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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة

بشأن كولومبيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا دوريا
االستعراض الدوري الشامل .وهاو ماوز للمعلومااا ادقدما ما  55زها ما اجهااا اااح
ادصاال ( )1إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل مق ا ّدم ج اايل مااوز ق ااداً اد األقصاال لعاادد
وخيصص فرع منفصل إلسهاماا ادؤسس الوطن قوق اإلنسان ادعتمد بناء علال
اليلمااّ .
التق د اليامل مب ادئ ريس.

اثني ا -املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة ب ااا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
 -2الحظ ميتب أمني ادظامل ج كولوم اا أن طةا التنم ا الوطن ا للفا 2014-2010
أدجمت النهج اجنساين بشيل اريح وم طالل إزراءاا حمادد غا أن طةا التنم ا الوطن ا
للف  2018-2014كانت أقل قدماً ج إدماج النهج اجنساين(.)2
 -3وأ ااار ميت ااب أم ااني ادظ ااامل ج كولوم اا إىل أن اد اااد  24م ا الق ااانون التشا اريع 01
لعااام  2017ق ااد مناامون ونةاااق مسااؤول ق اااد ق اواا األم ا العااام ،طالف ااً د اا اانص عل ا
اداااد  28ما نظااام رومااا األساسا  ،وأ ااار إىل مااا قااد ي ااب علاال لا ما آاثر علاال اا ااي
العنف اجنس بشيل طاص(.)3
__________

*

مل حترر هذه الوث ق ق ل إرساهلا إىل دوائر ال مج الت ريري ألمم ادت د .

)GE.18-03745(A



A/HRC/WG.6/30/COL/3

 -4واست سا ا ميت ااب أم ااني ادظا اامل ج كولوم ااا إا اادار طةا ا العم اال ادتعلقا ا ألعم ااال
التجاريا ا وحق ااوق اإلنس ااان ج ع ااام  2015غا ا أنا ا أف اااد أن نسا ا  23ج ادائا ا قري ا ااً ما ا
()4
ح اااالا التع و ا ا أو ادظا اااهراا االزتماع ا ا تعلا اام بعمل اااا مؤسسا اااا األعم ااال التجاري ا ا .
واست سا ا أينا ااً اإلجن ااا اا ال ااا حققته ااا الدولا ا ج جم ااال حق ااوق اإلنس ااان ج إط ااار ا فاق اااا
االستثمار الدول (.)5
 -5وأ ااار ميتااب أمااني ادظااامل ج كولوم ااا إىل أن نظ ماااا مساال أطاار باادأا سااتو
و تنا ع علل بعض األراا الا ركتهاا اهل اكال ادسال التابعا للقاواا ادسال الثوريا ليولوم اا،
وهو ما س ب ،ام مجل انتهاكاا أطر  ،ج حاالا م التشرد القسري اجماع (.)6
 -6والح ااظ ميت ااب أم ااني ادظ ااامل ج كولوم ااا أن  134خصا ااً ما ا الق اااد االزتم اااع ني
واجملتمع ني واددافعني ع حقوق اإلنسان ج كولوم ا عراوا لالغت اال طاالل عاام  .2016وج
ع ااام  2017وحا ا  15آب/أغس ااةس ،ك ااان ق ااد أُبلا ا عا ا  58زرميا ا قت اال لق اااد ازتم اااع ني
ومدافعني ع حقوق اإلنسان .و إلااف إىل ل  ،زر وث م حوا  500حال هتديد لقااد
ازتماع ني ومدافعني ع حقوق اإلنسان 61 ،منها هتديداا مجاع (.)7
 -7والح ااظ ميت ااب أم ااني ادظ ااامل ج كولوم ااا أنا ا أُح اار ق اادم ا ااو ل ج عمل اااا ق ااد
التعااويض وزارب الناارر اجماااع وإعاااد األرااا  ،وفقااً آلطاار قرياار اااادر عا اللجنا القانون ا
دتابع وراد نف ذ القانون  1448ومراس م القوانني ادتعلق جماعاا اإلثن (.)8
 -8والحظ ميتب أمني ادظامل ج كولوم ا أن عمل نف ذ قانون الن ااي وإعاد األراا
كشاافت ع ا انعاادام الظااروا األمن ا ج عااد مناااطم م ا ال لااد وع ا انعاادام التنس ا م ف مااا بااني
الوكاالا(.)9
 -9والح ااظ ميت ااب أم ااني ادظ ااامل ج كولوم ااا أنا ا مل يتم اال ،حا ا اآلن ،أي عمل ا ا ما ا
عمل اااا ز اارب الن اارر اجم اااع ال ا ا  522اددرز ا ج الس ااجل .وج جم ااال ز اارب الن اارر الف ااردي،
أظهرا التقارير أن التقدم احملر ج عمل ا قاد التعاويض اإلداري للنا ااي ااو ل ،وأن  93ج
ادائ م السيان الن ااي مل يستف دوا بعد م هذا التدب (.)10
 -10واعا ا ا ميت ااب أم ااني ادظ ااامل ج كولوم ااا أ ا ا الت ااداب ال ااا ا ااذهتا الدولا ا إلع اااد
األراا ا وياي ا جمتمعاااا الساايان األااال ني واليولااوم ني ادن اادري ما أااال أفريق ا  ،ولين ا
الحظ أن التقدم احملر ج هذه العمل او ل زداً(.)11
 -11والحااظ ميت ااب أمااني ادظ ااامل ج كولوم ااا وز ااود اااعو ا ج إع اااد اإلدماااج األس ااري
للم ا اراهقني اجملنا اادي م ا ا ق ا اال اجماعا اااا غ ا ا القانون ا ا وج حصا ااوهلم علا اال ا ا اادماا الة ا ا
ادتخصص (.)12
 -12وف ما ااا يتعلا اام يل ا اااا ياي ا ا النسا اااء ا ا ا ااي العنا ااف اجنس ا ا  ،مثا اال القا ااانون 1257
لعام  ،2008دد ميتب أمني ادظامل ج كولوم ا علل أن ال ال وزد اعو ا طة ف ماا
يتعلم مبد مالءمتها وأ تها(.)13
 -13وقدم ميتب أمني ادظامل ج كولوم ا أدل علل أن عرض للتشاريد القساري الاداطل ج
كولوم ا  7 243 838خصاً ،يق م العديد منهم ج ا ارج(.)14
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اثلث ا -املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
ألف -نط اااق االلتزام ااات الدولي ااة( )15والتع اااون ما ا اهللي ااات واةيحل ااات الدولي ااة حلق ااوق
()16
اإلنسان
 -14أفا ااادا الورق ا ا ادش ا ا ك  18أن كولوم ا ااا ال ا ا ال ا اارفض ،م ا ا دون س ا ا ب وااا ااح،
التص ااديم عل اال الربو وك ااول االطت اااري ال فاق ا ا مناهنا ا التع ااذيب وغا ا ه ما ا ا ااروب ادعاملا ا
أو العقوب القاس أو الالإنسان أو اده ن  ،والربو وكول االطت اري ادل م لعهاد الادو ا ااص
قوق االقتصادي واالزتماع والثقاف  ،والربو وكول االطت اري ال فاق ا حقاوق الةفال ادتعلام
إبزا اراء ق ااد ال الغ اااا ،أو االعا ا اا طتص اااص اللجنا ا ادعن ا ا اااالا االطتف اااء القس ااري
أو جن مناهن التعذيب ج لق ال الغاا الفردي (.)17
 -15وأ ااارا الورقا ا ادشا ا ك  13إىل أن كولوم ااا ق ل اات واا ا تني متعلقت ااني إلز ا اراءاا
ا اا ا متمثلتااني ج وز ا دعااو إىل ادقاارر ا اااص ادعاان مبسااملل العنااف اااد اد ارأ  ،ولينهااا مل
نف ااذ ا بع ااد( .)18وأف ااادا الورقا ا ادشا ا ك  11أن كولوم ااا لق اال ايراا قل لا ا ما ا اديلف ااني
إبزراءاا طاا ورفنت بعنها ج عام  ،2017رغم وز هها دعو دائم إل ها(.)19

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()20

 -16أفادا الورق ادش ك  18أن ا يوم وقَّعت مع القواا ادسل الثوريا ليولوم اا -
اج ا ا الشااعى علاال اال فاااق النهااائ إلااااء النا اع وإحااالل سااالم مسااتقر ودائاام ،و لتااا  ،فقااد
نُفذا التوا اا ادقدم ج هذا الصدد ج عام .)21(2013

