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  البعثة الكولومبية لدى األمم املتحدة، جنيف
لعامل املعنـون   تشري األرقام املصحوبة بأحرف إىل التوصيات الواردة يف الفرع األول من تقرير الفريق ا               

  ".موجز مداوالت عملية االستعراض"

 ٣٨الفقرة  ( التزاماً طوعياً    وهذا التصديق وارد بوصفه   التصديق على االتفاقية،    كولومبيا  قبلت  )ب(٢٢
  ).من التقرير الوطين

ونظام حقوق اإلنسان املشترك بـني البلـدان األمريكيـة،          .  والية اللجنة ذات الصلة    مل تقبل  )ج(٢٢
ذات ، يوفر إطاراً متيناً يضمن املالحقة وجرب الضرر يف حالة االنتـهاكات  طرف فيه ا  وكولومبي

  .ضمان ذلكإن قصر نظام العدالة الوطنية عن الصلة باجلرمية املنصوص عليها يف االتفاقية، 

  ).ب(٢٢لفقرة  ا على النحو احملدد يفقبول التوصيةمت   )أ(٢٩

  ).ب(٢٢ى النحو احملدد يف التعليق الوارد يف مت قبول التصديق على االتفاقية عل )ج(٢٣

إذ إن  .  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب          مل تقبل كولومبيا    )د(٢٣
توفر ) INPEC –) Res.5927/2007 –التوجيهات الداخلية الصادرة عن املعهد السجين الوطين     

وعمليات الختاذ القرارات داخل اللجـان      آلية تضمن حقوق اإلنسان للسجناء من خالل نقاش         
  .بكل منشأة سجنية مبشاركة مباشرة من السجناء ومن مكتب املدعي العام وأمني املظامل

  ).د(٢٣ يف التعليق مبيَّنالتصديق كما هو مل ُيقبل  )ج(٣٥

  ).د(٢٣ يف التعليق مبيَّن كما هو مل تقبل التوصية )ه(٤٠

  ).ج(٢٢ يف التعليق نمبيَّ كما هو مل تقبل التوصية )ه(٢٣

ترغب كولومبيا يف اإلبقاء على مجيع اإلمكانيات مفتوحة وصوالً إىل سـالم  و. مل تقبل التوصية )ب(٢٣
ونظـام  . متفاوض عليه مع اجملموعات املسلحة غري الشرعية وذلك يقتضي وجود مناخ مالئـم       

  .االعدالة الوطين ينطوي على التحقيق يف جرائم احلرب ومالحقة مقترفيه

  .والدعوة الدائمة قائمة وصاحلة وتنفذ تنفيذاً كامالً على أساس فردي. قبول التوصيةمت   )ز(٤٠

وزار الفريق العامل املعين حباالت اإلعـدام تعـسفاً كولومبيـاً يف تـشرين              .  التوصية قبولمت    )و(٢٣
عدام خارج وسوف توجه فوراً الدعوة إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإل. ٢٠٠٨أكتوبر /األول
وسيتقرر عما قريب توجيه الدعوات إىل املقررين اخلاصني املعنيني باملدافعني عن حقوق            . القضاء

  .اإلنسان وباستقالل القضاة واحملامني

  .وسوف توجه الدعوات فوراً. قبول التوصيةمت   )أ(٥٨
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  ).و(٢٣ يف التعليق املبيَّن على النحو قبول التوصيةمت )ب(٥٧

  .تنفذ حالياً آليات املتابعة تنفيذاً كامالًو. قبول التوصية  مت)د(٣٣ و)ج(٥٤

وقد كررت احلكومة الكولومبية على الدوام تأكيد التزامها بدفع عجلة هـذا            . قبول التوصية مت    )أ(٢٧
عديدة االمتناع عن املشاركة برغم أن احلكومة وجهت        الدين  املتمع  اجملوآثرت منظمات   . احلوار

