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 الدورة الثانية والسبعون
 األعمالمن جدول  136البند 

 2019-2018امليزانية الربانجمية املقرتحة لفرتة السنتني 
   

التقددداتاا املتعةقدددة البعثددداا السياةدددية اياادددة واملسددداات ا ميددددة واملبدددا راا   
 السياةية األختى اليت تدأذن هبا اجلمعية العامة و/أو جمةس األمن

  
اجملمواة املواضيعية الثالثة: املكاتب اإلقةيمية واملكاتدب العامةدة جم جمداع  ادع العمةيداا   

   السياةية والبعثاا األختى
   ألمع املتحدة لةتحقق جم كولومبيابعثة ا  
   *تقتات األمني العام  
   إضافة  

 موجز 
يتضــمن اــلا الت ايــا ااتتااجــا  امل ملتــد مــن املــواامل لبة ــد األمــم املتحــدة ل تح ــ     ولومباــا  

املمتـدة ملواا )بةـد صمـم ااطتعاعـا  االزاماـد مـن ماتبـا  املـوفرتة  ل رتـملة  73 571 400ب ـ  تاليت 
  .٢01٨ انون األول/مليسمرب   31 انون ال اين/ينايا إىل   1من 
  

  

 
 

 . ٢017) ٢377 و  ٢017) ٢366ي دم الا الت ايا عمالً ب اااي جم س األمن  * 

https://undocs.org/ar/S/RES/2366%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2377%20(2017)
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 البعثاا السياةية ايااة - أوال 
 املتحدة لةتحقق جم كولومبيا األمعبعثة   

 ملواا  73 571 400)   
 

 ايةفية والوالاة واهلدف  
املنشأة مبوجـ  طـااا ،    ولومبااي تمس الا امل ملح املواامل لةم اا  بة د األمم املتحدة ل تح    - 1

ترتــا  مــن امك رتــد تلتح ــ  مــن تنرتاــل ارــانبة الا اســاة التح ــ  . وبة ــد  ٢017) ٢366جم ــس األمــن 
احلكومد الكولومباد وال وا  بام بة دا م اللي أ  الست ا و املسالم ال بناءالنها ي اهناء النزاع و  ٢016عام 

تلتح ـ  مـن إعـاملة إملمـا  ع ـ  وجـا التحديـد مك رتـد واـي اراش الشةيب؛  - املس حد ال وايد الكولومباد
ارــاش الشــةيب   احلاــاة السااالــاد وااطتمــامليد وااجتماعاــد؛  -ال ــوا  املســ حد ال وايــد الكولومباــد  فــااملأ

ســـتوية الشومـــي وارمــاعي وبـــاامي األمـــن واحلمايـــد الشـــام د ومــن تنرتاـــل تـــدابا األمـــن واحلمايــد ع ـــ  امل
 املوممد ل مجتمةا  احمل اد واملنظما    اله األطالام.

ـــــــــا  5مـــــــــ اصتة ، و  االـــــــــالتة متعـــــــــاب تة ٢017تزياان/يوناـــــــــا  5و   - ٢  ٢017تزياان/يونا
 ، ط ـــ  ا ـــاس  ولومباـــا، صـــوان ، املافـــ S/2017/481مـــوجهتة إىل األمـــة الةـــام وا ـــاس جم ـــس األمـــن )

ارــاش الشــةيب، إنشــاء  -وال ــوا  املســ حد ال وايــد الكولومباــد  ولومباــا كومــد  تالــم تمانويــس الــانتو ، 
. وأ ـــد   االـــالتا أن الـــدعم امل ـــدم مـــن ا تمـــ  ٢017متوز/يولاـــا  10اثناـــد طبـــس صاصـــد بة ـــد الااالـــاد 

 تـاموا الاما من صالل بة د األمم املتحدة    ولومباا،  ان لـا ملوا أالاالـي    رتالـد اامت ـال الالدويل، 
، يوناـــاتزياان/ ٩. و  واألعمـــال الةدا اـــد وإل ـــاء الســـالح إطـــال  النـــااال نـــا ي والنهـــا ي بوطـــ  الترتـــا  ل

و  ااالـــاد اثناــــد. توصـــاا  أولاـــد انشـــاء بة ـــد ال م ـــدإىل األمـــة الةـــام أن يط ـــ  ا ـــاس جم ـــس األمـــن 
ــــ ــــا االــــتجابد ل ــــا للك، صــــدا  توصــــاد   ت اي ــــد األمــــم املتحــــدة    ولومبا املــــ ا  األمــــة الةــــام عــــن بة 

ــــد S/2017/539تزياان/يوناــــا ) ٢3 ــــول و  ن ل بة  ــــنى ع ــــ  أن ينظــــا ا  ــــس   الع ــــ  بةــــة ال ب   ت
الشــاوع فــوااً   األعمــال ”وع ــ   “تشــاع   تنرتاــل بةــ  مهــام البة ــد ال اناــد بشــكس م طــ أبن ”احلالاــد 

 .“التحضايد ل بة د ال اناد
، بة ـــد األمـــم املتحـــدة  ٢017) ٢366متوز/يولاـــا، أنشـــأ جم ـــس األمـــن، مبوجـــ  طـــاااه  10و   - 3

شـــــــهاا وطـــــــاا أن تبـــــــدأ  اـــــــ  أنشـــــــعد التح ـــــــ     1٢ولومباـــــــا لرتـــــــملة أولاـــــــد تب ـــــــ  مـــــــد ا ل تح ـــــــ     
أي ول/الـبتمرب.  ٢5  امل ـاا فـوا انتهـاء وايـد بة ـد األمـم املتحـدة    ولومباـا  ٢017أي ول/البتمرب  ٢6
املاـدان، وأن األمـة الةـام أن يبـدأ األعمـال التحضـايد، مبـا    لـك   وجا ا  س أيضاً  ،الا ال ااا  و 

ي دم توصاا  مرتمـ د إىل ا  ـس فامـا يتة ـ  بجـم بة ـد التح ـ  وجوانبهـا التشـيا اد ووايتهـا    ضـون 
 يوماً. 45
، ونتاجــــد عم اــــد التوعــــا   ٢017) ٢366واالــــتناملا إىل الوايــــد املنمــــوق ع اهــــا   ال ــــااا  - 4
تكامــــــــس، تــــــــدمل  توصــــــــاا  بشـــــــــأن مةــــــــايا بة ــــــــد التح ــــــــ    ت ايـــــــــا األمــــــــة الةــــــــام المـــــــــاملا   امل

بت ايـــــا ياتــــ  ”إن جم ــــس األمــــن فــــ،  ٢017) ٢377. و  طــــاااه  S/2017/745) آب/أ ســــعس 30
  ويوافـ  ع ـ  التوصـاا  الـوااملة فاـا بشـأن تجـم بة ـد األمـم املتحـدة ل تح ـ  S/2017/745األمة الةام )

 .“   ولومباا وجوانبها التشيا اد ووايتها

https://undocs.org/ar/S/RES/2366%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/481
https://undocs.org/ar/S/2017/539
https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/745
https://undocs.org/ar/S/RES/2377%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/745
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  ٢017) ٢366وتاامـــــملا  وايـــــد بة ـــــد التح ـــــ  منمـــــوق ع اهـــــا   طـــــاااي جم ـــــس األمـــــن  - 5
ـــــد التح ـــــ  اـــــو التح ـــــ  مـــــن تنرتاـــــل  ٢017) ٢377 و ـــــ  أن اـــــدن بة  ـــــنى اـــــلان ال ـــــاااان ع  . وي

تلترتمــــاس واجبــــا  األطــــاان  منانتضــــمــــن ااترتــــا  النهــــا ي. واــــلان البنــــدان ي 4-3 و ٢-3 البنــــدين
تنرتاـــــل عم اـــــد إعـــــاملة ااملمـــــا  السااالـــــي وااطتمـــــاملي وااجتمـــــاعي ألفـــــاامل ال ـــــوا  املســـــ حد ال وايـــــد   

