2٤ م  أوىل جمموع 
 الثو يـ  املسـلح  القـوا  أفـرا  مـ  سـجيناا  229 كـان حزيران/يوني ، ١٥ وحبلو . وحزيران/يوني  أاي /مايو
 .املنةق  إىل وانُقل قد الكولومبي 

 
 والطبية اللوجستية اخلدمات تقدمي  

 القــــوا  معســــكرا  إىل اإلمــــدا ا  تــــوفة أنشــــة  رصــــدب أســــبوعيا والتحقــــق الرصــــد آليــــ  تقــــوم - ٣٤
 الرعايـــ ، ومعـــدا  الصـــحي ، النظافـــ  ولـــوازم وامل بـــ ، الغـــذا ، ذلـــ  يف )مبـــا الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح 
 ســيما وال السـابق، ابلتقريــر املشـمول  فــةةال خـ   لوحظــ  الـي التحســينا  واسـتمر . التنظيــ ( ولـوازم
 آذا /مــــا س، 26 يف الةرفــــان أصــــد   الــــذ  املشــــةك البيــــان أعقــــاب ويف. الغذائيــــ  لإلمــــدا ا  ابلنســــب 

 الثو يـ  املسـلح  القـوا  مـ  متكـر  طلـب وهـذا - حمليـن مـو  ي  مـ  الغذا  تو يد يف ملحو  حتس  طرأ
 امل ب  حزم تو يد أن وُ غم. احملل  االقتصا  على ابلفائدة يعو  ذل  أن تر  الي واجملتمعا  الكولومبي 

 .املناطق بع  يف الشحنا  الست م الةتيب يف مشاك  هناك ظل  أاي /مايو، يف بدأ قد
 الرصــد آلليــ  التابعــ  احملليــ  املقــا  مــ  بعــ  يف امليــا  إبمــدا ا  تتعلــق خةــةة مشــاك  ووقعــ  - ٣٥

 املعهــد إىل البعثــ  وطلبـ  .التعفــن خـزاان  مــ  اال تشـا و  بكــةايابل امليـا  تلــوث بسـبب وذلــ  والتحقـق،
 فونـدو وكالـ  إىل وطلبـ  املواقـ ، تل  يف الشرب مليا  حتلي ا  جير  أن كولومبيا يف الصح  لشلؤون الوطي
 إجــــرا ا  اخُتــــذ  وقــــد .املشــــكل  عاجلــــ مب اإلســــراع احملليــــ ( العقــــو  عــــ  املســــلؤول   يــــاحلكوم )الوكالــــ  ابث

 هناي  حبلو  نُفذ  قد هيكلي  حلو  تكون أن املتوق  وم  املعب ة، امليا  توزي  خ   م  فو ي  تصحيحي 
 .حزيران/يوني  شهر
 القـــوا  أفـــرا  صـــفو  يف الضـــن  ومحـــى ابملـــ  اي إصـــااب  حـــاال  املنـــاطق بعـــ  يف وظهـــر  - ٣6

 فـــــويري  يـــــ  يـــــاخفي فيـــــد  ، يف ســـــيما وال الكولومبيـــــ ، الثو يـــــ  املســـــلح  والقـــــوا  الكولومبيـــــ  املســـــلح 

 .األ وي  لتو يد طلبا  وُقديم . كو  واب( )مقاطع  لتاأ تيةا و،يوإلغا أنتيوكيا(، )مقاطع 
 وهـــ  والنقـــا   املنـــاطق إىل إســـعا  وســـيا ا  طبيـــ  أفرقـــ  احلكومـــ  أ ســـل  نيســـان/أبري ، ويف - ٣٧
 وحبلـــو . املعيشـــي  الظـــرو  يف كبـــة حتســـ  إىل ذلـــ  وأ  . أيضـــاا  احملليـــ  اجملتمعـــا  إىل اخلـــدما  تقـــدم
 مجيــ  يف طبيــن مــوظفن وجــو  لضــمان والنقــا ، املنــاطق مجيــ  إىل وممرضــون أطبــا  أوفــد أاي /مــايو، 26

 فـــــــويري  يــــــ  يـــــــاخفي فيــــــد  ، ابســـــــتثنا  ونقةــــــ ، منةقـــــــ  2٥ يف إســــــعا  ســـــــيا ا  وُنشــــــر . املواقــــــ 

 النقـ  وسـائ  تـوفة يقتضـ  إليهمـا الوصـو  ألن كو  واب(، )مقاطع  لتاأ تيةا و،يوإلغا أنتيوكيا(، )مقاطع 
 الرصـــد آليـــ  و عـــ . تعاقديـــ  مشـــاك  بســـبب ُتســـليم مل ولكنهـــا عليهـــا للحصـــو  طلـــب قُـــديم الـــي النهـــر 
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 الثو يــ  املســلح  القـوا  أفــرا  بشــ ن الصـا  ة التوقيــ  را مــذك بسـحب التعجيــ  إىل الســلةا  والتحقـق
 .الةبي  الرعاي  لتلق  والنقا  املناطق مغا  ة إىل حيتاجون الذي  الكولومبي 

 اجلمهـو  إعـ م ،ابنتظـام تصد ها الي العام  البياان  خ   م  ،والتحقق الرصد آلي  وواصل  - ٣٨
 .احلوا ث م  التحقق ع  فض  احلكوم ، تقدمها الي الةبي  والرعاي  اللوجستيا  بش ن احملرز ابلتقدم

 
 األمنية املصاعب  

 بعــ  ففــ . احمللــ  الصــعيد علــى األمنيــ  ابلشــواغ  ســلباا  يتــ ثر والتحقــق الرصــد آليــ  عمــ  ظــ  - ٣9
    نــــو ي )مقاطعــــ  تيبــــو إنــــديو، كــــانيو مثــــ  منــــاطق يف العمليــــا  تعليــــق الضــــرو ة اقتضــــ  األحيــــان،
 وأتثــر. الــوطي التحريــر وجــيش الشــعيب التحريــر جــيش مثــ  مســلح  مجاعــا  أعمــا  بســبب ســانتاندير(
 قـــوا  قبـــ  مـــ  ضـــدها املتخـــذة واإلجـــرا ا  املنظمـــ  املســـلح  اجلماعـــا  بوجـــو  كـــذل  األمـــي الســـيا 
 أعقــــاب يف ان ينيــــو( )مقاطعــــ  تومــــاكو الفــــا ايني، يف متقةعــــ  لفــــةا  العمليــــا  ُعليقــــ و . العــــام األمـــ 

 التــ ثة إىل مماثلــ  احتجاجــا  وأ  . الةــر  علــى حــواجز نصــبوا الــذي  الكوكــا مزا عــو نظمهــا مظــاهرا 
 مـ  عـد  مـ  ابلقـرب متفجـرة أجهـزة العـام األمـ  قـوا  واكتشـف . أخـر  أماك  يف األنشة  على سلبا

 يف سيما وال الكولومبي ، الثو ي  املسلح  القوا  ع  املنشق  اجلبها  وشكل . و مراا والنقا ، املناطق
 األمـم فريـق عمليـا  ذلـ  يف مبـا ليـ ،اآل لعمليـا  إضـافياا  قلـق مصـد  ،وميتا وغوافيا   كاكيتا حمافظا 
 ابملخـــد ا  املعـــي املتحـــدة األمـــم مكتـــب مـــوظف  أحـــد احتجـــاز أعقـــاب يف ســـيما وال القةـــر ، املتحـــدة
 عـ  وأُبلـغ .أ ان ( 6٨ الفقـرة )انظـر غوافيـا   منةقـ  يف املنشـق  اجلبها  إحد  عناصر يد على واجلرمي 
 عـــد  جممـــوع وصـــ  حيـــ  ،ابلتقريـــر املشـــمول  الفـــةة خـــ   الفر يـــ  الفـــرا  حـــاال  عـــد  يف مةـــر  تزايـــد