  .إليها دعوة مفتوحة

  ).أ(٢٧انظر ما هو وارد يف التعليق . مت قبول التوصية)ب(٥٦

  ).أ(٢٧رد يف التعليق اوهو انظر ما . مت قبول التوصية)ب(٢٥

  ).أ(٢٧رد يف التعليق  واوهانظر ما . مت قبول التوصية  )د(٥٤

رٍ وهناك برامج تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان خاصة بالقوات املسلحة جـا           . مت قبول التوصية    )أ(٢٦
السياسة املتكاملة حلقـوق    " يف وضع    ٢٠٠٨يناير  /إعدادها حالياً ومت الشروع يف كانون الثاين      

ع السياسة املذكورة هذه الربامج  وتطوِّ"اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املتعلقة بوزارة الدفاع
  . باالحتياجات الراهنةليتسىن الوفاء

  ). من التقرير الوطين٥٧ و٣٨الفقرتان ( يف االلتزامات الطوعية مت قبول التوصية وفقاً ملا هو مبني  )ه(٣٠

ونظام املكافآت ينفذ ضمن اإلطار القانوين الكولوميب وهو يقوم على أسـس            . مل تقبل التوصية    )د(١٩
وباإلضافة إىل ذلك مسح هـذا النظـام        . تنظيمية مالئمة وخيضع إلشراف مكتب املدعي العام      

ن عامالً يف إضعاف اجملموعات املسلحة غري القانونية وخلخلـة          بتحسني األوضاع األمنية وكا   
  هياكلها اإلجرامية وساعد على تسوية حاالت االختطـاف وأسـهم يف مكافحـة اإلفـالت              

  .من العقاب

وال توفر حوافز للعسكريني على أساس ما يلحقونه من . وهي غري قابلة للتطبيق. مل تقبل التوصية  )ه(١٩
، ٢٨- ٣٠٠(وتوجيه القيادة العامة للقوات املـسلحة       . عدائهم يف امليدان  اخلسائر يف األرواح بأ   

يأمر كافة الوحدات العسكرية بتوخي مبدإ تسريح املسلحني وإلقاء ) ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
  .القبض عليهم

  . وجيري تنفيذها بشكل كامل.مت قبول التوصية  )د(٣٠

اجملموعات شـبه   "لكة املتحدة بغية توضيح مفهوم      وسيقدم تفسري خطي للمم   . مت قبول التوصية   )ج(٤٩
حيث إن كولومبيا ترى أن هذا املصطلح غري قابل للتطبيق يف احلالة الراهنة بعد أن مت " العسكرية

  .اجملموعات شبه العسكرية/تسريح جمموعات الدفاع الذايت
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 يف فتح باب احلوار     وقد أكدت حكومة كولومبيا باستمرار على رغبتها      . مت قبول هذه التوصية   )ب(٦٠
مع اجملموعات املسلحة غري الشرعية بنية تسرحيها الحقاً، ونزع أسلحتها وإعادة إدماج أفرادها             

  .ولكن امتنعت هذه اجملموعات عن االخنراط يف العملية اليت أقدمت عليها احلكومة

اجملموعات "وم  وسيقدم تفسري خطي إىل أوروغواي بغية توضيح وتدقيق مفه        . مت قبول التوصية   )ج(٦٠
وقد متت . نظراً ألن كولومبيا ترى أن هذا املصطلح ال ينطبق على احلالة الراهنة        " شبه العسكرية 

عملية تسريح أفراد جمموعات الدفاع الذايت ونزع أسلحتهم وإعادة إدماجهم ضمن إطار زمين             
  .حمدد فات أجله

 األسرة الكولوميب واملستشار الرئاسـي      ويتوىل النظام القضائي ومعهد رعاية    . مت قبول التوصية  )ب(٣٧
  .الرفيع املستوى لشؤون إعادة اإلدماج بإجناز خطوات يف هذا االجتاه

