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تشري األرقام املصحوبة بأحرف إىل التوصيات الواردة يف الفرع األول مـن تقريـر              
  ".موجز مداوالت عملية االستعراض"الفريق العامل املعنون 

لومبيا يف التوصيات التابعة املصاغة خالل جلسة التحـاور         نظرت كو   -أوالً  
  وهي حتظى بتأييدها

تقبل كولومبيا التوصيات الواردة يف تقرير املمثلة اخلاصـة     . مقبولة  -١-١١٥
املتماشية مع إطارها املعياري وسياساهتا العامة املطبقة، واملناسبة لقدراهتا التنفيذيـة           

  . الوثيقةالواردة يف مراعاة املالحظات والتعليقات  مع
  .مقبولة  -٢-١١٥
تقبل كولومبيا التوصيات الواردة يف تقرير املمثلة اخلاصـة     . مقبولة  -٣-١١٥

املتماشية مع إطارها املعياري وسياساهتا العامة املطبقة، واملناسبة لقدراهتا التنفيذيـة           
  .مراعاة املالحظات والتعليقات الواردة يف الوثيقة مع

  .مقبولة  -٤-١١٥
  .مقبولة  -٥-١١٥
قيد التنفيذ باعتبار أن اختصاصات احملاكم العسكرية حتدد        . مقبولة  -٦-١١٥

يف الدستور الذي يثبت بصورة واضحة أن عمليات القتل اليت تتم خـارج نطـاق               
  .القضاء لن حتال أبداً إىل القضاء اجلنائي العسكري

رب أهنا ُنفذت أو توجـد      حتظى التوصيات التالية بتأييد كولومبيا اليت تعت        -اًنيثا  
  قيد التنفيذ
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٢-١١٦
  . قيد التنفيذ. مقبولة  -٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٤-١١٦
ل برنامج اتفاقات املـسامهة يف احلقيقـة        شكَّ. قيد التنفيذ . مقبولة  -٥-١١٦

ارخيية فريقه ودرب أعضاءه كما أنشأ أول       التارخيية واجلرب اخلاص مبركز الذاكرة الت     
  . عشرة مكاتب إقليمية له

  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦-١١٦
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  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٨-١١٦
ترغب احلكومة الوطنية يف إحالل السالم بيد أن احلـوار          . مقبولة  -٩-١١٦

  .يتوقف يف مجيع األحوال على رغبة كال الطرفني
ترغب احلكومة الوطنية يف إحالل السالم بيد أن احلـوار          . مقبولة  -١٠-١١٦

  . يتوقف يف مجيع األحوال على رغبة كال الطرفني
ترغب احلكومة الوطنية يف إحالل السالم بيد أن احلـوار          . مقبولة  -١١-١١٦

  . يتوقف يف مجيع األحوال على رغبة كال الطرفني
طنية يف إحالل السالم بيد أن احلـوار        ترغب احلكومة الو  . مقبولة  -١٢-١١٦

  . يتوقف يف مجيع األحوال على رغبة كال الطرفني
ترغب احلكومة الوطنية يف إحالل السالم بيد أن احلـوار          . مقبولة  -١٣-١١٦

  . يتوقف يف مجيع األحوال على رغبة كال الطرفني
ار ترغب احلكومة الوطنية يف إحالل السالم بيد أن احلـو         . مقبولة  -١٤-١١٦

  . يتوقف يف مجيع األحوال على رغبة كال الطرفني
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٥-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٦-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٨-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٩-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٢٠-١١٦
دة احلماية الوطنية حاليـاً دراسـات       جتري وح . قيد التنفيذ . تقبل  -٢١-١١٦

مالئمة للمخاطر تعتمد معايري حمددة بوضوح، وتشمل عند الضرورة أفراد األسرة يف  
وجيري تقييم للمخاطر وتتخذ تدابري احلماية اجلماعية كما نعمل على          . تدابري احلماية 

  . حتسني فعالية برنامج احلماية وعلى تسريع تنفيذ التدابري
  .قيد التنفيذ. ةمقبول  -٢٢-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٢٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٢٤-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٢٥-١١٦
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  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٢٦-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٢٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٢٨-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٢٩-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٣٠-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٣١-١١٦
  .أجنزت. مقبولة  -٣٢-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٣٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٣٤-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٣٥-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٣٦-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٣٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٣٨-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٣٩-١١٦
  .قيد التنفيذ. قبولةم  -٤٠-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٤١-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٤٢-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٤٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٤٤-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٤٥-١١٦
 الـيت   ٩ بالتوصية رقم    هاجتدد كولومبيا تعهد  . قيد التنفيذ . مقبولة  -٤٦-١١٦