 -17واعت ااربا منظم ا ا مش ااروع عس ااا التوق ااع عل اال عمل ا ا بن اااء الس ااالم ج كولوم ااا إجن ااا اً
مهماً( .)22وأعربت الورق ادش ك  11ع قديرها لفرص ادشارك ادتاح للمجتماع ادادين ،وإن
كاناات هااذه ادشااارك غ ا كاف ا ( .)23وأ ااارا جن ا ال لاادان األمريي ا قااوق اإلنسااان إىل أن
وط د السالم رط أساس دمارس حقوق اإلنسان واح امها(.)24
 -18وف مااا يتعلاام لتواا اا ما  9-116إىل  )25(15-116و ،)26(27-116الحظاات
الورقا ادش ا ك  27التااملط ا اااال علاال مسااتو اليااونلرة ج عمل ا التنف ااذ القااانوين ال فاااق
السالم ،وأ ارا إىل ارور واع قانون ييفل عدم ل منمون اال فاق( .)27وأعربت منظما
العفو الدول ع قلقها إ اء انتهاك عريف ادسؤول الق ادي للقانون الدو الساري ،وإ اء بعض
التداب التشريع لتنف ذ ا فاق السالم(.)28
 -19وأ ارا الورق ادش ك  26إىل ارور ع و ادوارد الياف لتمويل ا فااق الساالم وغا ه
م اإلاالحاا االزتماع العازل (.)29
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جيم -ت فيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانن م ا مراعاااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعات

ادساوا وعدم التم

()30

 -20الحظت الورق ادشا ك  23أن الساود وادن ادري ما أاال أفريقا و اعى ال اال ني و
والرايسال ج كولوم ا يوازهون مت اً عنصرايً منهج اً منذ أمد طويل .فاددن وادناطم الا قةنها
أغل ا ما الساايان ادن اادري ما أااال أفريقا ها األقاال اسااتفاد ما اهل اكاال األساسا د اااه
الشاارب والص ا والتعلا م( .)31وطلااب ادركا االستشاااري الاادو قااوق اإلنسااان التصااديم علاال
ا فاق ال لدان األمريي دياف مج ع أ يال التم والتعصب وعلل ا فاق ال لادان األمريي ا
دياف العنصري والتم العنصري وما يتصل بذل م أ يال التعصب(.)32
 -21وأف اادا الورق ا ادش ا ك  20أن قاادماً ك ا اً أُحاار  ،منااذ آطاار زول ا م ا االسااتعراض
الاادوري الشااامل ،ج االع ا اا قااوق ادثل اااا وادثل ااني وم دوزا اد اال اجنس ا وملااايري اهلوي ا
اجنسان  ،بس ل منها واع جمموع واسع م ادعاي واالزتهاداا القنائ  ،ولي مث عق اا
حتول دون إنفا هذه القوانني(.)33
 -22وأ ااارا الورقا ادشا ك  18إىل أن ادثل اااا وادثل ااني وم دوزا اد اال اجنسا وملااايري
اهلوي اجنسان يعانون م حت ادوظفني العامني رغم التقدم احملر ج االع اا القانوين قاوقهم
وال ال حقوق ملايري اهلوي اجنسان غ ميفول (.)34
 -23وأفادا الورق ادش ك  6أن ادثل اا وم دوزاا اد ال اجنسا ال يا ل اا ااي لعادم اوف
" ائع كوس ل "للعالج"(.)35
الدول لل ماي والدعم هل  ،وال ال االغتصا ا "التص

التنم وال و واألعمال التجاري وحقوق اإلنسان

()36

 -24أ ارا الورق ادش ك  18إىل أن أمناط التصن ف اإلقل ما مثال "منااطم االحت اط ااا
ادعدن " و"مناطم التنم الريف واالقتصادي واالزتماع " و"ادشاريع اا األ ا االسا ا ج
الوطن " اعتُمدا م دون مراعا م دأ مشارك اجملتمعاا احملل وال اآلاثر االزتماع  -ال و ،
وأاافت أن ُُسح ج قةاع النفط مبمارساا مثل التنق اب ال لا ا أو إعااد ااا اد ااه ادساتعمل
أو التصديع اهل درو (.)37
 -25وأفااادا الورق ا ادش ا ك  11أن اسااتلالل اد اواد اهل دروكربون ا وماانح اراط ص التعاادي َّأداي
إىل آاثر ب و ا ا  -ازتماع ا ا طةا ا مث اال اإلاا ارار ل با ا و قلا ا ص الث اارو الن ا ا ا وا وان ا ا والتل ااو
الش ااديد دص ااادر اد اااه ،وأا ااافت أن األا ااار ج  21مقاطعا ا ج كولوم ااا عرا اات ج ع ااام 2017
للتلااو ل ئ اام بس ا ب أنشااة التعاادي ( .)38وأ ااارا الورق ا ادش ا ك  4إىل منةق ا ماكارينااا ا ااااع
لااادار ا ااا كا قل م متناارر ما اإل الا العشاوائ لللااا ا ،وإىل الناالوط ال و ا الااا فراااها علاال
النظم اإلييولوز أنشة اقتصادي اا أتث ك مثل استخراج ادواد اهل دروكربون (.)39
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 -26وف م ااا يتعل اام لتوا ا  ،)40(36-116أف ااادا الورق ا ادش ا ك  27أن ا اعتُم اادا ج
عااام  2015طة ا العماال الوطن ا بشااملن حق ااوق اإلنسااان واألعمااال التجاري ا ولي ا إز اراءاا
الدول رك ا ح اآلن علل نشر ا ة و عم مها ،وأن آل اا التق م غ ميتمل (.)41
 -27وأكاادا م ااادر اد ااادئ التوز ه ا ليولوم ااا أن كولوم ااا تم ا بيواااا ال لااد الوح ااد ج
ادنةق الذي أطلم س اس عام بشاملن األعماال التجاريا وحقاوق اإلنساان ،ولينهاا أااافت أنا
ين ل بذل زهود ز ار لتع ي قدراا اديلفني بتنف ذ الس اساا العام علل الصع د احملل (.)42

حقوق اإلنسان ومياف

اإلرهاب

 -28أ ا ااارا الورق ا ا ادش ا ا ك  3إىل أن ه اكا اال مثا اال الوحا ااد الوطن ا ا دياف ا ا اإلرها اااب
(ادسما حال اً ادديري الوطن دياف اجرمي ادنظم ) ،أا ت ،ج إطار التنس م ادف ض مع
القواا العسيري وقواا الشرط  ،طااع هلذه القواا عت ارها ادسؤول ع الت ق قاا(.)43
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حم الفرد ج ا ا وا ري واألمان علل خص