 هـــذا أن  غـــم ،20١6 األو / يســـمر كـــانون ١ منـــذ شخصـــاا  2٧6 إىل البعثـــ  لـــد  املســـجلن الفـــا ي 
 ذلـــ ، إىل وابإلضـــاف . الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح  للقـــوا  الكلـــ  ابحلجـــم مقا نـــ  متواضـــعا يظـــ  العـــد 
 واخنــــــر  التــــــا يخ، ذلــــــ  منــــــذ أعضــــــائها مــــــ  عضــــــواا  ٤٥ الكولومبيــــــ  الثو يــــــ  املســــــلح  القــــــوا  طــــــر  
 .الدول  توفرها الي الفر   التسري  برام  يف شخصاا  ٤٥

 
 والتوعية االتصا   

 احمللــــ  الصــــعد علــــى والتحقــــق الرصــــد آليــــ  وضــــعتها الــــي االتصــــا  اســــةاتيجي  تةبيــــق تواصــــ  - ٤0
 الدوليــ  الفاعلــ  اجلهــا  زاي ا  و عــم اآلليــ ، أنشــة  عــ  املعلومــا  تــوفة وأاتحــ  والــوطي، واإلقليمــ 
 علــى والتشــجي  النــا ، إطــ   وقــ  عمليــ  عــ  معلومــا  علــى احلصــو  إىل تســعى الــي واحملليــ  والوطنيــ 
 يف الفاعلــ  اجلهــا  مــ  منتظمــ  بصــو ة اآلليــ  وتواصــل . عامــ  بصــف  الســ م عمليــ  بشــ ن أفضــ  فهــم

 واجلهــا  األكا مييــ  واألوســا  احملليــن والزعمــا  واحملـافظن احملليــ  الســلةا  مــ  ســيما وال املــدي، اجملتمـ 
 احلكوميـــ  غـــة واملنظمـــا  احملليـــ  اجملتمعـــا  إىل اآلليـــ  قـــدم  ذلـــ ، إىل وابإلضـــاف . امللؤسســـي  الفاعلـــ 

. والنقـــــا  املنـــــاطق اشـــــتغا  تنظـــــيم بشـــــ ن معلومـــــا  األخـــــر  الفاعلـــــ  واجلهـــــا  السياســـــي  واجملموعـــــا 
 أن العـز  للمـدنين ميكـ  الـي والنقـا  املنـاطق إىل الوصـو  علـى قيـو  أ  والتحقق الرصد آلي  تفر  وال

 املســـلح   القـــوا معســـكرا   اخـــ  ولـــي  االســـتقبا  مواقـــ  يف االجتماعـــا  جتـــر  أن بشـــر  يزو وهـــا،
 .الس م اتفا  لروتوكوال  وفقا الكولومبي ، الثو ي 
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 اجلنسانية االعتبارات يراعي هنج واتباع النسائية اجلماعات مع التعاون  
 األبعـا  بشـ ن املعلوما  تبا   أج  م  النسائي  اجلماعا  م  كثب ع  العم  البعث  واصل  - ٤١

 آليـــ  مـــ  تفاعلهـــا ويســـر . العمليـــ  هـــذ  يف اجلماعـــا  هـــذ  وإشـــراك الســـ م اتفـــا  تنفيـــذ يف اجلنســـاني 
 يف املشـا ك  إىل اإلانث مـ  الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القـوا  أفـرا   عـوة مشل  بوسائ  والتحقق الرصد

 احملتملـــ  اجلنســـاي العنـــ  حـــاال  حتديـــد علـــى البعثـــ  أيضـــا النســـائي  اجلماعـــا  وتســـاعد. االجتماعـــا 
 .واحلماي  للوقاي  آليا  وتةوير
ــــ  وقــــدم  - ٤2 ــــ  إىل الــــدعم البعث ــــ  إطــــا  يف أُعــــد  توجيهــــا  إلصــــدا  والتحقــــق الرصــــد آلي  ث ث

 وحُتـد . ليـ اآل يف النسـا  ومشـا ك   مـ  علـى التوجيهـا  تلـ  وتشد  اجلنساني ، املسائ  بش ن األطرا 
 الـــوطي عدالُصـــ علـــى اجلنســـاني  الشـــلؤون تنســـيق جهـــا  هبـــا تضـــةل  الـــي املهـــام أيضـــاا  التوجيهـــا  تلـــ 

 العنـــ  بشــ ن الشــكاو  وتلقـــ  جنســاي، منظــو  مــ  احمللـــ  الســيا  فهــم يشـــم  مبــا واحمللــ ، واإلقليمــ 
 .لي اآل يف األعضا  قد ا  وبنا  لضحااي،ل ماي احل مسا ا  وتفعي  اجلنس ،

 
 السالح إبلقاء املتعلقة األنشطة - ابء 

 ومجعها األسلحة تسجيل  
 ويواجــ  الســ  ، إلقــا  وعمليــ  النــا  إطــ   لوقــ  طموحــا زمنيــا جــدوال الســ م اتفــا  حــد  - ٤٣

 أحكـــام تنفيـــذ اســـتغرقها الـــي املـــدة وطـــو  اللوجســـتي  التـــ خةا  وأ  . لـــ  االمتثـــا  يف صـــعوب  الةرفـــان
 بتحديـــد بعثـــ ال وقامـــ . الســ   إلقـــا  بعمليـــ  املتعلقــ  الرئيســـي  األنشـــة  بــد  أتجيـــ  إىل الســـ م اتفــا 

 يف والنقـــا  املنـــاطق يف الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح  القـــوا  أســـلح  مـــ  ســـ   قةعـــ  ٧ ١٣2 وتســـجي 
 الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القـوا  أفـرا  مـ  األسـلح  مجـ  يف وشـرع  آذا /مـا س 2٥ إىل ١ م  الفةة

 االتفــا  تنفيــذ متابعــ  جلنــ  عقدتــ  الــذ  االجتمــاع يفو . والتحقــق الرصــد آليــ  يف مــراقبن بصــف  العــاملن
 الثو يـ  املسـلح  القـوا  وافقـ  ،آذا /مـا س 26 و 2٥ يـوم  كا اتخينـا يف من  والتحقق  وتعزيز  النهائ 

 حـوال عـد هم يبلـغ الـذي  ابلسـ م، املتصـل  األنشـة  يف املشـا كن أفرا ها أسلح  تسليم على الكولومبي 
 .فر  ١ 000
 املســـلح  القـــوا  أفـــرا  أســـلح  الســـت م ابلتقريـــر املشـــمول  الفـــةة طـــوا  مســـتعدة البعثـــ  وظلـــ  - ٤٤

 يف احملـــرز التقـــدم ومـــ . متينـــ  معدنيـــ  صــنا يق يف مبـــدئيا وختزينهـــا والنقـــا ، املنـــاطق يف الكولومبيـــ  الثو يــ 
 اآلن حـــىت عـــد ها بلـــغ حـــاواي  البعثـــ  نصـــب  الكولومبيـــ ، الثو يـــ  املســـلح  القـــوا  معســـكرا  تشـــييد
 لتعـذ  نظـراا  األسـلح  لتخـزي  مرافـق بنـا  ونقـا  منـاطق أ بـ  واقتضـ . ونقةـ  منةقـ  22 يف حاوي  ٤٤
 .املواق  تل  إىل احلاواي  نق 
 املكثـ  الـزمي اجلـدو  سـيما وال الةريـق، خريةـ  بش ن أاي /مايو 29 يف املوق  االتفا  وعقب - ٤٥