ارـــاش الشـــةيب، واـــدملان الضـــماو  األمناـــد الواجـــ  ت ـــدنيها إىل امل ـــات ة الســـاب ة مـــن  -الكولومباـــد 
ا تمةــا  احمل اــد واملنظمــا  إىل ةيب وأالــاام، و ــللك ارــاش الشــ -ال ــوا  املســ حد ال وايــد الكولومباــد 

 ااجتماعاد   املناط  املتضااة من النزاع.
والتواصــــس بة ــــد التح ــــ ، مــــن صــــالل اانــــعالع مبهامهــــا، الةمــــس عــــن   ــــ  مــــ  األطــــاان،  - 6
الـــاما مـــ  ااتـــا  التح ـــ   ا  المـــ د املنشـــأة مبوجـــ  ااترتـــا  النهـــا ي لاصـــد وملعـــم تنرتاـــل جوانـــ   وا
دملة مـن ااترتـا ، م ـس رنـد متابةـد تنرتاـل ااترتـا  النهـا ي وتةزيـزه والتح ـ  منـا وا  ـس الـوط  اعـاملة حم

أيضـــا عـــن   ـــ  مـــ  الســـ عا  الوطناـــد البة ـــد ااملمـــا  وال جنـــد الوطناـــد ل ضـــماو  األمناـــد. والـــتةمس 
ل تح ــ  مـــن التنرتاــل الرتةـــال  وااط اماــد واحمل اــد، وا تمةـــا  احمل اــد واملنظمـــا  وارهــا  الرتاع ــد األصـــا 

 اعاملة ااملما  والضماو  األمناد.
 

 التعاون مع الكياانا األختى  
بة ـد التح ـ   مـنطباةـد الوايـد  تع ـ التح ـ ، ت جمـال البة ـد  اليت تنرتـلاا هام املتانافد إىل  - 7

السـ عا  احمل اـد  هـاوااتمال والتنسا  م  عدمل  با من ارهـا  صـاتبد املمـ حد، مبـا فا لةمسأن تزيد ا
وم السا  ا تم  املدين وارها  الرتاع د السااالاد وال عاع اخلاق وا تم  الدويل. وعالوة ع ـ   لـك، 

ملســ ولد عــن ومــن أجــس ت ــدم الــدعم الكــا  ل ــوا  الشــاطد وال ــوا  الةســكايد الكولومباــد الــيت الــتكون ا
بة ـد إىل مـااطبة ملولاـة  ـا مسـ حة لـديهم اخل رتاـد الالترتـا  النهـا ي، الـتحتا  لتنرتال اروان  الا اسـاد 

 الش اطاد والةسكايد اليت ت ا هم ل مشاا د ع   أع   املستواي    اهلاكس األم  الكولوميب.
 مــ   ــس مــن الســ عا  الوطناــد مــن الةالطــد الــيت تــدمل ا البة ــد األوىل التح ــ  والتســترتاد بة ــد - ٨

 توعاـد بةم اـد السـالم ومةارـد عامـد لوااط اماد واحمل اد ووالا   ااعالم وامل السا  األ املنياـد وارمهـوا 
 فاما يتة   بدوا بة د التح   أو إتالهلا ل سالم.احملتم د املسا س وتبديد الشكوك 

آللاـــا  مـــ  فايـــ  األمـــم املتحـــدة ال عـــاي. والـــتتوىل بة ـــد التح ـــ  أيضـــا تةزيـــز الـــاواب  وتنســـا  ا - ٩
عـن   ــ     ةمــسأن خمت ــ   اـاو  األمــم املتحـدة تتلنظـا إىل مـن األياــد  اً والاكتسـي اــلا األمـا مزيــد

ملعــم ي اــ  الســالم. ونتاجــد عم اــد التوعــا  املتكام ــد، أ نشــب عــدمل مــن أفاطــد تبــاملل وتنســا  مة ومــا  
بــة البة ــد واألمــم املتحــدة، مبــا    لــك األفاطــد املوانــاةاد املةناــد  الرتايــ  ال عــاي املةــ  تلتح ــ  واملشــملك

آلاــا  التنســا  فامــا يتة ــ  إبملااة املة ومــا  وااتمــاا    إبعــاملة ااملمــا  والضــماو  األمناــد، وعــزز 
املكاتــ  مــ  أعضــاء األفاطــد ال عايــد املوجــوملة ااشــملاك   إىل  ــللك بة ــد  الوالاالـا س املشــمل د. والــتتع   

عم اـــد ي اـــ  أطمـــ  طـــدا مـــن الكرتـــاءة مـــن تاـــ  التك رتـــد وتاســـا و  ،ع ـــ  املســـتوية احمل ـــي وااط امـــي
 التنسا . تةزيز

https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
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 املعةوماا املتعةقة األ اء  
ــــا مبوجــــ  طــــاااه  - 10 ــــد األمــــم املتحــــدة    ولومبا ــــد بة  .  ٢016) ٢٢61أنشــــأ جم ــــس األمــــن واي

، وت  ـ  أاـدافها الةامـد ل اصـد والتح ـ  مـن وطـ  ٢017أي ول/الـبتمرب  ٢5وأجنز  البة د وايتها   
إطـــال  النـــاا ال نـــا ي والنهـــا ي ووطـــ  األعمـــال الةدا اـــد بـــة تكومـــد  ولومباـــا وال ـــوا  املســـ حد ال وايـــد 

لا اهلـدن الةـام، أالـهم  البة ـد   اراش الشةيب، و للك من إل اء السالح. و  إطاا اـ - الكولومباد
ي ا  عدمل من ااجنازا ، مبا    لك فاما يتة   باصد امت ال  ال العافة اترتاطا  وط  إطال  النـاا 

لوطــــ   ٢016تشــــاين األول/أ تــــوبا  13ووطــــ  األعمــــال الةدا اــــد  ا  المــــ د الــــيت تشــــمس باوتو ــــول 
لـــيت أنشـــأ ا األطـــاان لاصـــد اترتـــا  وطـــ  إطـــال  النـــاا إطـــال  النـــاا، والتنرتاـــل الرتةـــال ل لاـــد ال ال اـــد ا

 والتح   منا.
أبن تبـدأ األعمـال األمم املتحـدة    ولومباـا  بة دالوصالل ت ك الرتملة،     أيضاً جم س األمن  - 11

أنشـأ  طـد . و  ٢017) ٢366تل ااا  عمالً ، متوز/يولاا 10من  امل طتد اليت توطةتها بة د التح   اعتباااً 
مـن التنرتاـل  انت الاد حم اد لألفاطد وأفاطد انت الاـد إط اماـد. و  رتـ  اـله األفاطـد تلاصـد والتح ـ  أفاطد البة د

عان  البة د منسـ ة ل تح ـ   وع   املستو  الوط ، من ااترتا  النها ي. 4-3 و ٢-3 بنديناألويل ل 
ملمـــا  وصممـــ  عـــدملاً صـــيااً مـــن املـــوفرتة لـــدعم اـــله املهـــام. ااإعـــاملة مـــن الضـــماو  األمناـــد و مـــن 

وأصــدا  توجاهــا  بشــأن املتع بــا  مــن املة ومــا  ع ــ  المــةادين احمل ــي وااط امــي، وبشــأن العاا ــ  
 الكرتا د بن  ها وي ا ها ع   المةاد الوط .