()44

 -29أ ااار اااندوق ثق ااف م اواطن م ن سااو ادهتمااني ماي ا ا اام ج ا ااا إىل أن س اس ا
القتل الرح م ج ال لد تناىف مع الت اماا كولوم ا ج جمال حقوق اإلنسان(.)45
 -30وأفادا الورق ادش ك  20أن قُتل  440خصاً م ادثل اا وادثل ني وم دوز اد ل
اجنس ا وملااايري اهلوي ا اجنسااان ج الف ا ادمتااد بااني عااام  2013و .2016و 148علاال
وساجلت أينااً  365حالا
األقل م هذه ا االا زرائم قتل بدافع الت اد اد ال اجنسا ُ .
عناف مر يااب ما زانااب أفاراد الشاارط اااد ادثل اااا وادثل اني وم دوزا اد اال اجنسا وملااايري
اهلوي اجنسان (.)46
 -31وأكاادا الورق ا ادش ا ك  18أن ظاااهر اجماع اااا ا العساايري ال ا ال قائم ا وأن
سريح قواا الدفاع الذايت ادوحد اليولوم مل يشمل كل اجماعاا ،ومل ييفل إعاد اإلدمااج
الفعااال دقا ل هااا( .)47والحظاات جنا ال لاادان األمريي ا قااوق اإلنسااان أن حال ا العنااف النامج ا
ع الن اع ادسلح مستمر (.)48
 -32والحظاات الورقا ادشا ك  3أنا  ،رغاام نفا ا يوما وزااود اجماعاااا ا العساايري ،
م ا طااالل اإل ااار إىل وزااود "عصااا ا إزرام ا " ج بعااض ادناااطم ،ا نااح أن ا أُع ااد شااي ل
أزها منظما اا نفااو ادا حااد العنااف الااذي متارسا اااد الساايان اداادن ني( .)49وأاااافت
الورق ا ادش ا ك  11أن اجماعاااا ا العساايري اجديااد واااال ار ياااب انتهاكاااا زس ا م
وواسا ااع النةا اااق قا ااوق اإلنسا ااان والقا ااانون الا اادو اإلنسا اااين وأاا ااا كانا اات ،ج عا ااام ،2016
موزود ج  31مقاطع م مقاطعااا كولوم اا ال اال عاددها  32مقاطعا ( .)50وحاددا الورقا
ادش ا ك  7مجاعاااا ا عساايري شاايلت بعااد عمل ا التس اريح و نشااط ج بويناااب نتورا ،مثاال
أغ ا الة ن ل اراة (النسااور السااود) ،أو لااوة راس ا وطوة (اجااذاماا) ،أو ق اواا الاادفاع الااذايت
اللايتان ا اليولوم ا أو ال إميربيسااا (الشاارك )( .)51وأ ااارا الورق ا ادش ا ك  14إىل وزااود هااذه
اجماعاا ج مقاطع أ ر دو(.)52
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 -33وأعرباات الورق ا ادش ا ك  22عا قلقهااا إ اء نف ااذ القااانون  1801لعااام  2016الااذي
ُواااع مبوز ا القااانون الااوطن اجديااد للشاارط والتعااايا ،وقاا ا ف مااا يتعلاام بتفرياام ادظاااهراا
ومدا ا ا ادن ا ااا ل( .)53والحظ ا اات الورق ا ا ادش ا ا ك  23أن اإلا ا ارا ا اددن ا ا األط ا ا ادنظم ا ا
ج بوين اااب نتورا و ش ااوكو قوبل اات بق ااو غا ا متناسا ا ما ا زان ااب ا يوما ا ( .)54و ااجعت الورقا ا
ادش ك  17كولوم ا علل واع إزراءاا قنائ لقائ ا للت قام ما ماد مشاروع اساتخدام
موظف األم للقو (.)55
 -34وأفااادا الورق ا ادش ا ك  18أن ا ُسااجل ح اوا  595حال ا احتجااا عسااف م ا ق اال
م ااوظفني حي ااوم ني( .)56وأ ااارا الورق ا ادش ا ك  11إىل أن ع اادد ح اااالا االطتف اااء القس ااري
اخنفض طالل السنواا األط  ،ولي هذه الظاهر ال ال قائم  ،و ساءلت ع عرياف زرميا
االطتفاء القسري ج قانون العقو ا(.)57
 -35وأ ارا الورق ادش ك  2إىل أن ادعدل العام الكتظاظ الساجون بلا  47,8ج ادائا ،
ح أيلول/س تمرب  ،2017وأن بُن ت عد مراك لالحتجا  ،ولي ايد االكتظااظ ادل علال
فشل هذا التدب ( .)58وأااافت الورقا ادشا ك  18أنا  ،رغام إعاالن حالا الةاوارئ ج الساجون
ج عام  ،2016ال ال ا ال الص ج السجون غ مستقر (.)59
 -36وأ ااارا الورقا ادشا ك  20إىل أن ساال ى ا ريا ما ادثل اااا وادثل ااني وم دوزا اد اال
اجنس ا ومل ااايري اهلويا ا اجنس ااان يتعرا ااون أل اايال متع اادد م ا التم ا ا والعن ااف وخين ااعون
لنمو ج م الرعاي الص ال يراع احت ازاهتم ا اا (.)60
 -37وأ ااارا الورق ا ادش ا ك  20إىل ااارور ااااةالع آل ا مسااتقل متام ااً بعمل ا فت ا ا مج ااع
أماك االحتجا مبا ف ها خمافر الشرط ومراك احتجا القااري ومستشف اا األمراض النفس (.)61
 -38والحظ اات الورق ا ادش ا ك  2أن التع ااذيب ال ي ا ال يش اايل اارس ا إزرام ا مقنع ا (.)62
وأ ارا الورقا ادشا ك  21إىل وزاود اارسااا قناائ ااار اؤدي إىل نقاص ج اإلباال عا
حاااالا التعااذيب( .)63وأفااادا الورق ا ادش ا ك  18أن ا زاار  ،بااني عااام  2013و،2016
حتديا ااد  327حال ا ا عا ااذيب ،نُسا ااب  49,23ج ادائ ا ا منها ااا إىل الدول ا ا و 3,36ج ادائ ا ا إىل
العصا ا ادسل (.)64

إقام العدل ،مبا ج ل مسملل اإلفالا م العقاب ،وس اد القانون

()65

 -39أفادا الورق ادش ك  18أن إقاما العادل عااين ما مشااكل ه يل ا مثال التادطالا
غ اداربر ما ك اار اداوظفني ا ياوم ني ،واالعتاداءاا علال ادادعني العاامني والقناا والنا ااي
والشهود واحملامني( .)66وأ ارا الورق ادش ك  3إىل طصخص قةاع العدال وإىل دواع القلام
القائم ا بش ااملن الوالي ا القنااائ ا اا ا م ا أزاال الس ااالم( .)67وق اادمت رابة ا م يس اام الدول ا
معلوماااا ع ا واط ااؤ أعن اااء احمل ااكم العل ااا ج أفع ااال فس ا ا
ااد متثلاات ج اعتم اااد أو ع اادم اعتم اااد
قراراا مبا خيدم مصل بعض أعناء اليونلرة(.)68
 -40وأفادا الورق ادش ك  27أن ا يوم سنت ،ج إطار نف اذ ا فااق الساالم ،مرساوماً
بقانون يقلص بشايل واااح عادد ماوظف ميتاب ادادع العاام للدولا  ،وهاو ماا يُصاعب عمل ا
في اجماعاا العسيري ( .)69وأ ارا الورقا ادشا ك  20إىل أن ميتاب ادادع العاام
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للدول ارع ج نف اذ بارعمج لتع يا الت ق قااا اجنائ ا ج اجارائم ادر ي ا ااد ادثل ااا وادثل اني
وم دوز اد ل اجنس وملايري اهلوي اجنسان  ،ولي مل ت قم إجنا اا مهم ح اآلن(.)70
 -41والحظ اات رابةا ا حم ااام ال اادفاع عا ا احمل ااامني أن احمل ااامني يوازه ااون ا ااعو ا ج أداء
عملهم بشيل مستقل ،وهو ما يقوض األداء السل م للنظام القنائ (.)71
 -42وأ ااارا الورقا ا ادشا ا ك  18إىل أنا ا أُدط اال ،ج ع ااام  ،2015ع ااديل عل اال الق ااانون
اجنائ العسيري يرم إىل جتاهل القانون الدو بواف اإلطار القانوين ادنة ام حملاكما القاواا
ادس اال ( .)72والحظ اات الورقا ا ادشا ا ك  11أنا ا ُط ااول للقن اااء اجن ااائ العس اايري م ي ااد ما ا
الصالح اا(.)73
 -43وأ ارا ه وم رايتس وو ا إىل أن كولوم ا ق لت وا اا بشملن "مياف اإلفالا
م ا ا العقا اااب" .وقا ااد أحا اار ا كولوم ا ااا لفعا اال قا اادماً ج مقااا ااا اجنا ااود وي الر ا ااب الا اادن ا
وادتوس ا ااة  ،ولينه ا ااا مل ق ا اااض ك ا ااار ا ا ا اط اج ا ا ا( .)74وف م ا ااا يتعل ا اام لتوا ا ا اا 5-115
و 6-115و 69-116و 70-116و 8-117و 19-118و 22-118و،)75(25-118
أكدا الورقا ادشا ك  27أنا مل ت قام إجناا اا مهما ج الت ق ام ج عمل ااا اإلعادام طاارج
نةاق القناء ادعروف االا "الت ي ف اإلجيايب"(.)76
 -44و كرا منظم العفو الدول أن منت ست سنواا علل اعتماد قانون الن ااي وإعااد
األرااا ولينا مل ينفااذ بعااد لياماال( .)77وأعرباات منظما مشااروع عسااا عا قلقهااا ألنا مل حيصاال
علل التعويض سو  2,4ج ادائ م األ خاص اددرزني ج السجل الوح د للن ااي(.)78
 -45وأ ااارا مؤسس ا الياااريى اإلجيااايب إىل أن ا قاارر ،ج س ا اق ا فاااق السااالم ،إنشاااء جن ا
الستجالء ا ق ق وادصا والتعايا ،وإىل أن وزود هذه ادؤسس اروري ج مج ع األقال م(.)79