 املسلح  والقوا  البعث  أجر  الكولومبي ، الثو ي  املسلح  القوا  معسكرا  يف األسلح  لتسليم اجلديد
 أفـــرا  وأســـلح  املعســـكرا  يف املقـــاتلن أســـلح  لتخـــزي  مكثفـــ  اســـتعدا ا  واحلكومـــ  الكولومبيـــ  الثو يـــ 

 حزيران/يونيــ ، ١٤ يف املائــ  يف ٣0 و حزيران/يونيــ ، ٧ يف املائــ  يف ٣0 مراحــ   ثــ ث علــى امليليشــيا 
 لتســجي  والنقــا  املنــاطق إىل سيحضــرون امليليشــيا  أفــرا  أن علــى واتُفــق. حزيران/يونيــ  20 يف والبقيــ 
 حيملـون الـذي  امليليشـيا  أفـرا  على وسيتعن. قانوي بشك  أوضاعهم تسوي  عملي  يف والشروع أمسائهم
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 الثو يــ  املســلح  القــوا  وأبلغــ . ذلــ  تلؤكــد شــها ا  وتلقــ  البعثــ  إىل أســلحتهم يســلموا أن األســلح 
 .خماب  يف موجو ة امليليشيا  أفرا  معظم أسلح  أن البعث  الكولومبي 

 أفـرا  أسلح  م  املائ  يف 60 نسبت  ما  بتخزي قام  اأهن البعث  د كأ حزيران/يوني ، ١6 ويف - ٤6
 املرحلــ  أن أُعلــ  حزيران/يونيــ ، 20 ويف. املتحــدة األمــم حــاواي  يف الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا 
 تقـــر و . والنقـــا  املنـــاطق يف بـــدأ  قـــد األســـلح  مـــ  األخـــةة الشـــرحي  تســـليم فيهـــا ســـيجر  الـــي النهائيـــ 
 .حزيران/يوني  2٧ يف تُعقد مناسب  يف التا خيي  العملي  هذ  إبمتام االحتفا 

 السالح إلقاء على التصدي   
 الكولومبي  الثو ي  املسلح  القوا  أفرا  م  ك ل شها ا  البعث  تقدم الةرفن، طلب على بنا  - ٤٧
 أبمســا  قــوائم إىل اســتنا ا ذلــ و  ،قانونيــ  بصــو ة أوضــاعهم تســوي  تيســة أجــ  مــ  أســلحتهم ســلموا الـذي 
 أاي /مـايو، هنايـ  وحـىت. للسـ م السـام  املفـو  مكتـب قـدمهاي الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القوا  أفرا 
 الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القـوا  أفـرا  مـ  فـر اا  6 990 أمسـا  تضـم بقائمـ  البعث  زوي  قد املكتب كان

 أمسـا  وكـذل  الكولومبيـ ، الثو يـ  املسـلح  للقـوا  العامـ  األمانـ  وأعضـا  والنقـا ، املنـاطق يف املوجو ي 
 مكتــب زوي  ذلــ ، إىل وابإلضــاف . والــوطي اإلقليمــ  الصــعيدي  علــى والتحقــق الرصــد آليــ  يف املشــا كن
 .امليليشيا أفرا  م  فر  2 ٨00 أمسا  تضم بقائم  حزيران/يوني  ٨ يف البعث  للس م السام  املفو 

 
 األسلحة خمابئ من التخلص  

 عــد  بشــ ن معلومــا  علــى احلصــو  يف أتخــةا  الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا  واجهــ  - ٤٨
 نيســــــان/أبري  أواخـــــر يف إال الكولومبيــــــ  الثو يـــــ  املســــــلح  القـــــوا  تُبل ــــــغ ومل. وأماكنهـــــا األســــــلح  خمـــــاب 

 لتلــــ  الكبـــة العـــد  ويفــــر . البلـــد أحنـــا  مجيــــ  يف لألســـلح  خمبـــ  9٤9 بوجــــو  تفيـــد الـــي ابملعلومـــا 
 مــ  الوثيــق التنســيق وتتةلــب معقــدة املخــاب  تفكيــ  عمليــا  ألن كبــةا، حتــداي النائيــ  ومواقعهــا املخــاب 
 .للحكوم  التابع  العام األم  وقوا  الكولومبي  الثو ي  املسلح  القوا 
 مــ  تتحقــق أن كولومبيــا يف املتحــدة األمــم بعثــ  علــى يتعــن أاي /مــايو، 29 طريــق خلريةــ  ووفقــا - ٤9
 وتتـــوىل ،20١٧ أيلو /ســـبتمر ١ حـــىت األســـلح  خمـــاب  بتـــدمة الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح  القـــوا  قيـــام

 وســُتبذ . الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا  مــ  مبســاعدة املــذكو  التــا يخ بعــد املســلؤولي  هــذ  احلكومــ 
 أيضــاا  البعثــ  وختةــ . املخــاب  مــ  ممكــ  عــد  أكــر مــ  الــتخل  مــ  للتحقــق احلــن ذلــ  حــىت اجلهــو 
 .والنقا  املناطق خا   إىل ونقلها األسلح  لتعةي 
 واســتنا ا. منهــا والــتخل  األســلح  خمــاب  مــ  للتحقــق عمليــا  ســ  اآلن حــىت البعثــ  وأجــر  - ٥0
 احلكوميـــ ، األمـــ  قـــوا  مـــ  وابلتنســـيق الكولومبيـــ ، الثو يـــ  املســـلح  القـــوا  قـــدمتها الـــي املعلومـــا  إىل

 يف التنفيــــــذ لبــــــد  جــــــاهزة ســــــتكون عمليــــــ  2٤ بينهــــــا مــــــ  إضــــــافي ، عمليــــــ  ٤0 إلجــــــرا  البعثــــــ  ختةــــــ 
 األمــ  قــوا  وتــوفة الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  القــوا  مــ  أتكيــداا  فقــ  تنتظــر وهــ  حزيران/يونيــ ، ١2
 .خماب  عدة عملي  ك  تشم  أن وميك . هلا واألمي اللوجسي الدعم العام
 يف يقــــ  منهــــا الــــبع  إن حيــــ  ابملخــــاب ، املتعلقــــ  العمليــــا  يف  ئيســــ  عامــــ  األمــــ  وكفالــــ  - ٥١

 حتـــداي  اجلويـــ  واألحـــوا  اللوجســـتي  املســـائ  تفـــر  أن وميكـــ . مســـلح  مجاعـــا  فيهـــا تنشـــ  منـــاطق
 النقـــ  إىل اللجـــو  احلاجـــ  تقتضـــ  مـــا وكثـــةا ،التضـــا ي  ووعـــو ة النـــائ  ملخـــاب ا ذ هـــ ملوقـــ  نظـــرا إضـــافي 
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 خـ   مـ  املشو ة إبسدا  األنشة  ذ هل الدعم واألم  الس م  لشلؤون املتحدة األمم إ ا ة وتقدم. اجلو 
 وضـــمان العمليـــا ، أثنـــا  الفعلـــ  احلضـــو  خـــ   مـــ  وكـــذل  ،منةقـــ  لكـــ  األمنيـــ  املخـــاطر تقييمـــا 
 .املتحدة األمم يف السا ي  املوحدة األمني  التدابة جلمي  االمتثا 