ألمــم املتحــدة ال عــاي، نرتــل  البة ــد عم اــا  ومــن صــالل الةمــس عــن   ــ  مــ  أعضــاء فايــ  ا - 1٢
أفاطـــد عام ـــد موانـــاةاد  جـــا  تشـــكاس. و مةـــاً  تنســـا  وتبـــاملل ل مة ومـــا  ع ـــ  المـــةادين احمل ـــي والـــوط 

  د  اجتماعا  أولاد. شمل د الاائالد ومةناد تلضماو  األمناد وإعاملة ااملما  وع  م
توطــ  مــن األطــاان وجم ــس األمــن، ومــن ومــن أجــس نــمان ي اــ  انت ــال الــ س ع ــ  النحــو امل - 13

أجس اامت ـال لتة امـا  األمـة الةـام أبن ي ـ  البة ـد الكرتـاءة التشـيا اد الكام ـد   يـوم عم اا ـا األول، 
 ـــز  ارهـــومل ع ـــ  يديـــد اتتااجـــا  بة ـــد بة ـــد بةـــدمل مـــن األنشـــعد التحضـــايد   الب ـــد. وا  الانـــع ة  

ة ــــومل تةــــديس الصــــالتاد بشــــأن مــــس مــــ  أصــــحاب الة ــــومل احلالاــــد التح ــــ  مــــن املــــوفرتة واملــــااطبة، والة
لبة ـد ارديـدة، وإعـدامل ملااالـا  االت مـا اد لألالـوا  واانـعالع أبنشـعد الـاب د ل تةاطــد، إىل ا إتالتهـاو 

 والةمس م  احلكومد ع   االتكمال اترتا  ما ز البة د.
 

 2018افرتاضاا التخطيط لعام   
، الــتحتا  بة ــد التح ــ   ٢017) ٢366طــااا جم ــس األمــن  وف ــا لع ــ  األطــاان ومتشــاا مــ  - 14

إىل ال ــــداة لتنرتاــــل وايتهــــا ع ــــ  المــــةد الوطناــــد وااط اماــــد واحمل اــــد. وطــــد أعــــد  ي ــــاال موالــــةا بشــــأن 
مـــن الةوامـــس املتمـــ د ت ـــاا   ا  ااتتااجـــا  ارياافاـــد ألنشـــعتها   جمـــال التح ـــ  يـــدمل فاـــا عـــدملاً 

األولويـــد لتح اـــ  الســـالم، تانـــافد إىل ت اـــام لةوامـــس اخلعـــا، ونظـــا    الـــداو  املســـت اة مـــن أنشـــعد 
التح   األولاد الـيت انـع ة   ـا بة ـد األمـم املتحـدة    ولومباـا. وبنـاء ع ـ  اـلا التح اـس، نظـا  بة ـد 

 ، واي:ملاا املاداين امل ااالتح     البااامملا  األابةد   وجو 

https://undocs.org/ar/S/RES/2261(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2366(2017)
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مـن ناواة احلرتاظ ع   وجومل ملاصس أو تل اب من املناط  ااط اماد الس  والةشـاين  )أ  
ارــاش  -تالاــا أفــاامل ال ــوا  املســ حد ال وايــد الكولومباــد يضــع   لتــداي  وإعــاملة ااملمــا ، تاــ  أجــس ا
 ؛ دم الضماو  من أجس أمنهمتا  تإعاملة إملما  و أبنشعد الشةيب 

ونـــاواة إطامـــد وجـــومل   املواطـــ  الـــيت تـــدمل ا تكومـــد  ولومباـــا أبهنـــا أولـــواي  لتـــوفا  )ب  
األمن واحلمايد ل مجتمةا  احمل اد، تلنظا إىل عوامس اخلعـا املوجـوملة   ت ـك املنـاط . والـاوا   عم اـد 

مس ع   وجا التحديد النشا امل ملتد لبة د التح   تنرتال باومي احلكومد لتوطاد الس م عموماً، اللي يش
وجــوملا أوالــ  نعاطــاً ل م الســا  املدناــد، وتــوفا الســ   واخلــدما  األالاالــاد، ومبــاملاا  التنماــد الايرتاــد، 

 وباامي إبدال احملاصاس  ا املشاوعد.
بة ــد التح ــ  أفــاامل ونــاواة  رتالــد أطمــ  طــدا الكــن مــن ااشــملاك   موطــ  واتــد بــة  )   

 عــاي لتح اــ  أطمــ  طــدا مــن التةــاون بــة بة ــد التح ــ  ومنظومــد األمــم فايــ  األمــم املتحــدة الأعضــاء و 
 املتحدة    ولومباا؛

أ بتـــ  التجابـــد أن موطةهـــا الـــيت بةـــ  املكاتـــ  ااط اماـــد  وطـــ ونـــاواة إعـــاملة يديـــد م )مل  
 لتح   ع   المةاد احمل ي.هومل ااحلايل ا يسمح هلا بت دم أفضس ملعم الكن ر

الــا  ع ــ  نرتــس النشــا اريــاا  الــلي   األبة ــد التح ــ   يااعتبــااا ، الــت ب اــله وبنــاًء ع ــ   - 15
فاي ــا  ٢6 م ــا وطــ  واتــد ل بة ــد موجــومل   بو ــوت، وتســةد مكاتــ  إط اماــد و)ا البة ــد الســاب د تــاعتمد

ين ـس   )أ، م  إجااء التةديال  التالاد:  حم اا موجوملاً   نرتس املناط  ااط اماد ل تداي  وإعاملة ااملما 
املكت  ااط امي من بو ااامانيا إىل  و وت )م اطةد نـوا  ملي الـانتاندا ، تاـ  يكـون   ونـ  أفضـس 
لـــــدعم األفاطـــــد احمل اـــــد   املنع ـــــد، وتاـــــ  توجـــــد أيضـــــاً و ـــــاا  األمـــــم املتحـــــدة وصـــــناملي ها وو اا ـــــا؛ 

ط امــي احلــايل   بــوتاين ي نشــأ مكتــ  إط امــي جديــد   تالــتو )م اطةــد وايناــو  ألن املكتــ  ااو   )ب
ي دا، لب ةد املسافد، ع   ت دم الدعم الكا  إىل األفاطـد احمل اـد   وايناـو )الـا يسـمح أيضـاً تاشـملاك  ا

 نشـأ مكاتـ  فاعاـد صـياة   الـبةد مواطـ ت  )   و   املكان م  الرتاي  ال عاي املوجومل أيضـا   تالـتو ؛ 
وبواتوايكـــــــو )م اطةـــــــد ماتـــــــا ؛ وأااو ـــــــا )م اطةـــــــد أااو ـــــــا ؛ ومو ـــــــوا : مـــــــونتااي )م اطةـــــــد واملوت ؛ اـــــــي

بوتومايو ؛ وأتاتملو )م اطةد أنتاو اـا ؛ وبوينـافانتواا )م اطةـد فـايل مليـس  او ـا ؛ وتاِانكاب اماوـا  )م اطةد
 الامكن بة د التح   من تيعاد املناط   ا  األولويد لتنرتاـل وايتهـا فامـاإن  لك )م اطةد الانتاندا . و 

يتمـس بكــس مــن إعـاملة ااملمــا  والضــماو  األمناـد. والاســمح أيضــا تاشـملاك   موطــ  واتــد والتنســا  
فاي ــــاً مــــن أفاطــــد التنســــا  احمل اــــد الــــيت نشــــااا فايــــ   13مــــن أصــــس أفاطــــد  ٩ الو اــــ  بــــة بة ــــد التح ــــ  و

 املتحدة ال عاي    ولومباا. األمم
رتة املــــدناة واملــــااطبة الــــدولاة  ــــا املســــ حة، والــــتتأل  بة ــــد التح ــــ  مــــن مــــزيي مــــن املــــوف - 16

األفاطد املشمل د أوال  مزيي الكن مـن املهـااا  واخلـربا  اله أفاطد مشمل د. والتكرتس   شكس املنتشاين 
لـدوا اهلـام إىل ا نظـاتلالالزمد ل ةمس م  أوال  جمموعـد الكنـد مـن أصـحاب املمـ حد وارهـا  الرتاع ـد. و 