وجتري كولومبيا حالياً حوارات مع مكتب املمثل اخلاص لألمني العـام           . مت قبول هذه التوصية     )د(٤٠
لرصد واإلبالغ املتضمنة يف املعين باألطفال والرتاعات املسلحة وذلك بغية الشروع يف تنفيذ آلية ا

ويف هذا السياق تعيد كولومبيا تأكيد ما مت بيانه سابقاً ملكتب املمثل اخلـاص              . ١٦١٢القرار  
يتطلب املوافقة الصرحية   لألمني العام من حيث إن أي اتصال باجملموعات املسلحة غري الشرعية            

  .حلكومة الوطنيةاملسبقة من ا

  ).د(٤٠ددة يف التعليق مت قبول التوصية كما هي حم  )ه(٤٥

  .مت قبول التوصية، وتتم متابعة توصيات جلنة حقوق الطفل من قبل معهد الرعاية الوطين  )د(٤٦

والربنامج ال يتعارض مع مبدإ التميُّز وال حيول األهداف املدنية إىل أهـداف             . مل تقبل التوصية   )ج(٣٧
ومسح للدولة .  املدنيني وقوات الدولةويهدف الربنامج إىل توطيد العالقات بني السكان. عسكرية

  .بتوفري اخلدمات االجتماعية يف اجملتمعات احمللية الريفية اليت يتمثل فيها حضور الدولة يف قواهتا

ينص اإلطار الدستوري والنظام القانوين الكولومبيان على االستقالل الكامل         .  التوصية مت قبول )ب(٥١
   مت تعزيز القدرات املؤسسية وسـوف يتواصـل تعزيزهـا          للسلطتني التنفيذية والتشريعية وقد   

  .لضمان كفاءهتا

  .وجيري حالياً تنفيذها بالكامل. مت قبول التوصية  )أ(١٩

  .وحيظر اإلطار القانوين الكولوميب العفو العام. مت قبول التوصية)ب(١٩

  . تنفيذهاوجيري يف الظرف الراهن. مت قبول التوصية)ب(٤٢

  .وجيري يف الظرف الراهن تنفيذها. يةمت قبول التوص)ب(٢٧

  .وجيري يف الظرف الراهن تنفيذها. مت قبول التوصية )ج(٣٠
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 واستناداً إىل التحاليل والدراسات اليت أجرهتا السلطات الكولومبية سابقاً وأثناء .مت قبول التوصية )ج(٤٥
مصادر خمتلفة بـشأن    املناقشات اليت دارت حول قانون العدالة والسلم، مت جتميع معلومات من            

وبالنظر إىل االختالفات املوضوعية القائمة بني      . تنفيذ نظم العدالة االنتقالية يف شىت أحناء العامل       
املشار " املعايري الدولية"احلاالت موضوع الدراسة تكون كولومبيا ممتنة لو مت تزويدها بتعريف لـ

  .إليها يف هذه التوصية

" شبه العسكرية"دم تفسري خطي ألوروغواي لتوضيح وحتديد مفهوم وسوف يق. مل تقبل التوصية  )أ(٦٠
  .وهو مفهوم ال ينطبق على احلالة الراهنة

شـبه  "وسوف يقدم تفسري خطي إىل كندا بغية توضـيح وحتديـد مفهـوم     . مت قبول التوصية  )ب(٤٥
  .حيث ترى كولومبيا أن هذا املصطلح ال ينطبق على احلالة الراهنة" العسكرية

" شبه العسكرية "وسيقدم تفسري خطي إىل ماليزيا بغية توضيح وحتديد مفهوم          .  قبول التوصية  مت)ب(٤٦
  .حيث إن كولومبيا ترى أن هذا املصطلح ال ينطبق على احلالة الراهنة