 
 والتنسي  االتصا  مبهام املتصلة األنشطة - جيم 

 األصـلي ، الشـعوب وسـلةا  احملليـ ، ابحلكومـ  تربةهـا الـي العم  ع قا  تعزيز البعث  واصل  - ٥2
. عمومـــا املـــدي اجملتمـــ  وجمموعـــا  ، (Juntas de Acción Comunal) احملليـــ  اجملتمعـــا  عمـــ  وجمـــال 
 خــ   مــ  فيــ ، املشــكك  أو ســ م لعمليــ  املعا ضــ  القةاعــا  مــ  تعاوهنــا نةــا  أيضــا البعثــ  ووســع 
 الواليــ  بشــ ن آ ائهــا مجــ  مــ  والتحقــق، الرصــد وآليــ  البعثــ  أنشــة  بشــ ن متكــر ة إحاطــا  تقــدم كفالــ 
 ذلـ ، ومـ . السـ م عمليـ  وتلؤيـد اسـتقرا ، عامـ  البعثـ  تعتـر اجملتمعـا  زالـ  مـا عام ، وبصف . عموماا 
 تـــزا  الو . واالجتماعيـــ  االقتصـــا ي  العامـــ  االســـتثما ا  انعـــدام مـــ  احمللـــ  الصـــعيد علـــى اإلحبـــا  يتزايـــد
 .احمللي  اجملتمعا  يف السابقن املقاتلن  م  إلعا ة اجملتمعي  اخلة  ونةا  شك  بش ن أسئل  هناك
 اجلهــــــا  مــــــ  واســــــع  طائفــــــ  مــــــ  التعــــــاون تعزيــــــز إىل البعثــــــ  ســــــع  الــــــوطي، الصــــــعيد وعلــــــى - ٥٣

 الدينيــ ، واملنظمــا  والرملــانين، اخلــا ، القةــاع وممثلــ  واجملتمعيــن، السياســين القــا ة تشــم  - الفاعلــ 
 ذلــــ  يف مبــــا املــــدي، اجملتمــــ  منظمــــا  مـــ  منتظمــــ  اجتماعــــا  عقــــد إىل ابإلضــــاف  -  الفكريــــ واجملـــام 

 . والنسائي  العرقي  اجملموعا 
 بشـــ ن املعلومـــا  تبـــا   أجـــ  مـــ  النســـائي  اجلماعـــا  مـــ  كثـــب عـــ  العمـــ  البعثـــ  وواصـــل  - ٥٤

 . العملي  هذ  يف النسائي  اجلماعا  وإشراك الس م اتفا  تنفيذ يف اجلنساني  األبعا 
 الصـعيد علـى لـي  ،كولومبيـا يف اهوبراجم هاوصنا يق املتحدة األمم وكاال  م  التعاون  تواص  و  - ٥٥

 مـ  البعثـ  واسـتفا  . احملليـ  التنسـيق أفرقـ  خـ   مـ  احملليـ  املستواي  على أيضا وإمنا فحسب، الوطي
 اتفـــا  يف الـــوا  ة املواضـــيعي  اجلوانـــب بـــبع  يتعلـــق فيمـــا املتخصصـــ  الوكـــاال  قـــدمتها الـــي التحلـــي  
 وواصـــ . احمللـــ  الصـــعيد علــى االســـتقرا  بتحقيـــق املتصــل  املتحـــدة األمـــم القةــر  الفريـــق وأنشـــة  الســ م
 .للموظفن املستمر التد يب توفة يف البعث   عم املتحدة األمم منظوم  شركا 
 القةـر  املتحـدة األمـم فريـق مـ  البعثـ  تعاون  ،(S/2017/252) السابق تقرير  يف ذكر ُ  وكما - ٥6

 احملليــــ  اجملتمعــــا  مســــتو  علــــى تشــــا كي  تقييمــــا  إجــــرا  يف األ اضــــ  الستصــــ   الكولومبيــــ  والوكالــــ 
 برجمـ  يف النظـر وأُعيـد. والنقـا  ابملنـاطق احمليةـ  القةاعـا  يف اإلمنائيـ  املشـا ي  تصـميم يف هبا ل سةشا 

  لــوذ ،وشــركاؤها املتحــدة األمــم منظومــ  حاليــاا  تنفــذها الــي الــرام  مــ   وال  مليــون ١٣ مــ  يقــرب مــا
 اجلماعــــا  يـــد علـــى التجنيـــد مـــ  والوقايـــ  واحلمايـــ  الضــــحااي، لصـــاح اجلماعيـــ  اجلـــر تـــدابة  عـــم بغيـــ 

 مــ  املتضــر ا  النســا  إىل الــدعم وتقــدم احلجــم، الصــغةة االقتصــا ي  للمبــا  ا  الــدعم وتقــدم املســلح ،
 لتــوفة أخــر  طلبــا  ومثــ . والنقــا  املنــاطق فيهــا توجــد الــي البلــداي  يف ذلــ  يف مبــا اجلنســاي، العنــ 
 وصــندو  اإلمنــائ  املتحــدة ألمـما رانم لــ التــاب  الشـركا  املتعــد  االســتئماي الصـندو  مــ  تُنــاقش التمويـ 
 اخلةـ  سـيا  يف املبذولـ  السـريع  االسـتجاب  جهـو  مـ  جـز  أع   املذكو ة التقييما  وهذ . الس م بنا 

 وحتسن األساسي ، ابهلياك  تتعلق صغةة مشا ي  يف استثما ا  تشم  الي االستقرا ، لتحقيق احلكومي 
 .املشا ي  تنفيذ يف اإلسراع وحُيبيذ. احملاصي  واستبدا  الةر ،

https://undocs.org/ar/S/2017/252
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 وهياكلها البعثة تشكيل - رابعا 
 يف الـــوطي مقرهـــا يف ابلتقريـــر، املشـــمول  الفـــةة خـــ   الكاملـــ  التشـــغيلي  قـــد اا البعثـــ  حققـــ  - ٥٧

ــــ ، اإلقليميــــ  املكاتــــب ويف بوغــــوات،  يف اإلقليمــــ  املكتــــب وظــــ . واحــــد   إقليمــــ   ون مكتــــب   ويف الثماني
 .نيسان/أبري  2٨ حىت ملؤقت  عم  أماك  يف يعم  ميدين

 
 الدوليون املراقبون - ألف 

 امـــرأة ٥٨ بيـــنهم مـــ  بلـــداا  ١9 مـــ   وليـــا مراقبـــا ٤٤٨ حزيران/يونيـــ ، ١2 حـــىت ،البعثـــ  نشـــر  - ٥٨
 .فر اا، ٤٥0 البالغ ب  امل ذون األقصى القوام إطا  يف املائ (، يف ١٣ )نسب 
 أات  حنـو علـى والتحقـق، الرصـد آلليـ  احمللي  املقا  توسي  جر  ابلتقرير، املشمول  الفةة وخ   - ٥9
 الرصـد آليـ  كانـ  أاي /مـايو، ١٧ ويف. الكامـ  املـوظفن بقـوام املتحـدة األمـم مراقيب نشر يف تقدم إحراز

 يتعــن الــي للمقــا  وابلنســب . 26 الـــ والنقــا  املنــاطق مــ  كــ  يف حمليــ  مقــا  مــ  انة قــاا  تعمــ  والتحقــق
 كاكيتا(  )مقاطع  مونتانيتا بونيتا، أكوا يف أاي /مايو منتص  يف حملي  مقا  ث ث  آخر أُنشئ  إنشاؤها،
 تنشــــر ومل. كــــو  واب( )مقاطعــــ  لتــــاأ تيــــةا و،يوإلغــــا ســــانتاند (     نــــو ي )مقاطعــــ  تيبــــو إنــــديو، وكــــانيو
 يكتمـ   يثمـا منهمـا، كـ  أفرا  م  املائ  يف ٣0 حنو الكولومبي  الثو ي  املسلح  القوا  وعناصر احلكوم 
 .احمللي  القد ا  مقا  توسي 