  . ورة االستعراض األوىلصاغتها الفلبني خالل د
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٤٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٤٨-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٤٩-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥٠-١١٦
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  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥١-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥٢-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥٤-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥٥-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥٦-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥٨-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٥٩-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦٠-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦١-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦٢-١١٦
  .يذقيد التنف. مقبولة  -٦٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦٤-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦٥-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦٦-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦٨-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٦٩-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧٠-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧١-١١٦
  .التنفيذقيد . مقبولة  -٧٢-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧٤-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧٥-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧٦-١١٦
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  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧٨-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٧٩-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٨٠-١١٦
  . قيد التنفيذ.مقبولة  -٨١-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٨٢-١١٦
  أجنزت. مقبولة  -٨٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٨٤-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٨٥-١١٦
 الطوعي بتخفـيض    ٥٦متاشياً والتزام الدولة    . قيد التنفيذ . مقبولة  -٨٦-١١٦

  .٢٠١٥ل عام  يف املائة حبلو٨,٨ يف املائة والفقر املدقع إىل ٢٨معدل الفقر إىل 
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٨٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٨٨-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٨٩-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٩٠-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٩١-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٩٢-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٩٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٩٤-١١٦
  .قيد التنفيذ. لةمقبو  -٩٥-١١٦
عملت وزارة العمل علـى تـسريع عجلـة         . قيد التنفيذ . مقبولة  -٩٦-١١٦

اإلجراءات التقنية واملالية على حد سواء لتعزيز نظام التفتيش واملراقبة واإلشراف يف            
 ٢٠١٢ويف هذا اإلطار ارتفع عدد املوظفني خالل عـام          . جمال العمل يف كولومبيا   

 مفتشاً مـوزعني    ٦٢٤شي العمل ليصل عددهم إىل       وظيفة ملفت  ١٠٠حيث أُنشئت   
 مديرية إقليمية تغطي األراضي الكولومبية بغية الوفاء بالتزامات احلكومـة           ٣٤على  

الكولومبية إزاء شعبها وما يتصل مبكتسبات االتفاقات الدولية مع املنظمات الدولية           
الضطالع  ا ةطسلوخيول هؤالء املفتشون بصورة خاصة      . أو احلكومات األخرى  /و

  .بوظيفة التفتيش يف تعاونيات العمل
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  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٩٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -٩٨-١١٦
 الـذي   ٦٧أجنزت كولومبيا االلتزام الطـوعي      . أجنزت. مقبولة  -٩٩-١١٦

  .اعتمدته خالل الدورة األوىل فيما يتصل بتوفري التعليم األساسي للجميع
  .يذقيد التنف. مقبولة  -١٠٠-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٠١-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٠٢-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٠٣-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٠٤-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٠٥-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٠٦-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٠٧-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٠٨-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١٠٩-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١١٠-١١٦
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١١١-١١٦
ال بد من توضيح أن لـيس هنـاك أطفـال           . قيد التنفيذ . مقبولة  -١١٢-١١٦

  .مسرحون يف كولومبيا وإمنا أطفال منفصلون عن اجلماعات املسلحة غري املشروعة
  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١١٣-١١٦
ال بد من توضيح أن ليس هناك أطفال جنود يف          . قيد التنفيذ . مقبولة  -١١٤-١١٦

كولومبيا وإمنا أطفال جمندون ومستخدمون بصورة غري شرعية من جانب جمموعـات    
  .وال تضم القوات املسلحة بأي شكل من األشكال قصراً يف صفوفها. مسلحة
طفال جنود يف   ال بد من توضيح أن ليس هناك أ       . قيد التنفيذ . مقبولة  -١١٥-١١٦

كولومبيا وإمنا أطفال جمندون ومستخدمون بصورة غري شرعية من جانب جمموعـات    
  .وال تضم القوات املسلحة بأي شكل من األشكال قصراً يف صفوفها. مسلحة
ال بد من توضيح أن ليس هناك أطفال مسرحون         . قيد التنفيذ . مقبولة  -١١٦-١١٦