" شبه العسكرية"وسيقدم تفسري خطي إىل أستراليا بغية توضيح وحتديد مفهوم . مت قبول التوصية )ب(٥٥
  . أن هذا املصطلح ال ينطبق على احلالة الراهنةحيث ترى كولومبيا

ومضمون هذه التوصية وارد يف االلتزامات الطوعية اليت عربت عنها كولومبيا           . مت قبول التوصية    )و(١٩
  ).، من التقرير الوطين٦٧انظر الفقرة (

 ٦٧نظر الفقرة ا(وهي واردة يف االلتزامات الطوعية اليت عربت عنها كولومبيا . مت قبول التوصية   )د(٤٩
  ).من التقرير الوطين

التمتع الكامـل بـاحلقوق     وجيري حاليا التنفيذ الكامل هلذه التوصية يف ظل         . مت قبول التوصية    )أ(٤٣
  ).T-025/2004(املتوخى يف حكم احملكمة الدستورية 

  .وجيري يف الظرف الراهن تنفيذها. مت قبول التوصية  )أ(٤٢

، )د(٤٥، )أ(٤٠، )أ(٣٨، )د(٣٥، )أ(٣٤، )ب(٣٢، )و(٣٠، )ج(٢٧، )ب(٢١، )أ(٢١، )أ(٢٠
وتعيد .  مت قبول مجيع التوصيات)د(٦٠، )أ(٥٧، )د(٥٥، )ج(٥٥،  )أ(٥٤،  )أ(٤٩،  )أ(٤٧

كولومبيا تأكيد التزامها الكامل بتوفري الضمانات والتدابري احلمائية للمدافعني عن حقوق اإلنسان 
تشجيع على إجراء التحقيقات وإنزال العقوبات مبن       من أجل أن يضطلعوا بأعماهلم والتزامها بال      

وترغب الدولة الكولومبية يف االخنراط يف عالقة بناءة مـع          . ارتكب جرائم ضد هؤالء املدافعني    
املدافعني عن حقوق اإلنسان هذه العالقة اليت ال تستبعد النقاش املفتوح والرتيـه حـول شـىت       

  .االختالفات يف الرأي
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ينص الدستور واإلطار القانوين الكولومبيان على أن مجيع املواطنني مطـالبون           . يةمل تقبل التوص    )أ(٣٧
بأداء اخلدمة العسكرية حينما تقتضي الظروف أداء هذه اخلدمة دفاعاً عن الـسيادة الوطنيـة               

وقد مت تأكيـد هـذا االلتـزام يف         . واملؤسسات العامة ولتوفري الظروف األمنية لكافة املواطنني      
  .ة عن طريق سوابق قضائية صدرت عن احملكمة الدستوريةمناسبات عديد

وسيقدم تفسري خطي لألرجنتني يتعلـق      . وتنفذ هذه التوصية بصورة تدرجيية    . مت قبول التوصية    )أ(٢٢
  .باخلطوات اليت اختذت حىت اآلن

وسيقدم تفسري خطي إىل الربازيل حـول       . وجيري تنفيذ هذه التوصية تدرجيياً    . مت قبول التوصية  )ب(٤٣
  .اخلطوات اليت اختذت حىت اآلن

وسيقدم تفـسري خطـي إىل      . جيري التنفيذ الكامل لنظام املشاورات املسبقة     . مت قبول التوصية    )أ(٣٥
شاورات على ضوء التـشريع احمللـي       الدامنرك حيتوي على معلومات دقيقة تتعلق بنطاق هذه امل        

  .١٦٩وتطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  االلتزامات الطوعية
 ٧٦ و ٧١ و ٦٧ و ٦٢ و ٥٧ و ٤٨ و ٤٢ و ٣٨ و ٣١تتعهد كولومبيا بااللتزامات اليت تتضمنها الفقـرات          

  .شامل من التقرير الوطين املقدم يف إطار االستعراض الدوري ال١١٤ و١٠٦ و١٠٢ و٩٥ و٩١ و٧٧و