 
 الفين والدعم التنسي  - ابء 

 خـ   كبـة شـو  وُقةـ  احملليـ ، املواقـ  إىل الفـي للقسـم التـابعن املـراقبن إ سـا  البعث  واصل  - 60
 مـــ  املائـــ  يف ٨2 واب . ومرافقهـــا احملليـــ  املقـــا  توســـي  يف احملـــرز لتقـــدمل نتيجـــ  ابلتقريـــر املشـــمول  الفـــةة
. احملليـ  الث ثيـ  األفرقـ  مـ  وكجـز  هلـم احملـد ة املواقـ  يف اآلن يعملـون الفـي للقسـم التـابعن البعث  موظف 
 الظــرو  علــى ذلــ  ويتوقــ  امليــدان، يف الفنيــن املــوظفن مــ  تبقــى مــا نشــر إىل الراميــ  اجلهــو  وتتواصــ 
 لتوظيــ  حثيثــ  جهـو ا البعثــ  وبــذل . بعـد تُــوف ر مل الـي اللوجســتي  واالحتياجــا  املواقـ  بعــ  يف األمنيـ 
 بــن التــوازن لتعزيــز كوســيل  وذلــ  احملليــ ، املواقــ  إىل إليفــا ه  الفــي القســم يف الوظــائ  لشــغ  النســا 
 ووظـــائ  احمللـــ  املســـتو  علـــى 2٣ الــــ الفنيـــ  الوظـــائ  شـــاغل  بـــن ومـــ . املـــراقبن صـــفو  يف اجلنســـن
 احملليــ  الفنيــ  األفرقــ  ومجيــ  .املائــ ( يف 69) امــرأة ٥0 النســا  عــد  يبلــغ ،٤9 الـــ املتحــدة ألمــما متةــوع 
 .واحد وموظ  موظفتن م  تت ل  أهنا م  للت كد بعناي  اُختة  قد الث ث 

  ةلبعثا دعم - جيم 
 البعثـ   عـم هيك  كان كولومبيا، حكوم  تقدم  أن أص  املقر  م  كان الذ  الدعم ضو  يف - 6١

 بعثـ  لـد  احلاليـ  القـد ا  مـ  واالسـتفا ة خا جيـ ، مبصـا   واالستعان  اخلفي ، األثر مبا ئ إىل يستند
 التو يـد طلبـا  مـ  لعـد  النهائيـ  الصـيغ  وضـ  على البعث  وتعم . اإل ا   الدعم على للحصو  إقليمي 

 وجـــ  علـــى والتحقـــق الرصـــد وآلليـــ  عثـــ للب الـــ زم الـــدعم لتفعيـــ  كولومبيـــا حكومـــ  مـــ  التفـــاهم ومـــذكرا 
 األمــ  جملـ  قــرا  يف بـ  املــ ذون النحـو علــى التكـالي  تقاســم بشـ ن اتفــا  إبـرام ذلــ  ويشـم  التحديـد،
2٣0٧ (20١6). 
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 املــوظفن مــ ك مــ  املائــ  يف 92 أو  وليــن، مــدنين مــوظفن ١0٨ جمموعــ  مــا البعثــ  وعينــ  - 62
 مــ  متةوعـا ٥٣ و موظـ ، ١00 البـالغ بـ  املـ ذون املــوظفن مـ ك مـ  وطنيـا موظفـا 6٥ و بـ ، املـ ذون
 كانـ  ،20١٧ أاي /مـايو ويف. بـ  املـ ذون القـوام مـ  املائ  يف ٨9 يعا   ما أ  املتحدة، األمم متةوع 
 .كولومبيا يف املتحدة األمم بعث  يف املدنين املوظفن جمموع م  املائ  يف ٤٨.2 تبلغ النسا  نسب 
 األطــــرا  الث ثيــــ  والتحقــــق الرصــــد آليــــ و  البعثــــ  نشــــر لتيســــة البعثــــ   عــــم خةــــ  ُوضــــع  وقــــد - 6٣

 الــدولين للمـراقبن واملتواصـ  السـل  واإل ا   اللوجسـي الـدعم تـوفة كفالـ  خـ   مـ  امـعليه واإلنفـا 
 املتابعـــ  جهــو  الــدعم ويشــم . 26 الــــ والنقــا  واملنــاطق الثمانيــ ، اإلقليميـــ  املكاتــب مجيــ  يف واملــوظفن
 النقــ  عمليــا  وتنســيق ابث فونــدو وكالــ  أبرمتهــا الــي التعاقديــ  الةتيبــا  تنفيــذ توقيــ  حســ  لضــمان
 .اللوجستي  ابالحتياجا  لإلمدا 
 ابهلياكـــــ  ،26 الــــــ والنقـــــا  نـــــاطقوامل الثمانيـــــ ، اإلقليميـــــ  واملكاتـــــب بوغـــــوات يف املقـــــر تزويـــــد مت - 6٤

ــــرب  األساســــي   كــــانون ١9 املــــلؤ   احلكومــــ ، طلــــب مــــ  شــــهري  غضــــون يف واالتصــــاال  ابإلنةنــــ  لل
 آليــ  مكــوان  مجيــ  إىل اخلــدما  هــذ  تــوفة عــ  املســلؤولي  كامــ  البعثــ  تتــوىل أن ،20١٧ الثاي/ينــاير

 ابالتصــا  املتعلقــ  االحتياجـا  لتلبيــ  يكفـ  مــا لتـوفة تعاقديــ  ترتيبـا  البعثــ  ووضـع . والتحقــق الرصـد
 تــوفة وكــذل  النقــا ،و  املنــاطق يف الــدنيا األمنيــ  العمــ  ملعــاية االمتثــا  ضــمان بغيــ  واهلــات  ابإلنةنــ 
 النظـام علـى العاملـ  األجهـزة لتشغي  الدعم وتقدم واهلات ، والرا يو ابإلنةن  ل تصا  احملمول  املعدا 
 .األسلح  مبخاب  املرتبة  العمليا  لتنفيذ املنتشرة األفرق  لفائدة املواق  لتحديد العامل 
 الةبيــ  اخلــدما  تــوفة أجــ  مــ  كولومبيــا حكومــ  مــ  تو يــد ةلــبب يتعلــق ترتيبــاا  البعثــ  أبرمــ و  - 6٥
 ســيا ا  وتــوفة املمرضــن نشــر ذلــ  يف مبــا االقتضــا ، حســب املــوظفن، مجيــ  لفائــدة البعثــ  نةــا  علــى

 .الةيب اإلج   على القد ة وتوفة الصيدالني  واملستحضرا  الةبي  واملعدا  اإلسعا 
 عا يـ   حـ   التشـغيل  الـدعم لتقـدم البعثـ  منةقـ  إىل أُ سـلتا اللتـان اهلليكـوبة طائرات ونفذ  - 66

 القـــد ة هـــذ  وســـتظ . هبـــا صـــل  ذا  نقـــ  وعمليـــا  اللوجســـتي ، اإلمـــدا ا  لتـــوفة و حـــ   وخاصـــ ،
 إىل والنقـا  املنـاطق مـ  املخزونـ  والـذخائر األسلح  لنق  البعث  احتياجا  إىل ابلنظر سيما وال ضرو ي ،
 عامــ  بصــف  والعمــ  األســلح ، خمــاب  مــ  املــوا  الســتعا ة النائيــ  املنــاطق إىل األفــرا  وإيفــا  مركزيــ ، مواقــ 
 .الثاني  ابلوالي  املتصل  األولوي  ذا  املهام  عم على