الةســكايد وطــوا  الشـاطد الكولومباــد   تــوفا األمــن   منــاط  النــزاع الســاب د، الـلي تضــع   بــا ال ــوا  
فــإن نشــا مــااطبة ملولاــة  ــا مســ حة الــاةكس تــوازوً بــة صــربا  ارــاش والشــاطد. والــاجاي اصتاــاا 

ااي  بـو واخلـربة  داملااطبة ع   أالا  مةايا حمدملة تشمس التوازن بة ارنسة، والتم اس ااط امي، واملةاف
التح ـــ ، والتمســـك ب ـــام األمـــم املتحـــدة ومةايااـــا. وع ـــ  وجـــا اخلمـــوق، الـــتب ي بة ـــد التح ـــ  ع ـــ  
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عـن   ـ  و التزامها أبن تزيد إىل أطم  تد من عدمل النسـاء الةـامال     اـ  املهـام، والـتتةاون يديـداً 
 تاشاح املااطبا . ع   تشجا الم  الب دان املسايد املااطبد من أجس 

  نــوء عم اــد التح اــس والتوعــا  املرتمــ د واملبانــد أعــاله، يب ــ  عــدمل املــواامل البشــايد اا الاــد و  - 17
مااطبــــاً ملولاــــاً  1٢0موفرتــــاً، يوجــــد مــــن باــــنهم  513الالزمــــد لتنرتاــــل وايــــد بة ــــد التح ــــ  برتةالاــــد و رتــــاءة 

ل ع ــ  أوالــ  مســ ح والب اــد اــم موفرتــون مــدناون ومتعوعــون   األمــم املتحــدة. ومــن أجــس احلمــو   ــا
جمموعــا  املهــااا  نعاطــاً   األفاطــد املشــمل د، ي  ــملح إملاا  عــدمل  بــا مــن املــوفرتة الــوطناة ومتعــوعي 

 .بة د التح   األمم املتحدة   ااكس
التح   تلتنسا  م  أعضاء فايـ  ، التةمس بة د  ٢017) ٢366ومتشااً م  طااا جم س األمن  - 1٨

والـــاكون مـــن الضـــاواي أن تكرتـــس الملتابـــا   .األمـــم املتحـــدة ال عـــاي    ولومباـــا وف ـــا لوايـــد  ـــس مـــنهم
ل تنســا  مــ   اــاو  منظومــد األمــم املتحــدة ااتســا    ملعــم األمــم املتحــدة لالترتــا  النهــا ي، الااالــود 

طـداة تنسـا اد صـياة مـن جانـ   ،املبانـد أعـاله ،لملتابا اتملام وااي ا  ا  الم د. والتتع   اله ا م 
 بة د التح  .

 
 ملعم البة د  

صالفاً ل بة د الساب د    ولومباا، لن تةمس بة د التح     إطاا آلاـد  ال اـد األطـاان مدعومـد  - 1٩
خلـدما  احلكومد، بس التكون عوناً عن  لك املس ولد تمااً عن ا موعد الكام ـد م دمد من خبدما  

الــزايملة   أعــدامل مواطــ  البة ــد، وبةــد مــ  ملعــم البة ــد. والــا ملي اــلا التحــول  ــو ااعتمــامل ع ــ  الــلا ، 
إىل زايملة الع ــ  والتة اــد  ،ونــوامد تجــم باتــد عم هــا وتنوعهــاالتح ــ  املنــاط  الــيت الــتةمس فاهــا بة ــد 

    الدعم وأ ا بة د التح  .الاكون من الضاواي زايملة طداة البة د ع ومن مث،جمال ملعم البة د.   
ع ـــ  اخلــربة املكتســـبد   البة ــد الســـاب د، الــتتوىل بة ـــد التح ــ  عم اـــد التةاطــد ع ـــ   اـــ   وبنــاءً  - ٢0

انت ــال الــ س، الــتوا م بة ــد ي اــ  صــدما  الــدعم. ومــن أجــس ي اــ  أطمــ  طــدا مــن الكرتــاءة، ونــمان 
مـــا  ـــان اـــلا ااجـــااء الكنـــا و انـــ  طـــاملاة ع ـــ  التح ـــ  بـــة الة ـــومل وااترتاطـــا  ال ا مـــد وتتـــوىل إملاا ـــا 

اانعالع با   الوط  املناال  وع ـ   ـو فةـال. وعنـدما ا يكـون األمـا ع ـ  اـلا النحـو، الـتربم بة ـد 
التح   ع ـوملاً جديـدة تلتةـاون مـ  فايـ  األمـم املتحـدة ال عـاي مـا اطتضـ  األمـا  لـك. والـتةمس أيضـا 

   ولومباـا مـن أجـس واملوجـوملة ملنظومـد األمـم املتحـدة التابةـد وجسـتاد عن   ـ  مـ  األفاطـد التشـيا اد وال 
يديـــد اامكـــاو  الالزمـــد ل مشـــاا د   يديـــد مواطـــ  األفاطـــد احمل اـــد وااط اماـــد مـــ  أعضـــاء فايـــ  األمـــم 
 املتحدة ال عاي، و للك الرتاق املتاتد لتح ا  وفواا  احلجم أو ااالـترتاملة مـن الملتابـا  احلالاـد لرتايـ 

 األمم املتحدة ال عاي.
وا ــاا  الا اســاد الــيت الــتتوىل فاهــا بة ــد التح ــ  املســ ولاد عــن اخلــدما  امل دمــد مــن تكومــد   - ٢1

ــــربي، وتــــوفا املوامــــا     ــــداي  وإعــــاملة موطةــــاً حم اــــاً  ٢6 ولومباــــا اــــي الن ــــس ال ــــاط  إط اماــــد ل ت )من
شاء املكات    املواطـ  ااط اماـد التسـةد واملواطـ  إىل جان  تاتابا  ملعم احلااة  ا  الم د وإنااملما  ، 

أ عـــد ي اـــس مرتمـــس مـــن تاـــ  التكـــالا  والةوا ـــد طـــد ملون ااط اماـــد الســـبةد الـــيت الـــتةمس منهـــا البة ـــد. و 
تــوفا أالــعول مــن مــن صــالل   ــدن ي اــ  احلــد األطمــ  مــن فةالاــد التك رتــدالن ــس  موعــد مــن صاــااا  

أالــا  اتتااجــا  التن ــس واألمــن املتباينــد ع ــ  المــةد الوطناــد وااط اماــد  املا بــا  املوت عــد احملــدملة ع ــ 
واحمل اد. وفاما يتة   تملبـاين املوجـوملة   املواطـ  احمل اـد، فـإن البة ـد تنظـا   صاـااا  خمت رتـد تشـمس اايـواء 
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 ،ة مسـتأجاة  خماما  صياة جاازة ومـ جاة تتـوفا فاهـا المـااند واخلـدما ، واايـواء   خمامـا  م عـوا 
 .اراش الشةيب - الكولومبادال وايد  ا  املس حدجتديد املااف  امل طتد   املةسكاا  املوجوملة التابةد ل  و و 

ــــك، وتلنظــــا إىل تجــــم  - ٢٢ ــــد التح ــــ  وتانــــافد إىل  ل ــــا املنع ــــد املشــــمولد بوايــــد بة  والعبو اافا
وإىل وجــومل مواطــ  حم اــد عديــدة ل بة ــد   منــاط  الــاما السالالــس ارب اــد الــ الط الــيت ت عــ  الب ــد ،  )ا

تامـي إىل التح ـ  مـن الـتو ى مـن عم اـا   تنرتاـلو اد، الاكون توفا طداا  جويـد صـياة أمـااً نـاواايً ل
النا اـد، ولالالـتجابد لألزمـا ، وال وجسـتاا ، وااتمـاا ، والـزاياا  الافاةـد األالـ حد   املنـاط  خمابب 