ا رايا األساس وا م ج ادشارك ج ا ا العام وا ا الس اس

()80

 -46كرا حرك التصاحل الدول أن كولوم ا ال ال عتمد نظام ا دم العسايري اإلل ام ا
للم ا اواطنني ال ا ااذكور ،م ا ا دون أي أحي ا ااام جت ا ا ا االس ا ااتنياا الن ا اام ي( .)81وأ ا ااارا الورقا ا ا
ادش ك  18إىل أن ا يوم تجاهل ا م ج االستنياا النم ي ،رغم أن احمليم الدستوري
اع فت ب (.)82
 -47وأ ارا الورق ادش ك  22إىل أن ين لا لل يوما أن اذل م ياداً ما اجهاود ليفالا
حري الرأي والتع ا ( .)83وأ اارا منظما مراسالون باال حادود إىل أطةاار اساتقالل ه وااا حتريار
وسائط اإلعالم(.)84
 -48وأعربت منظما التناام ادسا حاول العاامل عا قلقهاا إ اء أفعاال التخوياف والعناف
والقتل الا ستهدا ال عماء الدين ني وأفراد الةوائف الدين (.)85
 -49و ك ا اارا الورق ا ا ا ادشا ا ا ك  12أن آل ا ا ا ادش ا اااوراا الش ا ااع وس ا ااع ه ا اااما مش ا ااارك
اد اواطنني( .)86وأ ااارا الورق ا ادش ا ك  3إىل أن اد اواطنني أزااروا اسااتفتاء ااع اً لاارفض مشاااريع
نفة ا ا و عدين ا ا وأن ا يوم ا ا  ،رغا اام ق ا اراراا احمليم ا ا الدسا ااتوري  ،شا ااي ج اا ااالح ها ااذه
االسااتفتاءاا م ا الناح ا القانون ا ( .)87وأاااافت الورق ا ادش ا ك  8أن ا يوم ا ريااد نظ مهااا
بفا اارض م يا ااد م ا ا الشا ااروط( .)88والحظا اات الورق ا ا ادش ا ا ك  10أن ا يا اام  T-445الصا ااادر ج
GE.18-03745

7

A/HRC/WG.6/30/COL/3

عام  2016ع احمليم الدستوري نَّ إىل أن االستفتاءاا الشع إل ام ( .)89وج هذا الصدد،
أ ارا الورق ادش ك  22والورق ادش ك  12مع القلم إىل قن "ال كولوسا" ج ول ما(.)90
 -50وأك اادا الورقا ا ادشا ا ك  3أن القا اوانني اليولوم ا ا ال ا ا ال اانص عل اال جت اار مظ اااهر
االحتجاااج االزتماااع ( .)91وأفااادا الورق ا ادش ا ك  22أن ال لااد يشااهد مظاااهراا وإا ارا ا
وطن  ،ومث ياو اد قواا األم (.)92
 -51وأف ااادا الورقا ا ادشا ا ك  18أن كولوم ااا مل متتث اال للتواا ا اا ادتعلقا ا د اادافعني عا ا
حق ااوق اإلنس ااان وأن االعت ااداءاا عل اال اد اادافعني عا ا حق ااوق اإلنس ااان والق اااد االزتم اااع ني
ادا .فف ا الف ا ادمتااد بااني عااام  2013وُ ،2017سااجل علاال األقاال  276زرمي ا قتاال
و 164حالا ا اعت ااداء( .)93والحظ اات الورقا ا ادشا ا ك  11أن معظ اام ح اااالا االغت ااال رَّكا ا ج
ادناااطم الريف ا واسااتهدا اداادافعني عا ا ام ج األرااا  ،والنا ااي وادنظماااا الااا اادعمهم،
والنا ةني م أزل بناء السالم(.)94
 -52وأ ارا الورق ادش ك  2إىل أن نس اإلفالا ما العقااب ج قناااي زارائم قتال ادادافعني
ع حقوق اإلنسان ناه  91ج ادائ وأن قُتل  51مدافعاً ع حقاوق اإلنساان ج الفا ما كاانون
الثاين/ين ا اااير إىل ح يران/يون ا ا ا  .)95(2017وأا ا ااافت الورقا ا ا ادشا ا ا ك  27أن اد ا ااوظفني ا ي ا ااوم ني
يؤكدون أن األ خاص "يفتعلون حواد التهديد" ،وهو ما يع م قدم الت ق قاا(.)96
 -53والحظاات جمموع ا احملااامني التابع ا للقافل ا اليولوم ا ج ادملي ا ادت ااد أن ا حصاالت
ايد ج أعمااال العنااف والقتاال ال ااا سااتهدا احملااامني اداادافعني ع ا حقااوق اإلنسااان ،و ل اال
بعا ااض احملا ااامني ع ا ا قنا ااااي ر ( .)97وأ ا ااارا منظم ا ا مراسا االون با ااال حا اادود إىل ز ا ارائم قتا اال
الصا ف ني ج كولوم اا( .)98والحااظ الت ااالف العاااد دشااارك اداواطنني واالحتاااد الاادو لنقااا ا
العمال أن النقاب ني يتعراون للتهديداا واالغت االا ادستهدف (.)99
 -54والحظات منظما العفااو الدول ا أن آل ا ا مايا اليولوم ا  ،الااا رأسااها وحااد ا مايا
الوطن ا  ،وفاارا إزاراءاا ا مايا لا الا ما األ ااخاص ادعراااني للخةاار ،وأحاار ا قاادماً ج
اعتماد برو و ا
كول لتنف ذ طة ا ماي اجماع ( .)100والحظت الورق ادشا ك  ،18ما زهتهاا،
أن وحااد ا ماي ا الوطن ا مل اوائم مؤ اراا ق ا م ادخاااطر ،و عتمااد إز اراءاا ب وقراط ا عرقاال
عمل التنف ذ ول ست لديها برامج لل ماي مالئم الحت ازاا السايان ادعرااني للخةار(.)101
وأفااادا جمموعا احملااامني التابعا للقافلا اليولوم ا ج ادمليا ادت ااد أن نظااام ا مايا الااوطن
ل س مالئماً ماي احملامني( .)102وأ ارا مؤسس الياريى اإلجياايب إىل أنا مل جيار اوف ا مايا
الفعالا لقااد مجاعا ادثل ااا وادثل اني وم دوزا اد ال اجنسا وملاايري اهلويا اجنساان وحااامل
افاا اجنسني(.)103
االا انتخااايب العتماااد نظااام قااائم
 -55وأ ااارا رابة ا م يساام الدول ا إىل ااارور إز اراء إاا ا
()104
علل اد يد م الشفاف ج اارس ادواطنني لل م ج التصويت وج عمل فر األاواا .
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حظر مج ع أ يال الرق

()105

 -56أ ااارا الورق ا ا ادش ا ا ك  12إىل أن الفقا اار و حا ااف الص ااناعاا االسا ااتخراز حيا ااداثن
ل ا اا ج دينام اااا النساااء ادنتم اااا إىل الشااعوب األااال الل اوايت يهااازرن إىل اداادن ح ا
يعش حاالا الفقر اددقع أو االستلالل ادهن أو اجنس (.)106
 -57والحظاات الورقا ادشا ك  1أن االجتااار ألطفااال ألغاراض االسااتلالل اجنسا مشاايل
طة ا  .فثم ا معاادالا مر فع ا م ا األطفااال الااذي يتااازر ااام ألغ اراض االسااتلالل اجنس ا ج
ادناطم الا نتشر ف ها الس اح ومشاريع الصناعاا االستخراز اليرب (.)107