 
 وأمنهم املتحدة األمم موظفي سالمة - دا  

. وللبعثـ  والتحقـق الرصـد آلليـ  األمـ  تـوفة الوطنيـ ، الشـرط  وخباصـ  كولومبيـا، حكومـ  تواص  - 6٧
 وإجـرا ا  سياسـا  بشـ ن واملشـو ة التشـغيل  والـدعم املسـتمرة القيـا ة واألم  الس م  شلؤون إ ا ة وتوفر
 .الكولومبي  السلةا  م  كثب ع  والتنسيق ابلتعاون وذل  ،األم  إل ا ة املتحدة األمم نظام
 الكولومبيـــ  الثو يـــ  املســـلح  لقـــوا ا عـــ  نشـــق امل اجلبهـــا  إحـــد  فـــرا أ قـــام ،أاي /مـــايو ٣ ويف - 6٨

 مةافلــو س بلديــ  يف نشــة أب يقــوم كــان ابملخــد ا  املعــي املتحــدة األمــم كتــبمل اتبــ  موظــ    ابحتجــاز
 سـراح ، إطـ   سـيتم املـذكو  املوظـي  أبن أوحـ  أولي  بوا   توافر م  الرغم وعلى. غوافيا  ( )مقاطع 

 إب ا ة معـــي املتحـــدة لألمـــم اتبـــ  فريـــق تشـــكي  الفـــو  علـــى مت وقـــد. االحتجـــاز قيـــد األخـــة هـــذا يـــزا  ال
 ضــــو  ويف. كولومبيــــا يف ابألمــــ  املكليــــ  للموظيــــ  العامــــ  القيــــا ة حتــــ  يعمــــ  الرهــــائ  أخــــذ حــــوا ث
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 وتشـوكو وكاوكـا أنتيوكيـا منـاطق يف احملروسـ  وغـة األساسـي  غـة البعثـا  عمـ  تعليـق مت ،األمنيـ  الشواغ 
 يف  هــائ  املتحــدة األمــم موظفــو فيــ  يلؤخــذ حــا ث أو  وهــو ،احلــا ث هــذا أ   وقــد. وميتــا وغوافيــا  
 .القريب املستقب  يف تنفيذها املزم  املتحدة ألمما عمليا ل ابلنسب  املخاطر بيئ  بد ت إىل كولومبيا،

 يتصــ  فيمــا املتبقيــ  املخــاطر مسـتواي  تــةاو  لبعثــ ،ا لفائــدة املعـد األمنيــ  املخــاطر لتقــدير وتبعـاا  - 69
 واملظـــاهرا  ،املتقاطعـــ  والنـــةان ،املخـــربن هجمـــا و  االختةـــا ، عمليـــا ) احملـــد ة التهديـــدا  مبعظـــم
 يف للتةبيـق قابلـ  للبعثـ  املقـر ة األنشـة  تعـد منيـ ،األ اإل ا ة منظـو   ومـ .واملرتفـ  املـنخف  بـن العنيف (
 ةــر ت األ ضــي  األلغــام اديــدا  تــزا  وال. كــام  تنفيــذا الصــل  ذا  املخــاطر إ ا ة تــدابة نُفــذ  حــا 
 .املناطق بع  يف كبةة خماطر

 
 واالنضباط السلوك - هاء 

 األمـم قواعـدب سـلوكهم يف املتحـدة األمـم مـوظف  تقييـد ضـمان أجـ  مـ  مبذولـ ا  اجلهو  استمر  - ٧0
 واالنتهـاك االسـتغ   مـ  الوقايـ  على ابألخ  الةكيز م  الكولوميب، ابلقانون وكذل  وأنظمتها املتحدة
 اإلجرائيـ  اجلوانـبو  املتوقـ  السـلوك حيـدي  واالنضـبا  السلوك بش ن توجيها البعث  أصد   فقد .اجلنسين
 أ  حتديـدا حتظـر توجيهيـ  مبـا ئ البعثـ  نشـر  ذلـ ، إىل وابإلضـاف . السـلوك سـو  ع  ب املةت والعواقب
 سـيما وال احملليـ ، اجملتمعـا  مـ  وكـذل  والتحقـق الرصـد آليـ  أعضـا  مـ  البعثـ  ملـوظف  مهنيـ  غة ع ق 
 واالنضـــبا  الســـلوك فريـــق وقـــديم. والنقـــا  املنـــاطق يف املوجـــو ة والعشـــري  الســـت  احملليـــ  ا املقـــر  ســـيا  يف

 لرؤســا  شــهري  ومــلؤمترا  اإلقليميــ  املكاتــب يف منتظمــ  عروضــا وكــذل  اجلــد ، للمــوظفن متهيــداي تــد يبا
 التــاب  اإلعــ م مكتــب مــ  ابلتعــاون أيضــا، الفريــق وقــام .بوغــوات يف واملــراقبن املــدنين واملــوظفن املكاتــب

 املتحـدة ألمـما يف السـلوك معـاية ع  املعلوما  توفير اإلنةن  على البعث  موق  على وصل    إب  ا  ،بعث لل
 .اإلب غ آليا  ع و 

 ســــتغ  اال  عــــاو  مــــ  اثنــــن عــــ  البعثــــ  لــــد  اإلبــــ غ مت ابلتقريــــر، املشــــمول  الفــــةة خــــ  و  - ٧١
 ضـرو ة يف والنظـر اال عا ي  هذي  بش ن التحر  املتحدة األمم مقر يف حاليا وجير . اجلنسين واالنتهاك

 .بش هنما اإلجرا ا  م  املزيد اختاذ
  
 الشأن هبذا والتوصيات اثنية بعثة إنشاء طلب - خامسا 

 وعلـى احلاليـ ، البعثـ  واليـ  انتهـا  عنـد املتحـدة ألمـمل اثنيـ  بعثـ  إنشـا  على الس م اتفا  ين ي  - ٧2
 األمـ  تـدابة تنفيـذ علـىو  الكولومبيـ  الثو يـ  املسـلح  القـوا  إ ما  إعا ة على الثاني  البعث  هذ  تركيز أن

 طلـــب علـــى أاي /مـــايو، 29 طريـــق خريةـــ  إطـــا  يف الةرفـــان، اتيفـــق وقـــد . واجلماعيـــ  الشخصـــي واحلمايـــ 
 يف اإل مــا  إعــا ة أنشــة  بدايــ  موعــد مــ  ليتــزام  الثانيــ  الواليــ  يف املتوخــاة التحقيــق مهــام موعــد تقــدم

  ئـي  إىل وجههمـا متةابقتن تنرسالب كولومبيا  ئي  بع  االتفا ، هذا م  ومتشيا .20١٧ متوز/يولي 
 20١٧ متوز/يوليــــ  ١0 قبــــ  الثانيــــ  بعثــــ ال إنشــــا  اا لبــــاط ،20١٧ حزيران/يونيــــ  ٥ يف وإلي  األمــــ  جملــــ 
 اجمللـــــ  أزوي  أن األمـــــ  جملـــــ   ئـــــي  مـــــيي  طلـــــب حزيران/يونيـــــ ، 9 ويف .املرفـــــق( ،S/2017/481 )انظـــــر

 .الةلب هذا تلبي  هبا ميك  الي الكيفي  ع  أولي  توصيا ب

https://undocs.org/ar/S/2017/481
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 اتفـا  مـ  ٣-٣-6 املـا ة أبحكـام عمـ  سـتقوم، البعثـ  أني   سالت  يف كولومبيا  ئي  ذكر وقد - ٧٣
 الثو يــ  املســلح  لقــوا ا ألفــرا  واالقتصــا   واالجتمــاع  السياســ  اإل مــا  إعــا ة مــ  ابلتحقــق الســ م،