ي ـــاال مـــن تاـــ  التكـــالا  والةوا ـــد التح اـــ    بة ـــد عـــدالســـاب د. وطـــد أالبة ـــد مـــن جانـــ  املســـتو  
طــاان تةمــس  ا إمكاناــا  تــوفا العــاان    ولومباــا. ولــاس انــاك   الوطــ  الــااان أي شــا وت ــ  مل

ملاصس الب د أو املنع د لديها التسجاس واألا اد الالزمـة لتنرتاـل تاتابـا  اتتااطاـد لألمـم املتحـدة. ولـللك 
لرتملة اله املازاناد تمااً، االتمااا ال داة املوممد هللا الياض واملتةاطد ع اها تـا اـة الوطـ   يع  ،

اله الةم اد، التةمس بة د  تاسامن أجس اانت ال إىل تاتا  اتتااطي. و التح   اللي تستعا  فاا بة د 
الـدعم لشـةبد التـاب   الن ـس ارـوي طسـمالتح   عن     م  الـ عا  العـاان املـدين وم ـدمي اخلـدما  و 

مــن أجــس املســاعدة   تســجاس م ــدمي اخلــدما  الــوطناة وااط اماــة   وجســيت   إملااة الــدعم املاــداينال
 ومنحهم الشهاملا  وف ا ل واعد األمم املتحدة وأنظمتها.

 
 األمن  

ـــا املســـ ولاد الســـاامليد الةامـــد عـــن نـــمان الـــالمد وأمـــن مـــوفرتي األمـــم ت - ٢3 تحمـــس تكومـــد  ولومبا
املتحــدة    ولومباــا. ومــن صــالل الةمــس عــن   ــ  مــ  الشــاطد الوطناــد والو ــاا  األمناــد املاتبعــد  ــا، 

د ونـاواة برتةالاـالتح ـ  التض  إملااة ش ون السـالمد واألمـن نظامـاً يـوازن بـة متع بـا  تنرتاـل وايـد بة ـد 
 ال اام بللك بعاي د آمند ومأموند.

إملااة األمـــن لألمـــم املتحـــدة    ولومباـــا بعاي ـــد موتـــدة تـــوفا صـــدما  الســـالمد فايـــ  ةمس اوالـــ - ٢4
واألمن ألفاامل نظام األمم املتحدة املااة األمن. وع   المةاد الـوط ، التسـترتاد بة ـد التح ـ  مـن النظـام 

وع ـــ  المـــةاد ااط امـــي، التنشـــا بة ـــد التح ـــ  مـــوفرتة ومســـاعدين  احلـــايل املااة األمـــن وتســـهم فاـــا.
لش ون األمن من أجس ملعم ا اس املكت  ااط امي   نمان األملاء اآلمن والرتةال وااشاان ع   توفا 

  صدما  السالمد واألمن ع   المةاد احمل ي.



 A/72/371/Add.7 

 

8/14 17-18155 

 

 1اردول 
 األ اءاألهداف واإلجنازاا املتوقعة ومؤشتاا اإلجناز ومقاايس 

 
مــن اترتــا  الســالم النهــا ي املــربم بــة تكومــد  ولومباــا وال ــوا  املســ حد  4-3 و ٢-3التأ ــد مــن التنرتاــل الرتةــال ل رتــاعة : اــدن املنظمــد

 ال ــوا  املســ حد ال وايــد  ألفــاامل الســاب ة ل، ااملمــا  السااالــي وااجتمــاعي وااطتمــاملي ٢-3ارــاش الشــةيب: الرتــاع  - ال وايــد الكولومباــد
، الضــماو  األمناــد ل م ــات ة الســاب ة وأعضــاء احلــزب السااالــي ارديــد، وأالــاام، واملنظمــا  4-3ارــاش الشــةيب، والرتــاع  -الكولومباــد 

 وا تمةا  احمل اد   األطالام.
 

 م شاا  ااجناز ااجنازا  املتوطةد
 م اياس األملاء 

 ٢01٢ ٨017 ٢016 ٢015 
احلزب السااالي ارديد )أ  تتوفا لكس من        

 -ل  ــــــــوا  املســــــــ حد ال وايــــــــد الكولومباــــــــد 
ارـــــــــــــاش الشـــــــــــــةيب، واحلا ـــــــــــــد السااالـــــــــــــاد 

إمكاناــــد الوصــــول إىل “ أصــــوا  الســــالم”
والــا   ااعــالم واهلاتــا  التم ا اــد احملـــدملة 

   ااترتا  النها ي

ا يواجـــــــــــا  ــــــــــــس مـــــــــــن احلا ــــــــــــد ‘ 1’
واحلـزب  “أصوا  السالم”السااالاد 

السااالــي ارديــد الناشــب عــن انت ــال 
 -ال وايـد الكولومباـد  املسـ حد ال وا 

ارــــاش الشــــةيب إىل احلاــــاة السااالـــــاد 
ــــــــد ال انوناــــــــد  ــــــــ  أي ــــــــد ع  ــــــــومل طانونا طا

 إمكاناد الوصول إىل الكونيا 

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

ا ترتاض أيـد طاـومل ع ـ  إمكاناـد ‘ ٢’
وصـــــــــول ال ـــــــــوا  املســـــــــ حد ال وايـــــــــد 

ارـــــــــاش الشـــــــــةيب إىل  -الكولومباـــــــــد 
 ا  س اانتوايب الوط 

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

الشكاو  احملدوملة امل دمد بشأن ‘ 3’ 
ال اـــومل املرتاونـــد ع ـــ  الااالـــد الةمـــس 
السااالــــــــــــي ع ــــــــــــ  المــــــــــــةد احمل اــــــــــــد 

احلــزب وااط اماــد والوطناــد عــن طايــ  
السااالــي ارديــد الناشــب عــن انت ــال 
ال ـــــوا  املســـــ حد ال وايـــــد الكولومباـــــد 

 إىل احلااة السااالاد ال انوناد

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    ٢0 من أطس

 الشكاو  احملدوملة امل دمد بشأن‘ 4’ 
ال اومل املرتاوند ع ـ  والـا   ااعـالم 

وااط اماـــــــــــد ع ـــــــــــ  المـــــــــــةد احمل اـــــــــــد 
والوطناــد عــن طايــ  احلــزب السااالــي 
ارديــــد الناشــــب عــــن انت ــــال ال ــــوا  
املســ حد ال وايــد الكولومباــد إىل احلاــاة 

 السااالاد ال انوناد

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    ٢0 من أطس
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 م شاا  ااجناز ااجنازا  املتوطةد
 م اياس األملاء 

 ٢01٢ ٨017 ٢016 ٢015 
)ب  املشــاا د الرتةالــد ل م ــات ة املســج ة        

ال وايـــــــــد الســـــــــاب ة   ال ـــــــــوا  املســـــــــ حد 
 ارــاش الشــةيب املســج ة   -الكولومباــد 

الـربامي واملشـااي  الرتامليــد وارماعاـد اعــاملة 
 ااملما 

النســـبد املتويـــد ل مشـــااي  والـــربامي ‘ 1’
اانتاجاـــد امل دمـــد واملتح ـــ  منهـــا مـــن 
 جان  ا  س الوط  اعاملة ااملما 

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

٨0    

النســــبد املتويــــد لألفــــاامل الســــاب ة  ‘٢’
  ال وا  املس حد ال وايد الكولومباـد 

ارــــــــــــاش الشــــــــــــةيب املشــــــــــــاا ة    -
ــــــــا  إعــــــــاملة ااملمــــــــا  الرتامليــــــــد  عم ا

 ارماعاد الامساد أو

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

٨0    

يت  ـــ  امل ـــات ون الســـاب ون املســـج ون  )  
 -ال وايــــد الكولومباــــد    ال ــــوا  املســــ حد

ارــــاش الشــــةيب الــــدعم املــــايل وفــــ  أتكــــام 
 ااترتا  النها ي.

