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تقريأأر دولأأة كولومبيأأا بشأأنن التواأأيات املقدمأأة اأأالل اجلولأأة الثالثأأة مأأن
االستعراض الدوري الشامل
اوالا -مقدمة
 -١توج ه دولههة لولومبيهها شهههرها إىل وفههود الههدول ال  ٨٦الههش شههارلج س جل ههة اسههتارا
تقريرها س إطار اجلولة الثالثة من االستارا الدوري الشامل .وتارب لولومبيها أياها عهن امتناهنها
لتق ههد  ٢١١توص ههية ههدز تالي ههل ال ههة ق ههومل اطن هها جلمي ههف امله هواطن وال س ههيما ال هها
الااي ة.
 -٢وخه ل اجلل ههة الههش عقههد س  ١٠أاير/مههايو  ٢٠١٨أبلغههج لولومبيهها ال ريههم الاامههل
ابجلهود املتاافرة الش بذلج من أجل ضما متتف الهولهومبي حبقهوقهم عله نطهامل أوسهف وعله
حنو ألثر فاالية وألد من جديد التلامها آبلية االستارا الدوري الشامل.
 -٣وس الوق ههج ن ه ه س ههلمج لولومبي هها ابلتح ههداي الهب ههالة ال ههش ال ته هلال قائم ههة س ه ههذا
الصدد وألد جمددا التلامها باما قومل اطن ا س إقليمها إىل أقص د ممهن.
 -٤وتلقج لولومبيا  ٢١١توصية خ ل االجتمها املاقهود س  ١٥أاير/مهايو  ٢٠١٨الهذي
مت خ ل ه اعتمههاد مشههرو تقريههر ال ريههم الاامههل .وأعربههج عههن وييههدها ملهها جمموع ه  ١٨٣توصههية
وأ اطج علمها ابلتوصهيا الثمها والاشهرين املتبقيهة .وتهرد فيمها يله تاليقها الدولهة الهولومبيهة
عل هذه التوصيا .

اثنيا -التوايات اليت حتيط دولة كولومبيا لما هبا
-٥

حتيط لولومبيا علما ابلتوصيا من  ١-١٢١إىل .٢٨-١٢١

-٦

وتتالم التوصيا من  ١-١٢١إىل  ١٤-١٢١ابلتصديم عل الصهوك الدولية.