ا م ج ا صوا وا ا األسري

()108

 -58الحظاات الورق ا ادش ا ك  19أن ا  ،رغاام الس اس ا القائم ا لتعم ا م سااج ل األطفااال ج
اجل مج ااع األطفااال رُس ااً ،وال س ا ما ادنتمااون
سااجل ادوال ااد م ا طااالل يااالا متعاادد  ،ال يسا َّ
منهم إىل الشعوب األال وادن درون م أال أفريق وم يع شون ج ادناطم الريف (.)109
 -59وأبلل اات الورقا ا ادشا ا ك  18عا ا االس ااتخدام غا ا ادش ااروع جه ااا ادخ ااابراا العاما ا ،
وأف ااادا أن الدولا ا متلا ا أدواا جتس ااس متة ااور وازت اح ا ا ونظما ااً حاس ااوب لتخا ا ي ب اااعا
ادواطنني م دون اماعا كاف (.)110
 -60و كاارا الورقا ادشا ك  15أن كولوم ااا اعتماادا قااانوعً لالسااتخ اراا واالسااتخ اراا
ادنا اااد  ،يا اانظم أنشا ااة االسا ااتخ اراا واالسا ااتخ اراا ادنا اااد  ،مبا ااا ج ل ا ا "مراق ا ا الة ا ااف
اليهروملناط س " ،وهو ما يت ح فس اا فنفاا سمح مبراق اال صاالا(.)111
 -61والحظت الورق ادش ك  15أن القانون الوطن للشارط والتعاايا ميانح للشارط ااالح اا
واسع دون اوابط مناس  ،مبا ج ل أحيام عديد هلا آاثر سل علل ا م ج ا صوا (.)112
 -3احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية

ا م ج العمل وج ظروا عمل عادل وموا

()113

 -62أفااادا الورق ا ادش ا ك  18أن ظااروا العماال غ ا مسااتقر وأن معاادل ال ةال ا مر فااع
زااداً ،ح ا يناااه  8,9ج ادائ ا  .و ل ا نس ا بةال ا الش ا اب ج ادناااطم الريف ا ح اوا 54,0
ج ادائ ا ا  ،ونس ا ا م ا ا ال يدرسا ااون وال يعملا ااون ما اانهم  25,6ج ادائ ا ا ( .)114والحظا اات الورق ا ا
ادش ا ك  17أن "بةاق ا ا دم ا العساايري " مةلوب ا ج بعااض ا ااالا لل صااول علاال وظ ف ا ،
وهو ما يشيل انتهاكاً لل م ج العمل(.)115
 -63وأفااادا الورقا ادشا ك  3أن الااربعمج الااوطن الشااامل الساات دال احملااا ل غا ادشااروع
ال يتواف اام م ااع اإلا ااالا الريفا ا الش ااامل ،وال يراعا ا مش ااارك اجملتمع اااا احملل ا ا ادتن اارر وال يل ااى
احت ازاااا اد ا ارعني والساايان األااال ني وجمتمعاااا الساايان السااود( .)116وأفااادا رابة ا الره ااان
الدوم ن ي ني ادنااري للعدال والسالم أن هذا الربعمج ال يسري ج منةق كا وم و كلها(.)117
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ا م ج النمان االزتماع
 -64الحظاات الورق ا ادش ا ك  18أن كولوم ااا عتمااد نظام ااً للناامان االزتماااع ُزاارد م ا
مل اه العاد ادتمثل ج امان حقوق التقاعد ،الا أُطنعت دنةم السوق(.)118
 -65والحظا اات الورق ا ا ادش ا ا ك  26أن انعا اادام االسا ااتقرار الا ااوظ ف وعا اادم القا اادر علا اال واا ااع
س اساااا لتص ا ح هااذا الواااع مشاايل يتجلاال أثرهااا ج نظااام ادعا اااا التقاعدي ا  ،ح ا حيصاال
علل ادعا اا التقاعدي أقل م  40ج ادائ م األ خاص الذي فوق أعمارهم  65سن (.)119

ا م ج مستو مع ش الئم

()120

 -66أكا اادا الورق ا ا ادش ا ا ك  11أن مس ا ااتوايا الفق ا اار ادا ج عا ااام  ،2016بع ا ااد ف ا ا
اخنفاااض امتاادا بااني عااام  2002و .2015ورغاام أن ا يوما قااررا إعةاااء األولويا للتااداب
الرام ا إىل مياف ا الفقاار ،ف ا ن عاادم نف ااذها س ا ب ج احتجازاااا ك ا ج منةق ا ساااحل
احمل ط اهلادئ و شوكو ،ح يع ا حتت طط الفقر  62,8ج ادائ م السايان الاذي يشايل
ادن درون م أال أفريقا والسايان األاال ون أغل اتهم( .)121وأ اارا الورقا ادشا ك  26إىل
أنا  ،رغاام اخنفاااض مساتو الفقاار ادتعاادد األبعااد منااذ عااام  ،2010ا ساعت الفجااو بااني ادناااطم
ا نري والريف (.)122
 -67وأفادا الورقا ادشا ك  26أن كولوم اا ها اثين أكثار ال لادان فااو ً ج أكثار منااطم
العااامل فاااو ً( .)123والحظاات الورق ا ادش ا ك  2أن أساار اد ا ارعني والساايان األااال ني والسااود،
بس ا ب منااو ج ازتماااع متساام بعاادم ادساااوا  ،تصاادر األرقااام ف مااا يتعلاام باانقص التلذي ا وقل ا
فرص ا صول علل التعل م والرعاي الص (.)124
 -68وأفاادا الورقا ادشا ك  16أن ا يوما أيادا اعتمااد القاانون  1776الاذي أُنشاوت
مبوز ا ادناااطم ادعن ا لتنم ا الريف ا واالقتصااادي واالزتماع ا  .غ ا أن قةاعاااا ا أباادا
معاراتها ل بس ب آاثره النار علل اد ارعني(.)125
 -69وف ما يتعلم م ج اداء ،أ ارا الورق ادش ك  16إىل وزود فجاو واساع ج اوافر
ا دماا بني ادناطم الريف وادناطم ا نري ( .)126وأااافت الورقا ادشا ك  25أن ُمادعً كارب
مثل بويناب نتورا ال توافر ف ها م اه الشرب بصف دائم (.)127
 -70وأفادا الورق ادش ك  16أنا  ،رغام ايد نفقااا االساتثمار العاام ج جماال اإلسايان
ج الف ا مااا بااني عااام  2010و ،2015مل يسااتفد الساايان األ ااد اااعفاً م ا معظاام اد اوارد
بس ب التوز حنو قل ص اإلنفاق علل اإلعان األسري ادخصص للسي (.)128
 -71والحظت الورق ادش ك  18أن األم اللذائ والس اد اللذائ أتثراً فاقاا التجار
ا ار و ل ك ا علاال احملااا ل ال راع ا  -الصااناع ادوزها للتصادير ،وأباادا القلام إ اء الوف اااا
بس ب اجوع ،ح وج ج غواط ا وحدها بسا ب اجاوع  66طفاالً ما اعب واياو األاال ،
ج الف ادمتد ما بني كانون الثاين/يناير و شري الثاين/نوفمرب .)129(2016
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ا م ج الص

()130

 -72أ ارا الورق ادش ك  18إىل استمرار انتهاك ا م ج الص بسا ب الانقص ا ااال
ج ا اوافر خمتل ااف ا اادماا وج زودهت ااا وإميان ا ا ا ص ااول عل ه ااا ،وإىل أن الق ااانون األساسا ا
للص  ،وإن كان يع ا لص ك م م ا قوق ،ال ينم التمتع الفعال ب (.)131
 -73وأف ااادا الورق ا ادش ا ك  24أن ا ُس ااجل اخنف اااض ج ع اادد وف اااا األمه اااا ووف اااا
األطفال الذي قال أعماارهم عا سان واحاد  ،ولينا أعلال بناعف ونصاف ج ادنااطم الريف ا .
ورغاام أن القااانون  1438ادتعلاام ة ا العش اري للص ا العام ا للف ا  2021-2012ياانص
علاال إنشاااء باارعمج "األمناااط والظااروا واألسااال ب" ،ورغاام وزااود قاوانني اانظم األغذيا ادصاانع ،
ف ن عام الناة ل ست علل علم بذل (.)132
 -74و ك اار الت ااالف ال اادو لل اادفاع عا ا ا ريا ا أنا ا ين لا ا ليولوم ااا أن ركا ا عل اال ق ااد
ادساعد للنساء الزت ا ف ا مل والوالد أمان(.)133
 -75وأ ااارا الورق ا ادش ا ك  20إىل أن ال ااديل الوح ااد ادت اااا لي ااخاص مل ااايري اهلويا ا
اجنسااان إلزاراء عمل اااا آمنا لتل ا طصائصااهم ال دن ا ما طااالل نظااام الرعايا الصا هااو
ا نوع لتشخ ص نفس ال "النفور م نوع اجنس"(.)134