النسـبد املتويـد لألفـاامل السـاب ة    ‘1’
 -ال ـــوا  املســـ حد ال وايـــد الكولومباـــد 

اراش الشةيب اللين ت  ـوا بـدل تعباـ  
 طداه م اوين بازو  ولوميب

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

100    

النسـبد املتويـد لألفـاامل السـاب ة    ‘٢’
 -ال ـــوا  املســـ حد ال وايـــد الكولومباـــد 

ــــــدل  ــــــلين ت  ــــــوا الب ارــــــاش الشــــــةيب ال
 الشهاي األالاالي

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

100    

النسـبد املتويـد لألفـاامل السـاب ة   ‘ 3’
 -ال ـــوا  املســـ حد ال وايـــد الكولومباـــد 

اراش الشـةيب الـلين ت  ـوا ملعمـا مالاـا 
م اـون باـزو  ولـوميب ل مشـااي   ٨طداه 

 اانتاجاد

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

100    

الشـــكاو  احملـــدوملة املتة  ـــد بةـــدم ‘ 4’
الــدامل املــدفوعا  أو تلمــةوت  الــيت 

 تةملض عم اد المان

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    10 من أطس

الونــــ  الرتة ـــــي ل ملتابـــــا  امل الســـــاد  )مل 
 املترت  ع اها ل تنرتال

أ نشــــــــــــــــت  الرتــــــــــــــــاوع ااط اماــــــــــــــــد ‘ 1’
ل مج س الـوط  اعـاملة ااملمـا  وفـ  
ـــــوط   ـــــد ل مج ـــــس ال ـــــاملو التوجاها املب

 اعاملة ااملما 

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

تنتظـــام اهلاتـــا  التنرتاليـــد جتتمـــ  ‘ ٢’
املةناــــــــــــد )ا  ــــــــــــس الــــــــــــوط  اعــــــــــــاملة 
ااملمـــــــــا ، والو الــــــــــد املةناــــــــــد إبعــــــــــاملة 
ااملمــا  والتعباــ ، ورنــد متابةــد تنرتاــل 
ااترتـا  النهـا ي وتةزيـزه والتح ـ  منــا  
ل تعـــا  إىل أوجـــا الت ـــدم والتحـــداي  

   عم اد إعاملة ااملما 

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة يالاألملاء 

    نةم
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 م شاا  ااجناز ااجنازا  املتوطةد
 م اياس األملاء 

 ٢01٢ ٨017 ٢016 ٢015 
ــــــــــــــدابا   ا)        ــــــــــــــل الرتةــــــــــــــال لت يشــــــــــــــا التنرتا

ــــد إىل يســــانا    أمــــن  الضــــماو  األمنا
صــــــرتون امل ـــــــات ة الســـــــاب ة وا تمةـــــــا  

 احمل اد واملنظما    اله األطالام

يشــا عــدمل حمــدومل مــن الشــكاو  ‘ 1’
املتة  ــد بــواملط إىل يــداي    تنرتاــل 

الرتــــــــــاملي وارمــــــــــاعي  تــــــــــدابا األمــــــــــن
املتة  د بمايـد أعضـاء احلـزب  والتدابا

السااالـــــــــي ارديد/احلا ـــــــــد السااالـــــــــاد 
ارديـــــــــــــدة وأالـــــــــــــاام، تانـــــــــــــافد إىل 
األعضاء الساب ة   ال وا  املسـ حد 

 اراش الشةيب - ال وايد لكولومباا

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    5 من أطس

يـــدل عـــدمل حمـــدومل مـــن الشـــكاو  ‘ ٢’
بــــــواملط ع ــــــ  ااصرتــــــا     املتة  ــــــد

ــــــ   ــــــد ع  ــــــدابا األمــــــن واحلماي تنرتاــــــل ت
املســــــــــــــــــتوية الرتــــــــــــــــــاملي وارمــــــــــــــــــاعي 
ل مجتمةــــــــا  احمل اــــــــد واملنظمـــــــــا    

 األطالام

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    5أطس من 

الونــــ  الرتة ـــــي ل ملتابـــــا  امل الســـــاد  )و 
 املترت  ع اها ل تنرتال

الااالــــا  األمــــن اعتمــــامل وتنرتاــــل ‘ 1’
 واحلمايد

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

إنشــــــاء الوتــــــدة اخلاصــــــد ملكتــــــ  ‘ ٢’ 
 املدعي الةام وأملاء فاوعها ااط اماد.

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

جتتمـــ  تنتظـــام اهلاتـــا  التنرتاليـــد ‘ 3’ 
املةناــــــد   ا  المــــــ د )ال جنــــــد الوطناــــــد

تلضـــماو  األمناـــد، واملديايـــد الرتاعاـــد 
املتوممــد ل وتـــدة الوطناـــد ل حمايـــد، 
ومكت  أمة املظـا،، ومكتـ  املـدعي 
الةــــام  لتنــــاول أوجــــا الت ــــدم ومواجهــــد 
التحـداي    تنرتاــل تـدابا الضــماو  

 األمناد وبااجمها

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

إملاا  النهي ارنساين بعاي ـد مناالـبد  )ز 
  صاا د وتنرتال تدابا الضـماو  األمناـد 

 وبااجمها

مــــد  ت اــــام ومااعــــاة اتتااجــــا  ‘ 1’
املــــــــاأة   ونــــــــ  الضــــــــماو  األمناــــــــد 

 وإملما  السااالا  )تلنسبد املتويد 

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

100    

النسـا اد برتةالاـد تشااك املنظما  ‘ ٢’
وجيـــــــاي التشـــــــاوا مةهـــــــا أ نـــــــاء ونـــــــ  
ــــل الااالــــا   ــــد وتنرتا الضــــماو  األمنا

 إعاملة ااملما 

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم
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 م شاا  ااجناز ااجنازا  املتوطةد
 م اياس األملاء 

 ٢01٢ ٨017 ٢016 ٢015 
ـــــــــــــــل الضـــــــــــــــماو  األمناـــــــــــــــد ‘ 3’        تنرتا

والااالــا  إعــاملة ااملمــا  مبــا يتماشــ  
 واألتكام ارنساناد لالترتا  النها ي

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

إشـــااك ا موعـــا  اا ناـــد واملنظمـــا   )ح 
وا تمةــا  احمل اــد ع ــ  النحــو الواجــ    
صـــــوف وتنرتاـــــل تـــــدابا الضـــــماو  األمناـــــد 

 وبااجمها

مـــــــــــــــــد  ت اـــــــــــــــــام اتتااجـــــــــــــــــا  ‘ 1’
اا ناـــــــــــــد ومااعا ـــــــــــــا عنـــــــــــــد  الرتتــــــــــــا 
الضــــــــماو  األمناــــــــد وإملمــــــــا   ونــــــــ 

 املتويد السااالا  )تلنسبد 

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

100    

 ناـــد برتةالاـــد تشـــااك املنظمـــا  اا‘ ٢’
وجيـــــــاي التشـــــــاوا مةهـــــــا أ نـــــــاء ونـــــــ  
ــــد  ــــل الااالــــا  الضــــماو  األمنا وتنرتا

 وإعاملة إملماجها

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

ـــــــــــــــل الضـــــــــــــــماو  األمناـــــــــــــــد ‘ 3’ تنرتا
والااالــا  إعــاملة ااملمــا  مبــا يتماشــ  
وأتكـــــــــام ااترتــــــــــا  النهــــــــــا ي بشــــــــــأن 