 -٧وفيمها يتالههم ابلتوصههيا مههن  ١-١٢١إىل  ٦-١٢١تهود لولومبيهها أ تالههن أهنهها جتههري
مهها يلههل مههن املشههاورا مههف املتس هها الوطنيههة ةا الصههلة ههدز إ هرات تقههد صههوب التصههديم
عل ه الربوتول ههول االختي ههاري الت اقي ههة مناها ههة التا ههذيا وة ههاله م ههن ض ههروب املاامل ههة أو الاقوب ههة
القاسية أو ال إن انية أو املهينة.
 -٨واس ههت ابة للتوص ههيا ( ٧-١٢١فيم هها يتال ههم ابلربوتول ههول االختي ههاري امللح ههم ابت اقي ههة
قه ههومل الط ه ههل و ٨-١٢١و 9-١٢١و( ١٠-١٢١فيمه هها يتاله ههم ابلربوتوله ههول االختيه ههاري
امللح ه ههم ابت اقي ه ههة ق ه ههومل األش ه ه ه ا ةوي اطعاق ه ههة و( ١١-١٢١فيم ه هها يتال ه ههم ابلربوتول ه ههول
االختي ههاري امللح ههم ابلاه ههد ال ههدوال اص هها ابالق ههومل االقتص ههادية واالجتماعي ههة والثقافي ههة ت ههود
لولومبي هها أ تش ههال إىل أ االق ههومل ال ههش ته له هها ه ههذه االت اقي هها منص ههو عليه هها س الق ههانو
الوطين .وتقد منظومة البلدا األمريهية القومل اطن ها الهش تلتهل ها لولومبيها أياها إطهارا قهواي
لاههما االقههومل الههش تغطيههها الصهههوك املشههار إليههها أع ه ه عنههدما تهههو اطج هرااا ا ليههة قههد
استن د أو عندما ال تتدي إىل سبيل انتصاز فاال.
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 -9وحت ههيط لولومبي هها علم هها ابلتوص ههية  ١٢-١٢١عله ه أ يه ههو م هوم هها أ ص ههيغتها س
الواقههف ةههال صههحيحة ابلنظههر إىل أ لولومبيهها دولههة طههرز س الربوتول هول االختيههاري امللحق ه
ابلاه ههد ال ههدوال اصه هها ابالق ههومل املدني ههة وال ياسه ههية .وق ههد ص ههدقج لولومبيه هها عل ه ه الربوتوله ههول
االختي ههاري األول امللح ههم ابلاه ههد س تشه هرين األول/ألت ههوبر  .١9٦9وص ههدقج عله ه الربوتول ههول
االختيههاري الثهها امللحههم ابلاهههد الههدوال اصهها ابالقههومل املدنيههة وال ياسههية اهلههادز إىل إلغههاا
عقوبة اطعدا س آب/أة طس .١99٧
 -١٠وفيمهها يتالههم ابلتوصههيت  ١٧-١٢١و ١٨-١٢١جتههدر اطشههارة إىل أ لولومبيهها دولههة
طههرز س االتفاقيةةلداليةليةةلدلعلىةةا دشعةةادتي ة د ة ا دال يي ة الانصههري ومبوجهها ةل ه ف ه
التشهريف الهولههومي يتاههمن أ هامهها جتههر أفاههال التمييههل .وتتاههمن املههادة  ١٣٤ألههم مههن القههانو
اجلنائ التاريم التاال ألفاال التمييل واملاايقة:
"يااقهها ابل ه ن ملههدة ت هرتاو به  ١٢و ٣٦شهههرا وبغرامههة تاههادل  ١٠أمثههال
إىل  ١٥مههث مههن االههد األدا القههانو لاجههر الشههري لههل شه و ياههومل أو يارقههل أو
يقي ه هد بص ههورة تا ه ه ية املمارس ههة الهامل ههة الق ههومل األش ه ه ا عل ه ه أس هها ع ههرقهم أو
جن يتهم أو نو جن هم أو ميوهلم اجلن ية أو إعاقتهم أو ةالها من أسباب التمييل".
 -١١وترى لولومبيا أ التوصيا من  ١9-١٢١إىل  ٢٢-١٢١تتامن وقهائف ةهال دقيقهة
وتارب عن ت ال أ ادي اجلانا من الدولة الش قدمتها .بيد أ لولومبيها تههرر التلامهها ابمل هائل
املشههار إليههها س التوصههيا وه ه ‘ ‘١االههد مههن التظهها ال ه و وا هرتا قههومل األش ه ا
م لويب االرية وضماهنا؛ ‘ ‘٢التحقيهم مهف امل هتول عهن انتهالها قهومل اطن ها وماهاقبتهم؛
‘ ‘٣ا رتا االم س ا المة وفم األصول القانونيهة والاهما القاهائية فيمها صهو األشه ا
م لويب االرية؛ ‘ ‘٤ا رتا ومحاية قومل األط ال والن اا ضحااي النلا امل لح.
 -١٢وفيم هها يتال ههم ابلتوص ههية  ٢٣-١٢١ل ههدى دول ههة لولومبي هها أنظم ههة وطني ههة تا ههرتز ابال ههم س
االسه ه ههتنهاز الاه ه ههمالي مه ه ههن اصدمه ه ههة الا ه ه ههرية وحتمي ه ه ه  .وإ القه ه ههانو رقه ه ههم  ١٨٦١الصه ه ههادر س
عا  ٢٠١٧الذي ينو عل االستنهاز الامالي لأسا لإلع هاا مهن اصدمهة الا ههرية اطللاميهة
يههنظم أياهها عمليههة اذههاة القهرار ةي الصههلة فيمهها يتالههم ابالسههتنهاز الاههمالي مههن خه ل إنشههاا جلنههة
متاددة االختصاصا عل الصايدين الوطين وا ل تام مهن به أعاهائها ممهث ملهتها املهدع
الاا  .وتت ذ قرارا الل نة س توافم ات مف القانو مبا يه ل ا المة وفم األصول القانونية.
 -١٣وفيما يتالهم ابلتوصهية  ٢٧-١٢١تهود دولهة لولومبيها أ تشهال إىل أ القهوا امل هلحة
ال جتند أط اال حتج أي ظرز مهن الظهروز .ومنهذ عها  ١999يهنو التشهريف الهولهومي عله
ظر جتنيد األط ال الذين تقل أعمارهم عن  ١٨عاما س اصدمة الا هرية.

اثلثا -استتتاج
 -١٤تتلد لولومبيا جمددا التلامهها مبواصهلة تن يهذ التوصهيا املقدمهة أثنهاا االسهتارا الهدوري
الشههامل إانهها منههها هههذه الطريقههة سههتحقم تقههدما لبهالا حنههو ضههما اال هرتا الهامههل القههومل
اطن ا س األراض الوطنية.
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