 مكافحة العنف وحفظ النظام العام  - ألف

 الـدعم وهي تدعو إىل  .ستواصل كولومبيا جهودها الرامية إىل محاية السكان من عمل هذه اجملموعات  - ٣١
ستيات واألموال واألشخاص للوجا ، وإىل قطع الطريق علىالدويل ملكافحة االجتار باملخدرات الذي يغذي وجودها

الراميـة إىل   ستراتيجيات  االوضع  أثناء  عناية خاصة للنساء واألطفال     سيتم إيالء   و .تهاكاتاملتورطني يف هذه االن   
 .وآثاره على النساء والفتياتمنع التجنيد 

   واالختفاء القسري والتعذيب،حلمايةحتت ا  املوضوعنيل األشخاصحاالت قت  ‘١‘

 ذكرها، ال تزال هناك     لفكاب اجلرائم السا   يف مكافحة ارت   التدابري اليت اختذهتا الدولة   مجيع  وبالرغم من     - ٣٨
 :حتديات كربى كثرية

أن ترى كولومبيا   ، و ن هذه اجلرائم  أ البيانات املوحدة واملترابطة بش    م املعلومات وقواعد  تعزيز نظُ   •
 .يف هذا املضماردولية  احلصول على مساعدة تقنية من األمهية مبكان

 .هم إىل احملاكمةالعمل على التحقيق يف شأن املسيئني وتقدمي  •  

 .لرعاية الشاملة للضحايا وأفراد أسرهما سياسة تعزيز  •  

 .يف التحقيقات املتعلقة باالنضباط اليت هتم أفراد القوات العامة أكربدوراً  النيابة العامة منح  •  
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ني وتعزيز قدرهتا على متابعة جرائم االختفاء القـسري وصـياغة          ختفتثبيت جلنة البحث عن امل      •
 ة العامة؛ات للسياسمقترح

 .مباشرة عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف الربملان  •

  األلغام املضادة لألفراد  ‘٢‘

 :تتعهد كولومبيا يف هذا اجملال بأمور منها ما يليو  - ٤٢

 .لضحاياأفضل ل رعاية توفري  •  

 . يف جمال األعمال املتعلقة باأللغام كل سنةة اجملتمعيالتوعيةحقل  عامل يف ١ ٠٠٠تدريب وختريج   •  

 . عضوا٤٠ً قوامها فرق جديدة إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ١٠ تدريب وختريج  •  

 .االت الطوارئحل لالستجابةتأليف فريق   •  

 .مواءمة السياسات مع التحديات اجلديدة  •  

 .٢٠١١مارس / آذار١م الستة والعشرين املتبقية قبل تدمري املناطق املزروعة باأللغا  •  

  وإتاحة إمكانية االحتكام إىل القضاءمكافحة اإلفالت من العقاب   - باء

 :ي من قبيل ما يل،بيد أنه ال تزال هناك حتديات كربى  - ٤٨

  .حتسني التغطية يف املناطق الريفية والنائية  •  
 .عاوى اجلنائية اآلخرين يف الدألطرافتعزيز برامج محاية ا  •  

 حل لقابلية التبادل بني نظم املعلومات التابعة للدولة ذات الصلة           إجيادتنفيذ نظام للمعلومات و     •    
 .حباالت انتهاك حقوق اإلنسان    

 .لتحقيقعلى اتعزيز القدرة الفنية   •  

 .السلطة القضائيةبثقة التعزيز   •  

  الدعاوى يف إطار قانون العدالة والسالم

  : من قبيل ما يلي،م من التقدم احملرز يف تنفيذ القانون، يلزم التصدي لتحديات كربىوبالرغ  - ٥٧

  . احلقيقةبيانتسريع عملية   •  
  . لتسليمهم إىل ذويهمرفات اجلثامنيتسريع عملية حتديد هوية   •  