  نادالرتتا  اا

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

إملاا  ااعتبـــــااا  املتة  ـــــد تألطرتـــــال  )ط 
امل ـــــات ة الســـــاب ة ع ـــــ  النحـــــو املناالـــــ  

صــــــــــاا د وتنرتاــــــــــل تــــــــــدابا الضــــــــــماو    
 وبااجمها األمناد

ت اـــــــــام اتتااجـــــــــا  األطرتـــــــــال  مـــــــــد 
امل ـــــــات ة الســـــــاب ة التـــــــابةة ل  ـــــــوا  
 -ال وايـــــد املســـــ حد ال وايـــــد الكولومباـــــد 

ارــــــاش الشــــــةيب ومااعا ــــــا   صــــــاا د 
الضـــــماو  األمناـــــد والااالـــــا  إعـــــاملة 

 ااملما 

 األملاء املستهدن
 األملاء امل دا

 رتة ياألملاء ال

    نةم

   
 النواتي

  ارديـد  ينتظمد عن ااتمال بوالا   ااعالم واهلاتا  التم ا اد ل حزب السااالاملت اايا الال اام أالبوعااً بتح اس ااجتااا  وإعدامل
ي ـااًل لالجتااـا ،  5٢اراش الشةيب بعاي د طانوناد إىل احلااة السااالاد. ) -الناشب عن انت ال ال وا  املس حد ال وايد الكولومباد 

 ايااً ت  1٢ و
  احلزب السااالي ارديـد الـلي تةملض ال اام   الوط  املناال  بت دم الت اايا وتوجاا الشكاو  احملتم د اليت تشا إىل الة با  اليت

ارـاش الشـةيب إىل احلاـاة السااالـاد ال انوناـد مـن أجـس الوصـول إىل والـا   ااعـالم  - فهـا نتاجـد انت ـال ال ـوا  ال وايـد الكولومباـد
  1٢المةاد احمل ي وااط امي والوط  )  س من   الشاوط الالزمد ملمااالد الةمس السااالي ع  اليت ترتت ا إىل واهلاتا  التم ا اد، أو 

   اراش الشةيب، والس عا  احمل اد، وال  ي ا تمةا  احمل اد وارها   - ال وا  ال وايد الكولومباد ال  يع د اجتماعا  أالبوعاد م
ع   المةاد احمل ي والمةادين ااط امي والوط  من أجس متابةـد الشـاوط الالزمـد ملمااالـد الةمـس السااالـي مـن جانـ   املةنادامل  اة 

ارـــــاش الشـــــةيب إىل احلاـــــاة السااالـــــاد  -ولومباـــــد احلــــزب السااالـــــي ارديـــــد الـــــلي يـــــربز جـــــااء انت ـــــال ال ــــوا  املســـــ حد ال وايـــــد الك
  5٢) ال انوناد
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  ارـاش  -ال اام شهاايً إبعدامل ي اس لالجتااا  وت اايا منتظمد عن اخنااط امل ات ة الساب ة   ال وا  املسـ حد ال وايـد الكولومباـد
 ت ايااً  1٢ي ااًل لالجتااا ،  1٢الشةيب   باامي/مشااي  إعاملة ااملما  )

  ت دم الت اايا وتوجاا الشكاو  احملتم د اليت تنوه بوجومل ع بـا  فامـا يتة ـ  بمـان األمـوال أو عـدم ملفـ  ب  الوط  املناال  ال اام
  1٢مب   الدعم املايل املنموق ع اا   ااترتا  النها ي )

 ا تمــ  احمل ــي وال عــاع ال  ــي   احمل اــد، و ارــاش الشــةيب، والســ عا - ع ــد اجتماعــا  أالــبوعاد مــ  ال  ــي ال ــوا  ال وايــد الكولومباــد
اخلاق وم  أصحاب املم حد املةناة ع    س من المـةد احمل اـد ااط اماـد والوطناـد مـن أجـس متابةـد مشـاا د امل ـات ة السـاب ة   

   1٢عم اد إعاملة ااملما  والتي   ع   الة با  احملتم د اليت تةاطس صان الدعم املايل )
  أالبوعاد وإعدامل ي اال  شهايد لالجتااا  املتة  د بتنرتاـل خمت ـ  تـدابا وبـاامي األمـن واحلمايـد، وأ ااـا ع ـ  الظـاون ت دم ت اايا

ارــــاش الشــــةيب وأالــــاام، تانــــافد إىل ا تمةــــا  احمل اــــد  - األمناــــد ل م ــــات ة الســــاب ة مــــن ال ــــوا  املســــ حد ال وايــــد الكولومباــــد
 الجتااا  لي ااًل 1٢ يااً وت ا  5٢واملنظما    األطالام )

  ال اام   الوط  املناال  بت دم الت اايا واف  الشكاو  احملتم د عن تاا  الرتشس   تنرتال الضـماو  األمناـد ل م ـات ة السـاب ة
  1٢واألعضاء   احلزب السااالي ارديد، واملنظما  وا تمةا  احمل اد   األطالام )

 ارــاش الشــةيب، والســ عا  احمل اــد، وا الــاما مــ  ال  ــي الــ عا   -   ــي ال ــوا  ال وايــد الكولومباــدع ــد اجتماعــا  أالــبوعاد مــ  ال
 إنرتــا  ال ــانون الةامــد، وال  ــي ا تمــ  وال  ــي املنظمــا  املناالــبد ع ــ  المــةد احمل اــد وااط اماــد والوطناــد مــن أجــس متابةــد تنرتاــل تــدابا

  5٢األمناد   األطالام ) ألوناعاألمن واحلمايد، وأ ااا ع   اوباامي 
  ــــتنظــــام ــــد إعــــاملة ااملمــــا  والظــــاون ال ــــد لت  ــــ  الت ــــاايا واملة ومــــا  املســــتكم د عــــن عم ا زاياا  والــــاعا  الةمــــس   ال ــــا  احمل ا

  5٢) األمناد
  محايـد العرتـس، ون  االملاتاجاد حمدملة ل تح   من مشول الااالا  إعاملة ااملما  والضماو  األمناد ل ـنهي ارنسـاين والةاطـي وهنـي

  1ع   التوايل، متشاا م  أتكام ااترتا  النها ي )
   ناـــد واملـــاأة املســـ ول عـــن املتابةـــد بشـــأن عم اـــد تنرتاـــل ااترتـــا  مـــ  املنتـــد  الافاـــ  املســـتو  ل مجتمةـــا  ااملوايـــد ع ـــد اجتماعـــا 

  1٢) النها ي
   طالعهـا ع ـ  الت ـدم امـا   ا  المـ د تألطرتـال مـن أجـس واملنظ ،النسـا اداملنظمـا  و  ، ناداااملنظما  د م  ملوايع د اجتماعا

احملاز   إملاا  النهي الشام د ال ال د املتبةد   تنرتال الضماو  األمناد وإجااءا  إعاملة ااملما  ويديد التحداي ، واحلمول ع ـ  
  1٢تة ابا ا )

 
  

 العوامل ايارجية  
االــتمااا التــزام األطــاان بتنرتاــل  )أ مــن املتوطــ  أن ي ــ  البة ــد اــدفها وإجنازا ــا املتوطةــد شــايعد  - ٢5
د لتنرتال بنـومل الزمواالتمااا االتزام   الكونيا  تعتمامل التشايةا  املة  د ال)ب  ؛ نها يترتا  الاابنومل 
يت الــــتةمس فاهــــا البة ــــد والــــيت يكــــون وب ــــاء احلالــــد األمناــــد مســــت اة   املنــــاط  الــــ)   ؛ نهــــا يترتــــا  الاا

اتتــد   املازاناــد الوطناــد الالزمــد عتمــاملا  ااوختمــاى )مل  ل جماعــا  املســ حد األصــا  وجــومل فاهــا؛ 
 .نها يالترتا  اللا ال لتنرتال األتكام الا اساد 
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 ٢اردول 
 املالية املوار 