ا م ج التعل م

()135

 -76رح اات الورق ا ادش ا ك  19بتع يا كولوم ااا للتااداب الرام ا إىل كفال ا التعل ا م وا ااد م ا
الفقر لد مجاعاا األقل اا م طاالل بارامج خمتلفا مثال "ال اوم الدراسا ادساتمر" أو "بارعمج
التلذي ا اددرسا ا " غ ا أا ااا أ ااارا إىل أن ع اادم ادس اااوا ج نف ااذ ه ااذه الا اربامج ب ااني ادن اااطم
ا ناري والريف ا أماار مثا للقلاام( .)136وأفااادا الورقا ادشا ك  18أن معاادل األم ا ج ادناااطم
الريف ي ل اعف ما هو عل ج ادناطم ا نري (.)137
 -77وأ ااارا الورق ا ا ادش ا ا ك  20إىل أن نف ا ااذ أم اااعا التعل ا ا م ادعتما ااد ج ال لا ااد ال ا ااال
عا ااددها  95لقا ااانون التعا ااايا اددرس ا ا اا ااع ف ادسا ااتو  ،رغا اام س ا ا لوائ ا ا التنظ م ا ا منا ااذ
عام .)138(2013
 -78والحظت الورق ادش ك  25أن إعةاء طة التنم الوطن ا ا ال ا للفا 2018-2014
األولوي للمسائل ادتعلق لتعل م ،يتجلل لصور اهتا ج األرايا واددن(.)139
 -79و جعت الورقا ادشا ك  17سالةاا قةااع التعلا م علال لقاني قا م الساالم وأدوا ا ج
مج ع مراحل التعل م ،م أزل حتق م اللايتني  7-4و-4أ م أهداا التنم ادستدام (.)140
ل س لاديها
 -80وأ ارا مؤسس الياريى اإلجيايب إىل أن أماعا التعل م ج مقاطعاا
أي ن ااوع ما ا ادشا ا اريع الرام ا ا إىل من ااع التم ا ا عل اال أس اااة اد اال اجنسا ا أو اهلويا ا اجنس ااان
أو التع اجنساين(.)141
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 -4حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة

النساء

()142

 -81أفادا رابة م يسم الدول أن مل جير التخلص م التم التارخي اد ادرأ وال يا ال
يتجلا اال ج أفعا ااال عنا ااف طة ا ا ( .)143والحظا اات الورق ا ا ادش ا ا ك  16أن حا اااالا التا ااملط ج
الس اس ا القةاع ا للمساااوا بااني اجنسااني واا ا  ،وال ا ال تياااثر مظاااهر خمتلف ا م ا التم ا
والعنف اد ادرأ ( .)144وف ماا يتعلام لتواا  ،)145(41-116أ اارا الورقا ادشا ك  27إىل
أن ُواع برعمج للمساوا ادهن قائم علل اج زنساين ،ولي مستو عم م اع ف(.)146

 -82وف مااا يتعلاام لتواا تني  1-115و ،)147(2-115أ ااارا مؤسسا الياااريى اإلجيااايب
إىل أن ا اعتُمااد القااانون  1719الااذي يتناام م ااادئ وز ه ا للت ق اام ج اج ارائم اجنس ا ،
القااانون  1761الااذي جياارم قتاال اإلع  ،وليا مسااتو اال ساااق ب نهمااا قل اال( .)148والحظاات
منظم ا العفااو الدول ا أن التنف ااذ الفعااال هلااذي القااانونني ل ا س ميفااوالً ج مج ااع أحناااء ال لااد وأن
الثقاف ادؤسس مل تل علل حنو يت ح جتنب إعاد إيذاء النساء ا ااي العناف القاائم علال ناوع
اج اانس( .)149والحظ اات الورقا ا ادشا ا ك  23أن كولوم ااا قةع اات طةا اواا ج نف ااذ القا اراراا
الصااادر ج عااام  2016ع ا اداادع العااام بشااملن برو وكااول الت ق اام مااع ماار يى ز ارائم العنااف
اجنس ا ومالحق ااتهم قن ااائ اً ،ولي ا التنف ااذ غ ا ال اواج اارك العدي ااد م ا الن ا ااي ب ااال ياي ا ،
وال س ما اليولوم اا ادن دراا م أال أفريق (.)150
 -83وأفااادا الورق ا ادش ا ك  18أن النس ااء ال ي ا ل يتعرا ا اااالا متعاادد م ا العنااف
اجنسا والعنااف العااائل وقتاال اإلع ( .)151والحظاات الورقا ادشا ك  13أن موازها كولوم ااا
للعنف اد ادرأ توقف إىل حد ك علل ميتب مفوا ؤون األسر  ،الذي يعاين م راكم
القنا ااااي ونقا ااص التمويا اال وع ا ااوب ج صا اام م ادؤسس ا ا ( .)152وقا اادمت الورق ا ا ادش ا ا ك 13
معلوماا مسه ع مج ع الصعو ا ادؤسس الا وازهها هذه اديا ب(.)153
 -84وأك اادا الورق ا ا ادش ا ا ك  18أن ا ا  ،رغا اام اعتم اااد نظ ااام ا ص ااص االنتخاب ا ا  ،ال ي ا ا ال
يتعذر علل النسااء الوااول إىل مناااب اانع القارار ج مؤسسااا الدولا  ،وأاا كا ال يشالل
سو  19ج ادائ م جمموع ادقاعد ج اهل واا العام ج عام .)154(2014

األطفال

()155

 -85است سنت الورق ادش ك  19إاالا القانون ادتعلم ألطفال وادراهقني ،الذي وسع
نةاق مهام الشرط ف ما يتعلم دراق الداطل دراك الرعاي ادتخصص (.)156
 -86وأفادا الورق ادشا ك  21أن نظاام ادساؤول اجنائ ا ليحادا  ،وإن كاان ز اداً ما
الناح األيديولوز  ،شوب ثلراا منها ،علل س ل ادثال ،عدم وزود وكال رائد (.)157
 -87وأ ا ااارا الورق ا ا ادشا ا ا ك  1إىل أن اإلط ا ااار الق ا ااانوين ال ا ااوطن اليول ا ااومى يعي ا ااس عل ا اال
حنا ااو ا ا ا ح ادعا اااي الدول ا ا للتصا اادي لالسا ااتلالل اجنس ا ا ليطفا ااال .وقا ااد واا ااعت كولوم ا ااا
ق ا اوانني دياف ا ا االس ااتلالل اجنس ا ا ليطف ااال ج س ا ا اق الس اافر والس ا ا اح ( .)158وأب اادا الورق ا ا
ادش ا ا ك  25قلق ا ااً إ اء عا اادم كفاي ا ا ا ما ااالا الرام ا ا إىل مياف ا ا العنا ااف اجنس ا ا ج وس ا اائط
اإلعالم(.)159
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 -88وأ ااارا الورق ا ادش ا ك  24إىل أن األطفااال واداراهقني اليولااوم ني ال ي ال اوا يتعراااون
دختل ااف أ اايال العن ااف وطرح اات س ااا الً بش ااملن ال اادوائر القائما ا دعاجا ا مش اايل االس ااتلالل
اجنس ا ( .)160وحااددا الورق ا ادش ا ك  1فواااا األطفااال ادعراااني ةاار االسااتلالل اجنس ا
وأم اااك اس ااتلالل األطف ااال ج ال ل اااء( .)161وأبلل اات الورق ا ادشا ا ك  7عا ا العن ااف اجنسا ا ج
بويناب نتورا(.)162
 -89والحظات اد اادر العاد ا إلاااء مج ااع أ ايال العقوبا ال دن ا الاا متااارة ااد األطفااال
أن العقوب ال دن ليطفال ج كولوم ا مشروع ج ال ات ،وأن حظرهاا ج ادادارة ج جمتمعااا
الشعوب األال حيتاج إىل التملك د ج التشريعاا(.)163
 -90وأ ارا الورق ادش ك  24إىل الواع الس ئ للمراهقني ادسرحني م افوا القاواا
ادسل الثوري ليولوم ا  -اج ا الشعى بعد الن اع ادسالح( .)164وأ اارا الورقا ادشا ك 27
إىل ادشاااكل الااا عا ض بارامج إعاااد إدماااج األطفااال واداراهقني ادساارحني ما القاواا ادساال
الثوري ا ا ليولوم ا ااا وإىل واا ااع أبنا اااء أف ا اراد اجماعا اااا ادسا اال الا ااا طلفا اات اجماعا اااا ا ا
العسيري (.)165
 -91وأبللاات الورق ا ادش ا ك  24ع ا
االنقةاع ع الدراس بس ب ا مل بنس