وخباصة جـرائم  ( يف حق النساء واألطفال ما ارتكبوه من جرائم  مساءلة املسرَّحني والتحقيق يف       •
  .)العنف اجلنسي وجتنيد األطفال
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  . بالربنامج الوطين جلرب األضرارالدفع قدماً  •  
  .تعزيز برنامج محاية الضحايا والشهود املنصوص عليه يف القانون  •  

تعزيز نشر معلومات عن حقوق الضحايا واختاذ تدابري لتشجيع األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة                •
  .الوطنية جلرب األضرار واملصاحلة

  .إىل أصحاهبا موضع التشغيل املعنية بإعادة األصول اإلقليميةوضع اللجان   •
  .إمتام وثيقة الذاكرة التارخيية اليت عهد القانون بإعدادها إىل اللجنة الوطنية جلرب األضرار واملصاحلة  •

  التمييز وفئات السكان املستضعفة على حنو خاص  - جيم

   أصل أفريقيالشعوب األصلية والكولومبيون من  ‘١‘

  :من قبيل ما يلييلزم أن تواجه بيد أن هناك حتديات   - ٦٢

  .عملية صياغة السياسة العامة باالشتراك مع سلطات الشعوب األصليةإمتام   •  
  . ألحدث االجتهادات القضائية للمحكمة الدستوريةتعزيز عمليات التشاور املسبق وفقاً  •  

  . وكذا حتسني العالقات على مجيع املستويات،طات اإلثنية احلوار بني احلكومة والسلقنواتتعزيز   •
  .تعزيز سلطات الشعوب األصلية والكولومبيني من أصل أفريقي  •  
  .ضمان حق هذه الشعوب يف أراضيها فعلياً  •  
  .حماربة الفقر الذي تعانيه هذه الشعوب  •  
  .حتديد آليات التنسيق بني القضاء العادي وقضاء الشعوب األصلية  •  

  املُهجَّرون  ‘٢‘

  :تتمثل فيما يليبيد أنه ال تزال هناك حتديات ضخمة   - ٦٧

  .منعاً فعلياً هجريمنع الت  •  
  .االتفاق على مؤشرات التمتع الفعلي باحلقوق  •  
والعمل على إدمـاجهم يف هـذه        هجَّرينتوطني املُ إسكان و تعزيز برامج توليد الدخل وإعادة        •  
  .الربامج    
  .فضيليز النهج التيتعز  •  
  .اليت تلحق باملُهجَّرينتطبيق سياسة جرب األضرار   •  
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  املرأة  ‘٣‘

وهلذا، ينبغي .  كولومبيا بالتحديات اهلامة اليت تواجه كبح مظاهر العنف ضد املرأة         قروبالرغم مما سبق، ت     - ٧١
  :القيام مبا يلي

  .تعزيز التحقيق غري الرمسي يف جرائم العنف اجلنسي والعائلي  •  
  . يف االحتكام إىل العدالةلنساء ضحايا أشكال العنف هذهحق اضمان   •  
  .ضمان حميط آمن من أجل إجياد بيئة مواتية لتمتع املرأة حبقوقها  •  
  .عات املسلحة غري الشرعية اخلارجة عن القانوناضمان حقوق املرأة املتضررة من عنف اجلم  •  
  .ملوظفني يف هذا اجملالتطبيق املنظور اجلنساين يف سياسات رعاية وتوعية ا  •  

  الطفل  ‘٤‘

  : فيما يليالتحديات اليت تواجهها الدولةتتمثل   - ٧٦

  .اجملاالتالقانون اجلديد يف مجيع ألحكام التنفيذ الشامل   •  
  .توطيد نظام احلماية االجتماعية لضمان حقوق اإلنسان املكفولة للطفل  •  
  .اعية واألسرية ملنع التجنيدتعزيز السياسات العامة للحماية الكاملة واالجتم  •  
  .٢٠١٥ يف املائة حبلول ٥,١القيام بتخفيض مؤشرات عمل األطفال إىل   •  