  )آبان ملوااا  الوااي  املتحدة 

 
 انون   31 - ٢016ال اين/ينايا  انون   1

  ٢017األول/مليسمرب 

 انون   1ااتتااجا  ل رتملة 
 انون   31 -ال اين/ينايا 

  ٢01٨األول/مليسمرب 
 ي اس الرتاو 

(٢017-٢01٨  

 ااعتماملا  اانرتا  فتد
النرت ـــــــــــــــــــا  

اة  امل دَّ
 امل ـــــــــــــــدا الرتـــــــــــــــا 

 الزايملة/)الن مان 
جممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 ااتتااجا 
ااتتااجــــــــــا  

  ا املتكااة

املازاناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
املةتمـــــدة لةــــــام 

٢017 
  الرتا 

 الزايملة/)الن مان 
 (1  (٢  (3(= ٢ -(1  (4  (5  (6  (7(= 4 -(6  
 016,1 4 - - 016,1 4 475,5 1 475,5 1 - كالا  األفاامل الةسكاية وأفاامل الشاطدت        
 730,7 ٢6 - - 730,7 ٢6 515,1 5 515,1 5 - كالا  املوفرتة املدناةت

 ٨٢4,6 4٢ - 5٨٩,3 6 ٨٢4,6 4٢ 7٢٨,٨ ٨ 7٢٨,٨ ٨ - التكالا  التشيا اد
اجملمددو) عبعددد خالددع االقتطاادداا اإللزاميددة  

 571,4 73 - 589,3 6 571,4 73 719,4 15 719,4 15 - من متتباا املوظفني(
   

 3اردول 
 الوظائف

 

  الرتتد الرتناد والرتتا  الة اا 
فتد اخلدما  الةامد 

  املتم د  اوالرتتا  
املوفرتون 
   الوطناون

 ٢-ن 3-ن 4-ن 5-ن 1-مد ٢-مد أ ع م و أع 

 اجملمددددددو)
 الفتات

اخلدمـــد املاداناـــد/ 
 صدما  األمن

فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
اخلـــــدما  

 الةامد

جممددددددددددددددددددو) 
املدددددددددددوظفني 

 الدوليني

املوفرتـــــون 
الرتناــــــــــــــون 
 الوطناون

الاتبــــــــــد 
 احمل اد

متعوعـــــــو 
األمـــــــــــــــــــــم 
 اجملمو) املتحدة

الوفـــا   املةتمـــدة                  
 - - - - - - - - - - - - - - - - ٢017لةام 

الوفــــا   امل ملتــــد 
 393 ٨5 ٨٢ 7٢ 154 1 3٨ 115 1 45 40 ٢0 6 1 1 1 ٢01٨لةام 
 393 85 82 72 154 1 38 115 1 45 40 20 6 1 1 1 رييالتغ 
   

ل رتـــملة التح ـــ  بةم اـــا  بة ـــد  ٢017ملواا لةـــام  15 71٩ 400تتة ـــ  النرت ـــا  الـــيت تب ـــ   - ٢6
. ويةتـزم األمـة الةـام ٢017 ـانون األول/مليسـمرب   31أي ول/الـبتمرب إىل  ٢6املمتدة من بدء عم هـا   

ملواا م ابـــس املب ـــ  املومـــى لبة ـــد األمـــم  ٩ ٢40 300الاصـــاد  ـــا املســـتةمس الـــلي يب ـــ  االـــتودام 
مـن أجـس الوفـاء  ـزء مـن ااتتااجـا  الالزمـد لبـدء عم اـا   ٢017-٢016املتحدة    ولومباا ل رتملة 

 400يب   اللي  ٢017 انون األول/مليسمرب   31أي ول/البتمرب إىل  ٢6بة د التح   ل رتملة املمتدة من 
بـد اـلا الت ايــا، ملواا )بةـد صمـم ااطتعاعـا  االزاماـد مـن ماتبـا  املـوفرتة . و  وطـ   تا 15 71٩

ط ــ  األمــة الةــام مواف ــد ال جنــد ااالتشــاايد لشــ ون ااملااة واملازاناــد ع ــ  الــ عد الــدصول   التزامــا  
ع   ختمـاى اعتمـامل . والـا  التح   ملواا لتيعاد ااتتااجا  اانافاد لبة د 6 47٩ 100مبب   طداه 
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ل جنــــد ااالتشــــاايد لشــــ ون ااملااة االــــتوداما نظــــا الــــ عد الــــدصول   التــــزام تســــ  مــــا توافــــ  ع اــــا ا
  .٢017-٢016واملازاناد   الاا  ت ايا األملاء ال اين لرتملة السنتة 

 هم ـــداا مـــا  ٢01٨وتب ـــ  ااتتااجـــا  امل ـــداة لبة ـــد األمـــم املتحـــدة ل تح ـــ     ولومباـــا لةـــام  - ٢7
 1٢0ي تكــالا  ملواا )بةــد صمــم ااطتعاعــا  االزاماــد مــن ماتبــا  املــوفرتة  وتيعــ 73 571 400

مـن ملواا ، واملاتبا  والتكالا  الةامد ل موفرتة اخلاصـد مبـالك  4 016 100مااطباً ملولااً  ا مس ح )
ــــأل  مــــن  ــــدولاة ) 154املــــوفرتة يت  154 ملواا  و 1٨ 35٩ ٨00وفارتــــد مــــن وفــــا   املــــوفرتة ال

متعــوع مــن متعــوعي األمــم وفارتــد  ٨5 ملواا  و 6 154 100وفارتــد مــن وفــا   املــوفرتة الــوطناة )
تشــــمس تكــــالا  الــــيت ملواا   4٢ ٨٢4 600ملواا ، والتكــــالا  التشــــيا اد ) ٢ ٢16 ٨00املتحـــدة )

ملواا ، واملاافــــــ   ٢ 445 400ملواا ، والســــــرتا   مهــــــام امساــــــد ) 5٩1 700اخلــــــرباء ااالتشــــــااية )
ا ، والن ــــــس ارــــــوي ملوا 3 6٢7 700ملواا ، والن ــــــس الـــــربي ) 14 1٨4 ٩00واهلاا ـــــس األالاالــــــاد )

ملواا   7 ٨77 ٩00ملواا  وااتمـــــــــاا  ) 3٩٢ 400ملواا ، والن ـــــــــس البحـــــــــاي ) ٨ 367 ٩00)
ــــــــــا املة ومــــــــــا  ) ملواا  وال ــــــــــوازم  575 ٨00ملواا ، واخلــــــــــدما  العباــــــــــد ) 3 0٢5 600وتكنولوجا

 ملواا .  1 735 300واخلدما  واملةدا  األصا  )
اطــــملاح إنشــــاء  ٢01٨كما ــــي امل ــــملح لبة ــــد التح ــــ  لةــــام ويةكــــس جممــــوع مــــالك املــــوفرتة الت - ٢٨

، الـتحتا   ٢017) ٢366أعاله. ومتشااً م  طـااا جم ـس األمـن  3 وفارتد مدناد مباند   اردول 3٩3
وااط اماـــد واحمل اـــد. والـــتتأل  بة ـــد  لتنرتاـــل وايتهـــا ع ـــ  المـــةد الوطناـــدالالزمـــد بة ـــد التح ـــ  إىل ال ـــداة 

 أفاطد مشمل د.   التح   من مزيي من املوفرتة املدناة واملااطبة الدولاة  ا املس حة، املنتشاين 
 

 املوار  ايارجة ان امليزانية   
ا يتوطــــــ  ختمــــــاى مــــــواامل صااجــــــد عــــــن املازاناــــــد لبة ــــــد األمــــــم املتحــــــدة ل تح ــــــ     ولومباــــــا  - ٢٩
  .٢01٨ لةام
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