  .عن اجلماعات املسلحة غري املشروعةيف حالة كولومبيا وإمنا أطفال انفصلوا 
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ال بد من توضيح أن ليس هناك أطفال مسرحون . قيد التنفيذ. مقبولة  -١١٧-١١٦
  .يف حالة كولومبيا وإمنا أطفال انفصلوا عن اجلماعات املسلحة غري املشروعة

  .قيد التنفيذ. مقبولة  -١١٨-١١٦
 ٤٦٣٥ و ٤٦٣٣وزاريني  متاشياً واملرسومني ال  .  قيد التنفيذ  .مقبولة  -١١٩-١١٦
  .٢٠١١للعام 
  ).٢غابون (قيد التنفيذ . مقبولة  -١٢٠-١١٦

  حتيط كولومبيا علماً بالتوصيات التالية  -ثالثاً  
  .أحاطت علماً بالتوصية  -١-١١٧
  .أحاطت علماً بالتوصية  -٢-١١٧
  .أحاطت علماً بالتوصية  -٣-١١٧
  .أحاطت علماً بالتوصية  -٤-١١٧
  .توصيةأحاطت علماً بال  -٥-١١٧
  .أحاطت علماً بالتوصية  -٦-١١٧
  .أحاطت علماً بالتوصية  -٧-١١٧
  .١انظر االلتزام الطوعي   -٨-١١٧

  ال حتظى التوصيات التالية بتأييد كولومبيا  -رابعاً  
تضطلع كولومبيا بكامل التزاماهتا الدولية؛ كما أن التحليل الـذي      -١-١١٨

صديق عليها يتم على أساس احلاالت      جيري بشأن االنضمام إىل الصكوك الدولية والت      
  .اإلفرادية
يتوفر لدى كولومبيا إطار معياري واسع النطاق على صعيد منـع             -٢-١١٨

ونفذت كولومبيا  .  من الدستور السياسي   ١٢التعذيب ومعاقبة ممارسته ابتداء باملادة      
 وما زالت تنفذ من خالل مؤسساهتا سلسلة من التدابري واإلجراءات اليت تركز على            

منع جرمية التعذيب ومن بينها خمتلف توجيهات املعهـد الـوطين لإلصـالحيات             
والسجون وجلان حقوق اإلنسان ومنصب سفري حقوق اإلنسان وزيارة منظمـات           

وتنفـذ  . اإلشراف وزيارات املنظمات الدولية من قبيل جلنة الصليب األمحر الدولية         
يانات الدولة املختصة يف هذا     كذلك عملية بني الوكاالت بغية منع التعذيب تتيح لك        
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سالمة اإلنسان   اجملال اعتماد وتنفيذ اإلجراءات بصورة مفصلة ومنسقة للنهوض حبق        
الالإنسانية  ومنع كل أشكال التعذيب وسائر أشكال املعاملة أو العقوبات القاسية أو          

علـى   وإضافة إىل ما ورد آنفاً، تعكف كولومبيا حالياً       . أو املهينة األخرى منعاً باتاً    
تعديل نظام السجون بغية ضمان حقوق متتع األفراد باحلرية يف كولومبيـا ضـماناً              

  . ويناقش حالياً هذا التعديل يف كونغرس مجهورية كولومبيا.كامالً
  .٣تسري املالحظة املصاغة يف التوصية   -٣-١١٨
  .٣تسري املالحظة املصاغة يف التوصية   -٤-١١٨
  .٣يف التوصية تسري املالحظة املصاغة   -٥-١١٨
  .٣تسري املالحظة املصاغة يف التوصية   -٦-١١٨
تشكل كولومبيا فعالً طرفاً يف آليات اإلبالغ التابعة لألمم املتحدة            -٧-١١٨

من قبيل جلنة حقوق الطفل واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعـات             
. ملسلحة التابع جمللـس األمـن     املسلحة والفريق العامل املعين باألطفال والرتاعات ا      

اخلاصة باألطفال والرتاعات املسلحة     وإضافة إىل ذلك ومتاشياً وآلية الرصد واإلبالغ      
، أنشأت كولومبيا فريقاً عـامالً      )٢٠٠٥(١٦١٢املنشأة مبوجب قرار جملس األمن      

خمصصاً لألطفال والرتاعات املسلحة يضم كالً من األمم املتحدة وبعض املنظمـات            
  .كومية ومكتب أمني املظاملغري احل
توجد يف الواقع يف كولومبيا آليات قانونية ومؤسساتية وآليـات            -٨-١١٨