ــــ  ــــذ   واجلماعيــــ  الشخصــــي واحلمايــــ  األمــــ  تــــدابة تنفيــــذ ومــــ   الكولومبي  واحلمايــــ  األمــــ  بــــرام  وتنفي
 أاي /مـايو 29 طريق خرية  وتن  .النزاع م  املتضر ة املناطق يف املوجو ة واملنظما  احمللي  للمجتمعا 

 حبلـــو  يـــتم أن وعلـــى  حزيران/يونيـــ  ١ يف اإل مـــا  إعـــا ة لعمليـــ  التحضـــةي  األعمـــا  يف الشـــروع علـــى
 تــن  كمــا. اإل مــا  وإعــا ة للتــد يب إقليميــ  منــاطق إىل احملليــ  والنقــا  املنــاطق حتويــ  آب/أغســة  ١

. أيلو /ســبتمر 26 يف واليتهــا انتهــا  حــن إىل العمــ  يف األوىل املتحــدة األمــم بعثــ  اســتمرا  علــى أيضــا
 الفر يــ  األســلح  وضــ  مــ  التحقــق علــى الةريــق، خلريةــ  املنقحــ  اآلجــا  حبســب البعثــ ، مهــام وتنةــو 
 .األسلح  خماب  م  التخلي  أج  م  أيلو /سبتمر ١ غاي  إىل العم  وعلى حزيران/يوني  20 حبلو 
. كولومبيـا يف السـ م لتوطيـد ابلنسـب  حامسـا طابعـا اإل مـا  إعا ة مرحل  تنفيذ جنا  سيكتس و  - ٧٤

 مــ  اجهو مهــ يف الةــرفن عمتــد أنو  العمليــ  يف الثقــ  بنــا  يف هامــا عــام  الثانيــ  البعثــ  تكــون أن وميكــ 
 تـتم وحـىت. الةلـب يف القبـو  بعـن األمـ  جملـ  ينظـر أبن أُوصـى لـذل ، .املتبا لـ  ابلتزامااـا الوفا  أج 

 الواليــ  إلجنــاز املتبقيــ  املســلؤوليا  مراعــاة بعــد يلــ  مبــا اجمللــ  أبلــغ أن أو ي  الةــرفن، عــا لتوقي  االســتجاب 
 امليدان  يف للبعث  املتاح  والقد ا  احلالي 

 أيلو /سـبتمر، 26 يف احلاليـ  البعثـ  انتهـا  بعـد ابلكامـ  الثانيـ  البعثـ  إنشـا  حن إىل )أ( 
 ملؤقــ ، بشــك  الثانيــ  البعثــ  مهــام بعــ  تنفيــذ يف تشــرع أن اجمللــ ، هلــا أذن إذا القائمــ ، البعثــ  تســتةي 
 عمليــ  بدايــ  مــ  لتتــزام  التيحقــق مهــام تنفيــذ يف قــدما املضــ  مــ  الةرفــان طلبــ  مــا تلبيــ  أجــ  مــ  وذلــ 
 ومــ  الثمانيــ  اإلقليميــ  مقرااــا مــ  وانة قــا املتاحــ  املــوا   حــدو  ضــم  قــا  ة، والبعثــ . اإل مــا  إعــا ة
 علـى الكامـ ، التنفيـذ مستلزما  على للوقو  آخر تقييم إجرا  حن وإىل والعشري  الست  احمللي  املقرا 

 املهم   هبذ  االضة ع
ــــالتي  )ب(   والسياســــ  واالقتصــــا   االجتمــــاع  ابإل مــــا  صــــل املتي  اجلوانــــب مــــ  األول قحقي
 علـى حاليـا املوجـو ون املتحـدة األمـم بعث  أفرا  ب  يقوم أن ميك  الكولومبي  الثو ي  املسلح  لقوا ا ألفرا 
 بنـا  مثـ  األسـلح ، وإلقـا  النـا  إطـ   وقـ  غـة مـ  أخـر  أنشـة  برصـد فع  يقوم الذي  املكان عن

 الكولومبي   الثو ي  ح املسلي  القوا  إىل الصحي  والرعاي  اللوجسي الدعم وتوفة املخيما 
 إلقــا  عقــب الكولومبيــ  الثو يــ  ح املســلي  القــوا  ألفــرا  األمنيــ  ابلضــماان  يتعلــق فيمــا ) ( 

 اجلغــرايف النةــا  يكــون النــزاع، مــ  تضــر ا األكثــر املنــاطق يف احملليــ  للمجتمعــا  أعــمي  وبشــك  ســ  ،ال
 الثو يــــ  املســــلح  القــــوا  أفــــرا  جتميــــ  فيهــــا يــــتم الــــي احلاليــــ  والنقــــا  املنــــاطق  ائــــرة مــــ  أوســــ  قحقيــــللتي 

 والتوصــيا  املعلومــا  وتقاســم ،النــزاع منــاطق يف األمنيــ  احلالــ   صــد قالتحقيــ هــذا وسيشــم . الكولومبيــ 
 .احملليــ  املقــا  مــوظف  بعــ  نــدب إعــا ة احلالــ  هــذ  يف األول قالتحقيــ وســيتةليب. املختصــ  اهليئــا  مــ 
  احملليـــ املقـــا  مـــوظف  مـــ  صـــغة عـــد  ختصـــ  أن لـــ ،اجمل هلـــا أذن إذا تســـتةي ، اأهنـــ البعثـــ  قـــر   وقـــد

 ختصـي  علـى قـا  ة البعث  ستكون آب/أغسة ، ١ بعدو . متوز/يولي  يف األمني  الضماان  م  للتحقق
 للتـــد يب إقليميـــ  منـــاطق إىل والنقـــا  املنـــاطق حتـــوي  ألني  األمنيـــ  الضـــماان  مـــ  للتحقـــق إضـــافي  مـــوا  
  احلالي  الوالي  إطا  يف املةلوب  التحقق مهام حجم م  دحي سو   ما اإل وإعا ة
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ـــر ) (   األعمـــا  يف فـــو ا ابلشـــروع اجمللـــ  أذن إذا الةـــرفن طلـــب تلبيـــ  علـــى قـــد تنا ستتيسي
 .احلاليــــ  البعثــــ  خيــــ  فيمــــا (20١6) 226١ قــــرا ال ٣ الفقــــرة يف فعــــ  كمــــا الثانيــــ ، للبعثــــ  التحضــــةي 
 شهر حبلو  ل اجمل إىل اتقرير  وس قديم الثاني  للبعث  متكامل  ختةي  بعملي  س قوم السلة ، هذ  فبموجب

 البعثـ  مهـام بشـ ن مفصـل  مقةحـا  وأضـمن  الواقـ  أ   علـى العمليـ  خلرةاب في  أستنة آب/أغسة ،
 .التشغيلي  وجوانبها وهيكلها وحجمها