ايااد نس ا ا ماال واألموم ا ج مرحل ا م ياار  ،وع ا
اوا بني  20و 45ج ادائ (.)166

 -92وأفااادا الورق ا ادش ا ك  24أن ا  ،رغاام ايد ب ارامج العناي ا لةفاال ج مرحل ا الةفول ا
اد ياار طااالل الساانواا األطا  ،ال حيناار أنشااةتها سااو أقاال ما نصااف األطفااال الااذي قاال
أعمارهم ع  6سنواا(.)167
 -93وأفادا الورق ادشا ك  7أن األطفاال ج بوينااب نتورا ي عرعاون ما دون اارسا حقهام
ج ب و ا (.)168

األ خاص وو اإلعاق

()169

 -94رح اات منظم ا العفااو الدول ا بتصااديم كولوم ااا علاال ا فاق ا حقااوق األ ااخاص وي
اإلعاق ا  .وأ ااارا إىل أن أكاارب الت اادايا الااا وازههااا كولوم ااا ج هااذا الصاادد ه ا ا اامان
التعلا م اجااامع ج مج ااع أحناااء ال لااد ،واالعا اا غا ادشااروط ألهل ا القانون ا لي ااخاص وي
اإلعاقا ا  ،وكفالا ا التمت ااع الفع ااال ق ااوق اجنسا ا واإلجناب ا ا للنس اااء والفت اااا واا اإلعاقا ا ،
واإلدماج االزتماع اليامل(.)170
 -95وأ ارا الورق ادش ك  18إىل أن  ،رغم اإلجنا اا القانون والقنائ احملر  ،مل واع
الل اوائح التنظ م ا للقااانون ادتعلاام إلعاق ا (لعااام  ،)2013ح ا مل جياار نف ااذ ادرسااوم 2107
(لعام  )2016والقرار ( 1904لعام .)171()2017
 -96وأ ارا الورق ادش ك  25إىل أن ادرافم ال ف ه ا القل لا ادوزاود ج ادنااطم ا ناري
والريف ال راع الظروا ا اا ليطفال وي اإلعاق (.)172
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األقل اا والشعوب األال

()173

 -97أفااادا الورق ا ادش ا ك  8أن  58خص ااً م ا الساايان األا اال ني قُتل اوا ج س ا اق عمل ا
مفاوااااا السااالم( .)174وأاااافت الورقا ادشا ك  11أن الساايان األااال ني واليولااوم ني ادن اادري
م ا ا أا اال أفريق ا ا ال ي ال ااون يتعرا ااون العتا ااداءاا م ا ا زان ااب خمتلا ااف اجماع اااا ادسا اال (.)175
وأ ااارا الورقا ا ادشا ا ك  27إىل أن الس اايان األا اال ني وادن اادري ما ا أا اال أفريقا ا  ،رغ اام أوام اار
ا ماي ا اا الصادر ع احمليم الدستوري  ،ال ي الون ا ااي النتهاكاا طة (.)176
 -98وأ ااارا مجاعا أكااا دورا لل قااوق ني إىل أن الرحاال ادنتمااني إىل ااعب نوكاااك مهااددون
زدايً قةر االنقراض ادادي والثقاج النازم إىل حاد ك ا عا األثار غا ادتناساب للنا اع ادسالح
عل ا هم .وياانص الفصاال ادتعلاام جماعاااا اإلثن ا ج اال فاااق النهااائ علاال ا فاااق طاااص حياادد
الت اماااا طاا ا ف مااا يتعلاام بشااعب نوكاااك( .)177وأ ااارا منظم ا مشااروع عسااا إىل أن جمتمااع
عسا للسيان األال ني معرض ةر االنقراض(.)178
 -99وأ ارا الورق ادش ك  16إىل وف اا أطفال جمتمع وايو اإلثن ج مقاطعا ال غاواط ا
اليولوم ( .)179والحظت ه وم رايتس وو ا أن عب وايو األال ال ي ال يعاين ما ار فااع
معدالا الوف اا بس ب سوء التلذي (.)180
 -100وأ ارا الورق ادش ك  8إىل أن ا يوم الوطن أادرا أكثر ما  30مرساوماً ا حج ا
قانون ا دون إزاراء أي مشاااور مسا ق  ،وساعت إىل نظا م ا ام ج ادشااور ما طاالل قلا ص نةاااق
األحيا ااام ال ا اوارد ج ا فاق ا ا منظم ا ا العما اال الدول ا ا رقا اام  169واالزتها اااداا القنا ااائ للم يم ا ا
الدستوري ( .)181وأ ارا الورق ادش ك  11إىل عدم إزراء مشاوراا ج مناطم التعدي (.)182
 -101وأ ااارا الورق ا ادش ا ك  18إىل أن ع اادم االع ا اا الق ااانوين قااوق الش ااعوب اإلثن ا
ج األرااا ا يتسا ا ب ج ع اادم يايا ا حقه اام ج ح ااا أرااا ا األس ااالا( .)183وأبلل اات الورقا ا
ادش ك  11ع التملط ا اال ج إادار سنداا ادلي أو وس ع حمم اا الشعوب األال
واألراا اجماع للسيان ادن دري م أال أفريق (.)184
 -102ودع ااا احت اااد األط اااء ادنتم ااني إىل الش ااعوب األا اال واارسا ا الت ااداوي بن تا ا ايطا ا ج
اامل  ،ااا مرافام للعاالج
منةق األما ون اليولوم الدول إىل دعم بناء و شل ل مراكا اا
وإعاد التمله ل الروح وال دين لن ااي الن اع ادسلح م نساء الشعوب األال (.)185
 -103وأبللاات الورق ا ادش ا ك  22ع ا ااياو بشااملن انتهاكاااا حقااوق اإلنسااان للساايان
ادن ا اادري م ا ا أاا اال أفريق ا ا ( .)186وأ ا ااارا الورق ا ا ادش ا ا ك  11إىل أن جمتمعا اااا السا اايان
ادن دري م أاال أفريقا مدرزا أينااً اام الفوااا ادعراا ةار اديد ،دون أن ُحيار أي
قدم مهم ج جمال يايتها(.)187
 -104وأف ااادا الورق ا ا ادشا ا ك  18أن الس اايان اليول ااوم ني ادن اادري ما ا أا اال أفريق ا ا
والسيان األال ني ل سوا اثلني لقدر الياج ج منتدايا ادشارك الس اس وأن نس التمث ل
الس اس للنساء اليولوم اا م أال أفريق ج حمافل انع القرار قل ع  1ج ادائ (.)188
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ادهازرون والالزوون وملتمسو اللجوء وادشردون داطل اً

()189

 -105أعربت جن ال لادان األمريي ا قاوق اإلنساان عا قلقهاا إ اء اساتمرار األ ما اإلنساان
النامج ع التشرد القسري بسا ب ماا قاوم با اجماعااا ادسال الاا نشاملا بعاد ساريح أفاراد
التنظ ماا العسيري (.)190
 -106وأفا ا ااادا الورق ا ا ا ادش ا ا ا ك  18أن التشا ا اارد القسا ا ااري ال ي ا ا ا ال قائم ا ا ااً ويتخا ا ااذ من ا ا اال
صاعدايً( .)191وأكدا الورق ادش ك  11أن عادد األ اخاص ادشاردي ج كولوم اا ي لا 7,4
ماليااني ااخص ،وهااو أعلاال رقاام ج العااامل ،ومتااس هااذه الظاااهر بشاايل غ ا متناسااب الساايان
األال ني واليولوم ني ادن دري م أال أفريق (.)192

 -107وأ ا ااارا مجع ا ا ادنف ا ااني الس اس ا ا ني إىل مو ا اااا اآلالا م ا ا ا ا ا ااي النف ا ا الف ا ااردي
واجماااع  ،عت ااار لا اايالً ما أ اايال التشاريد القسااري طااارج ال لااد( .)193وأ ااارا الورقا
ادش ك  9إىل أن كولوم ا ركت مسؤول تها جتاه مواطن ها ل لدان أطر (.)194