تتصل بالسياسة العامة تتيح ضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
وتعرض كولومبيا تقارير اإلجناز امتثاالً للعهـد الـدويل اخلـاص           . بصورة تدرجيية 

تصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول اإلضايف امللحق باالتفاقيـة        باحلقوق االق 
ويشار إىل أن كولومبيا تشكل جزءاً من منظومة البلدان         . األمريكية حلقوق اإلنسان  

األمريكية حلقوق اإلنسان اليت ميكن اللجوء إليها كهيئة يعترب حكمها هنائيـاً بعـد              
 طالت مدة النظر فيها بصورة غري معقولـة         استنفاد اإلجراءات الداخلية أو يف حال     

  .يف حال عدم احلصول على سبل انتصاف فعالة أو
  .تسري املالحظة املصاغة بالنسبة إىل التوصية السابقة  -٩-١١٨
  .٧-١١٨تسري املالحظة املصاغة بالنسبة إىل التوصية   -١٠-١١٨
  .٧-١١٨تسري املالحظة املصاغة بالنسبة إىل التوصية   -١١-١١٨
  .٧-١١٨تسري املالحظة املصاغة بالنسبة إىل التوصية   -١٢-١١٨
يتوفر يف كولومبيا إطار تشريعي واسع النطاق على غرار السياسات            -١٣-١١٨

كولومبيـا   وصدقت. العامة يف هذا اجملال لتوفري احلماية ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرمية         
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شخاص مـن االختفـاء      على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األ      ٢٠١٢يوليه  /متوز يف
وباتت كولومبيا باإلضافة إىل ذلـك   . القسري كما حققت تقدماً على صعيد تنفيذها      

. طرفاً يف اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفـاء القـسري لألشـخاص            
حالياً لألشخاص الذين يدعى أهنم ضحايا االختفاء القسري اللجوء بـصورة            وميكن

  .بلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عمالً مببدأ الوالية االحتياطيةفعلية إىل نظام ال
يتوفر يف كولومبيا تشريع يفرض عقوبات جنائية علـى اجلـرائم             -١٤-١١٨

  .املرتكبة وفقاً لدستور البلد والتزاماته الدولية
  .غري مقبولة  -١٥-١١٨
يتوفر يف كولومبيا إطار مؤسسي ملكافحة العنف واإلفالت مـن            -١٦-١١٨

  .العقاب وللحفاظ على النظام العام
جتدد كولومبيا التزامها مبنع جتنيد الفتيان والفتيات واملراهقني مـن            -١٧-١١٨

وال جيند وال يستخدم األطفال من      . جانب اجملموعات املسلحة خارج نطاق القانون     
  .املسلحة جانب القوات

  . حقوق اإلنسانتنظر احملاكم املدنية يف كولومبيا يف حاالت انتهاك  -١٨-١١٨
  .ال ختتص احملاكم العسكرية بالنظر يف القضايا املدنية  -١٩-١١٨
يعترب مفهوم العائلة أوسع نطاقاً حسب وجهـة نظـر احملكمـة              -٢٠-١١٨

  .(C-577/2011)الدستورية الكولومبية 
  .٣انظر االلتزام الطوعي   -٢١-١١٨
اً يف هـذه    حققت اجلهود اليت بذلتها كولومبيا اخنفاضـاً كـبري          -٢٢-١١٨

  .أقر بذلك مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا املمارسات كما
ما زالت احلكومة الكولومبية تبحث عن بدائل للرعايـة وللجـرب           -٢٣-١١٨

الكاملني للنساء من ضحايا آفة العنف واجلرائم املرتكبة ضد احلرية والسالمة اجلنسية  
 تضمن أن توفر خمتلف قطاعات ومـستويات اإلدارة  يف إطار السياسة اجلنسانية اليت 

  .العامة اجلرب عن احلقوق املنتهكة والتمتع هبا
اعتمدت كولومبيا تدابري فعالة ملالحظة املـسؤولني عـن هـذه             -٢٤-١١٨

  .املمارسات وإحالتهم إىل القضاء ومعاقبتهم
. ال تفضي العدالة اجلنائية العسكرية إىل اإلفالت مـن العقـاب            -٢٥-١١٨

  .واإلفالت من العقاب ليس سائداً يف كولومبيا
  .١ انظر االلتزام الطوعي  -٢٦-١١٨

        