  
 التوصيات - سادسا 

 اتفـا  تنفيـذ يف الةـرفن  غبـ  بفضـ  األمـام إىل هامـ  أشواطا كولومبيا يف الس م عملي  قةع  - ٧٥
 هـــذ  يســـاندون ممـــ  الكولـــوميب اجملتمـــ  يف الكثـــةي  قبـــ  مـــ  العمليـــ  بـــ  حظيـــ  الـــذ  والت ييـــد الســـ م،
 املســلح  لقــوا ا هـ  هــا الكولومبيــ ، الدولـ  ضــد املسـلي  النضــا  مــ  عقـو  مخســ  مــ  أزيـد فبعــد. الرغبـ 
 إجنــاز مبثابــ  هــذا ويعــد. الســ   إبلقــا  القاضــ  الســ م اتفــا  مبوجــب ابلتزامهــا تفــ  الكولومبيــ  الثو يــ 
 علـى أثـي إيي و . السـ   إلقـا  عمليـ  مـ  االنتهـا  عمليـ  يف امللؤقتـ  التـ خةا  شـ ن  م  تنق  ال ات خي 
 األشـهر خـ   طـرأ  الـي العقبـا  مواجهـ  يف السـ م اتفـا  أحكام تنفيذ على الثاب  لعزمهما الةرفن
 .امابلتزاماا وسيتقييدان العملي  نكم يُ س امأهن م  واثق وأان املاضي ،
 الـذهاب أجـ  مـ  معا العم  تواص  أن لألطرا  ابلنسب  مبكان األمهي  م  الراه ، الوق  ويف - ٧6
 علــى والشــروع الســ   إلقــا  عمليــ  اســتكما  مهــا  الرئيســي ، اجملــاال  مــ  اثنــن جمــالن إىل الــزخم هبــذا

 طريــــــق ةــــــ ير خل اا وافيــــــ تنفيــــــذاا  األمــــــر هــــــذا وســــــيتةلب .اإل مــــــا  إعــــــا ة مرحلــــــ  تنفيــــــذ يف متينــــــ  أســــــ 
ـــــي ،أاي /مـــــايو 29 ـــــوخت ال ـــــ  تكـــــون أن ىت ـــــوفة مصـــــحوب ا  الســـــ   إلقـــــا  عملي ـــــ  الســـــلةا  بت  احلكومي

 .الس م اتفا  عليها ين  الي الضرو ي  واالقتصا ي  واالجتماعي  واألمني  القانوني  للضماان 
 الثو يـ  املسـلح  لقـوا ا إ ما  إعا ة مرحل ُ  ُتواج  هنايتها، م  الس   إلقا  مرحل  اقةاب وم  - ٧٧

 لهاتشـكي  الـي واملخـاطر املشـروع غـة االقتصـا  فوجـو . اخلاصـ  الصـعواب  مـ  مجلـ  اجملتم  يف الكولومبي 
 ةاألخـة  القتـ  وعمليـا  املـدي اجملتمـ  قـا ة ضـدي  املوجـ  والعن  الس م عملي  يف املشا  ك  غة اجلماعا 

 للعمليـ  احلسـاس الةـاب  مجيعهـا تلؤكيد أمو  ه  وأسرهم، الثو ي  املسلح  القوا  م  أفرا ا استهدف  الي
 بقـوة ظهـر  الـي األمنيـ  الشـواغ  معاجلـ  بضـرو ة تسليم حممو ة  عوا  ظهر  السيا ، هذا ويف. املقبل 
 الســــابقن للمقــــاتلن تةمينــــا كثــــرأ  ســــال  هنــــاك ولــــي  .الســــ   إلقــــا  عمليــــ  مــــ  االنتهــــا  قبــــ  حــــىت

 طلـــب أميـــا. األمنيـــ  ابلتزامااـــا يتعليـــق فيمـــا فعيـــا  مبجهـــو  احلكومـــ  قيـــام مـــ  عمومـــا احملليـــ  وللمجتمعـــا 
 والسياســـ  واالجتمـــاع  االقتصـــا   اإل مـــا  مـــ  التحقيـــق يف فـــو ا تشـــرع أبن املتحـــدة األمـــم إىل الةـــرفن

 فهــو اجملتمعيــن وللقــا ة القــوا  هــذ  ألفــرا  األمنيــ  الضــماان  ومــ  الكولومبيــ  الثو يــ  املســلح  لقــوا ل
 .املقبل  التحداي  مواجه  على العزم على ملؤشر مبثاب 
 احملتمــ  مـ  الــي السـ م، اتفـا  تنفيــذ حـو  االســتقةاب مسـتواي  إزا  ابلقلـق أشــعر زلـ  ومـا - ٧٨
 يف الةـرفن نيـ  ع  واضح  إبشا ة يبع  الس   إلقا  أني  بيد .املقبل  االنتخابي  الفةة سيا  يف تزيد أن

 يف عليهـا وقعـا الـذ  السـ م اتفـا  يف الـدول وللمجتمـ  كولومبيـا لشـعب قةعاهـا الي ابلتزامااما التقيد
 غـة  أشـاطر وأان. كثـةة أ واحـا النا  إط   بوق  االلتزام أنقذ فقد. 20١6 الثاي/نوفمر تشري  شهر

 علـى ابلفائـدة الواقـ ، أ   على امللموس  لثما ها حتقيقها بعد الس م، عملي  تعو  أن يف ابألم  الشعو 
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 هـدفا يصـب  أن يسـتةي  السـ م فـنني  لـذل ،. السـ م إحـ   يف الرغبـ  عـ  مجيعـا يعربون الذي  السكان
 .خ في  قضي  يشكي  أن م  بدالا  للصفو  موحدا وطنيا
ــدة جهــو  بــذ  تتةليــب ســو  القا مــ  والفــةة - ٧9  ذلــ  مبــا الــدول، اجملتمــ  أطيــا  مجيــ  قبــ  مــ  موحي
ـــق يف  اعـــم بـــدو  القيـــام إىل ُ عيـــ  الـــي املتحـــدة، األمـــم  اجلهتـــن  و  أمـــا. الســـ م اتفـــا  تنفيـــذ مـــ  التحقي

 والتحقيـق وتعزيـز  النهـائ  االتفا  تنفيذ متابع  جلن  مرافق  يف أمهي  يكتس  فمازا  والنروي ، كواب الضامنتن،
 وز ا  و ئـي  موخيكـا،  خوسـي السـابق، أو غـوا   ئـي  مـ  كـ  بـ  سـيقوم الـذ  اجلديـد الـدو  وكذل  من ،

 .الدول التحقق عنصر ترأسان “اب زتن شخصيتن” ابعتبا مها غونزالي ، فيلييب ،األسبق إسبانيا
 الثابـ  الـدعم مـ  يقدمانـ  ملـا ابخلصـو ، ،األمـ  جملـ  علـىو  األعضـا  الدو  على أثي وإني - ٨0
 البعثـ  بـدعم التزامهـا علـى مبـراقبن املسـامه  البلـدان إىل أخـر  مـرة ابلشـكر وأتوجـ  .لبعث لو  الس م عملي ل

 .احتياجااا تلبي  يف ومرونتها
 كولومبيـا يف املتحـدة األمـم بعثـ  تبـذهلا الـي للجهـو  املتواصـ   تقدير  ع  أعرب أن أو  وأخةا، - ٨١
 أســهم قــد امليــداي فوجو هــا. املنظمــ  إىل املوكلــ  الواليــ  تنفيــذ أجــ  مــ  أ نــو، جــان ،اخلــا  ممثلــ  قيــا ةب

 عمليــ  يف احملـرز قـدمالتي  يف وكـذل  العدائيــ ، األعمـا  ووقـ  النـا  إطـ   وقــ  عمليـ  جنـا  يف شـ  بـ 
 لــ  الــذ  القةــر  املتحــدة األمــم فريــق مــ  الوثيــق تعاوهنــا مواصــل  علــى ابلبعثــ  أشــيد وإي. الســ   إلقــا 
 البعثـ ، مـ  احلاسـم تعاوهنمـا علـى الةـرفن أشـكرو . كولومبيـا يف السـ م اتفـا  تنفيـذ  عـم يف اهلام  أ وا  
 ابلغــ  جديــدة ســلؤوليا مب نظمتنــامل عهــدا أن بعــد وذلــ  ،املتحــدة ألمــمل ثقتهمــا مــن  يف االســتمرا  وعلــى
 .األمهي 

 