عدميو اجنس
 -108أثنا ا اات الورق ا ا ا ادش ا ا ا ك  5علا ا اال كولوم ا ا ااا الننا ا اامامها ج عا ا ااام  2014إىل ا فاق ا ا ا
ع ااام  1961ادتعلقا ا قف ااض ح اااالا انع اادام اجنسا ا  ،ولينه ااا الحظ اات أن كولوم ااا اكتف اات
لتوق ااع علاال ا فاق ا عااام  1954ادتعلقا بواااع األ ااخاص عاادمي اجنسا ( .)195وف مااا يتعلاام
لتوا ا  ،)196(1-116أفااادا الورق ا ادش ا ك  27أن ا ال يوزااد إزاراء لت ديااد حال ا انعاادام
اجنس وأن ل يعود إىل الق ود ادتعلق م األرض(.)197
 -109وأ ااارا الورقا ادشا ك  5إىل العواماال الااا يااد طةاار انعاادام اجنسا  ،مثاال إزاراءاا
التجنا س غا التلقااائ أو نقااص القاادر ادؤسسا أو التم ا أو عاادم وزااود إزاراء رُسا لت ديااد
حال انعدام اجنس (.)198
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Minnesota Citizens Concerned for Life Education Fund
(United States of America);
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ANPP; Political and Social Movement Of the Centro Oriente;
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department of Meta; National Union of Workers of Colombia
sectional department of Meta; National Fermentation of
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Investigacion en Conflicto y Paz; Iniciativa por los Derechos
Sexuales (AKAHATA) – (Buenos Aires);
Joint submission 7 submitted by: Coalición contra la
vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en
Colombia (COALICO) actualmente conformada por:
Asociación Cristiana Menonita para Justicia; Paz y Acción No
Violencia (Justapaz); Asociación Taller de Vida; Benposta
Nación de Muchach@s; Corporación Casa Amazonía;
Corporación Vínculos; Defensa de Niñas y Niños
internacional (DNI Colombia); Fundación Creciendo Unidos
(FCU) y el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (SJR
Colombia); Centro de Promoción Integral Para la Mujer y la
familia (Taller Abierto); Humanidad Vigente Corporación
Jurídica; Corporación Vínculos – (Colombia);
Joint submission 8 submitted by: Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC); Consejo Regional Indígena del
Tolima (CRIT) – (Colombia);
Joint submission 9 submitted by: Réseau International des
Droits Humains (RIDH); International coalition of
associations for Colombians abroad – (Switzerland);
Joint submission 10 submitted by: Réseau International des
Droits Humains (RIDH); Fondation arc-en-ciel; Comité
ambiental en defensa de la vida; Coalition of Colombian and
International NGOs – (Switzerland);
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Associazione Jambo; Associazione Senza Paura di Genova;
Broederlijk Delen; Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V;
CAFOD; Cáritas Alemania; Cáritas Noruega; Christian Aid;
CNCD-11.11.11; Colombian Caravana UK Lawyers Group;
Colectivo de colombianos-as refugiados en Asturias Luciano
Romero Molina; Comitato Piazza Carlo Giuliani Onlus
(Génova-Italia); Comité Daniel Gillard; Comité Noruego De
Solidaridad Con América Latina (LAG); Lutheran World
Federation; Fokus - Foro de Mujeres y Desarrollo; Forum Syd;
FOS; Fundación Sueca para los Derechos Humanos; Health
and Human Rights Info; International Action for Peace;
Iglesia Sueca; Kolko – Menschenrechte für Kolumbien e.V.;
LAWG; Lawyers Rights Watch Canada; Oficina Internacional
Acción Derechos Humanos Colombia; OMCT; Oxfam;
Colectivo Maloka Colombia; Observatorio por la Autonomía y
los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (ADPI);
Pachakuti; Pax Christi- Deutsche Sektion e.V; Peace Brigades
International; Plataforma Suiza por Colombia; Protection
International; Red Flamenca de Solidaridad con la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó; Red Francia Colombia
Solidaridades (RFCS); Rete italiana di Solidarietà; Solidar;
Solidarité Socialiste; Swefor; Taula Catalana per la Pau i els
Drets Humans a Colòmbia; Terre des Hommes Suisse –
(Belgium);
Joint submission 12 submitted by: Franciscans International
(FI); Familia Franciscana de Colombia; Comité Ambiental en
Defensa de la Vida del Tolima – (Switzerland);
Joint submission 13 submitted by: Humphrey School of
Public Affairs; University of Minnesota – (United States of
America);
Joint submission 14 submitted by: Comunidad De Paz
(CDP); Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) –
(Switzerland);
Joint submission 15 submitted by: Dejusticia; Fundación
Karisma; Privacy International – (United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland);
Joint submission 16 submitted by: Colectivo Mujeres Al
Derecho (ASOCOLEMAD); Espacio de Articulacion de
Organizaciones y Mujeres de la Región Caribe – (Colombia);
Joint submission 17 submitted by: Center for Global
Nonkilling (CGNK); Conscience and Peace Tax International
(CPTI) – (Switzerland);
Joint submission 18 submitted by: Asociación Colombiana
de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC); Centro de
Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, Coalición
Colombiana Contra la Tortura (CCCT); Coalición Colombiana
para la Implementación de la Convención sobre Derechos de
Personas con Discapacidad, Coalición Contra la Vinculación
de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia
(COALICO); Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(CAJAR); Colombia Diversa, Comisión Colombiana de
Juristas (CCJ); Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
(CSPP); Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos (CPDH); Comunidad de Juristas AKUBADAURA,
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
(CNOA); Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
(CCEEU); Corporación Jurídica Libertad, Corporación
Jurídica Yira Castro (CJYC); Corporación Reiniciar;
Corporación Sisma Mujer; Escuela Nacional Sindical;
Lutheran World Federation; Fundación Karisma; JUSTAPAZ;
La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines,
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC);
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Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo (PCDHDD) – (Colombia);
Joint submission 19 submitted by: Istituto Internazionale
Maria Ausiliatrice (IIMA); International Volunteerism
Organization for Women, Education, Development (VIDES
International) – (Switzerland);
Joint submission 20 submitted by: Colombia Diversa;
Caribe Afirmativo; Santamaría Fundación – (Colombia);
Joint submission 21 submitted by: Terciarios Capuchinos de
Colombia (TCC); Oficina Internacional Católica de la Infancia
(BICE) – (Switzerland);
Joint submission 22 submitted by: Hijos e Hijas por la
Memoria Contra la Impunidad (HIJOS); Asociación
Americana de Juristas (AAJ) – (United States of America);
Joint submission 23 submitted by: Proceso de Comunidades
Negras (PCN); Human Rights and Gender Justice (HRGJ)
Clinic, City University of New York School of Law; MADRE
– (United States of America);
Joint submission 24 submitted by: Save the Children; Children
Village SOS; Plan Foundation; World Vision; Centro
Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde);
Children International; Corporación Infancia y Desarrollo;
Corporación Juego y Niñez; Corporación Somos Más; Fondo
Acción; Antonio Restrepo Barco Foundation; Rafael Pombo
Foundation; Saldarriaga Concha Foundation, Jerez &
Sandoval (Medios y RS); Kidsave; Childhood Observatory
from National University; Pontificia Javeriana University Faculty of Psychology; Protection of childhood network (RED
PAI); PaPaz Network; Red Viva de Colombia (Tearfund); Ana
María Convers; Adela Morales – (Colombia);
Joint submission 25 submitted by: Children and adolescents
from organized groups of The strategy for communications
and participation for development (PACO); Children and
Adolescents Peace Builders; Movement of Children,
adolescents and Youth Agents of Peace; Group of Children
and Adolescents Project “School looks for peace” from
Platform for leadership of children and Adolescents in
Colombia (with special support of Save the Children, SOS
Children Village, World Vision, Plan Foundation). All them
supported by the Colombian Alliance for the Childhood,
COALICO, TDH Germany – (Colombia);
Joint submission 26 submitted by: Center for Economic and
Social Rights (CESR); Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad (Dejusticia); Friedrich Ebert Stiftung en
Colombia (FESCOL) –(United States of America);
Joint submission 27 submitted by: Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES); Taller
de Vida – (Colombia).

National human rights institution:
DdPC
Defensoria del Pueblo de Colombia, (Colombia).
Regional intergovernmental organization(s):
IACHR
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington
(United States).
DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 3.
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DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 4.
DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 2.
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.1–116.2; 116.38–116.39; 117.3; 118.1–
118.13; 118.21.
JS18, p. 4. See also: JS17, p. 3; JS11, p. 4.
JS13, p. 3.
JS11, p. 4. See also: JS18, p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.3; 116.6–116.16; 116.46–116.47; 118.14.
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