  السحاقيات واملثليون ومشتهو اجلنسني ومغريو اهلوية اجلنسية  ‘٥‘

  وكان دافعـاً   ،جدول األعمال العام  يف  يف كولومبيا   ذاته  موضوع احلماية اخلاصة للشركاء من اجلنس       أُدرِج    - ٧٧
 ضمنت احملكمة الدستورية يف مناسبات شىت احلق يف املساواة للشركاء مـن         فقد. لتطورات هامة يف االجتهاد القضائي    

وإمكانية ) عليهوحقوق امللكية املترتبة    ( بأن رباط الزواج حبكم الواقع       ، على سبيل املثال   ،وهكذا، اعترفت .  ذاته اجلنس
، ينبغي ضماهنا بالشروط  ذاتهف يف املعاش للشركاء من اجلنسلَقات اخلَالتأمني الصحي اإللزامي واستحقااحلصول على 

  . تقدم يف هذا اجملالاً يف مواصلة إحراز وتواجه كولومبيا حتدي. احملددة للشركاء من جنسني خمتلفنيذاهتا 

  املدافعون عن حقوق اإلنسان والنقابيون والصحفيون  ‘٦‘

  : باملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني والنقابيني، مبا يليتلتزم الدولة الكولومبية، فيما يتعلق  - ٩١

  .حتسني ضمانات ممارسة هذه احلريات  •  
  .مواصلة احلوار مع هذه الفئة من السكان  •  
  .صياغة تعهدات بشأن مسألة االتفاق الثالثي األطراف مع منظمة العمل الدولية  •  
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  .ة يف حق هذه الفئات بالتحقيقات يف اجلرائم املرتكبالدفع قدماً  •  
  .تعزيز ثقافة مواتية لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني والنقابيني  •  

  األفراد احملرومون من حريتهم  ‘٧‘

ونتيجة لذلك، مت التعهد بزيادة .  هذا اجملالأن مثة حتديات ما زالت قائمة يف تقر الدولة بمن ناحية أخرى،  - ٩٥
ومن جهـة   .  جديدة  سجنية معات جم ١٠عن طريق بناء     مكاناً ٢٤ ٣٣١بعدد  لوطنية  اللسجون  اإليوائية  سعة  ال

، أو برنامج    السجن عقوبة عن   بديالًاإللكتروين  كالوسم  أخرى، جيري وضع وتنفيذ آليات جديدة لتقييد احلرية         
عند خروجهم رهم الزراعة احلضرية الذي يراد به تدريب الرتالء من أجل ضمان أمنهم الغذائي واألمن الغذائي ألس

  .من السجن

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - دال

  الفقر وانعدام املساواة  ‘١‘

  حبلـول  يف املائة    ٨,٨ يف املائة والفقر املدقع إىل       ٢٨خفض مؤشر الفقر إىل     هو   من هذه الربامج     الغرض  - ١٠٢
  .ية لأللفية، كما يرد يف اهلدف األول من األهداف اإلمنائية الثمان٢٠١٥سنة 

  التعليم  ‘٢‘

وفقاً للتقرير املتعلق بتنفيذ األهـداف      ف. بالرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة، ال تزال التحديات عديدة           - ١٠٦
  : ما يلي٢٠١٥ حبلول عاماإلمنائية لأللفية، يتعني على كولومبيا أن حتقق 

  . للجميعالتعليم األساسيبلوغ هدف   •  
  . سنة٢٤ و١٥تتراوح أعمارهم بني بني َمن  يف املائة ١ ختفيض نسبة األمية إىل  •  

ما قبل املدرسـي، واألساسـي      ( يف املائة بالنسبة للتعليم األساسي       ١٠٠بـحتقيق نسبة تغطية إمجالية       •
  . يف املائة بالنسبة للتعليم املتوسط٩٣و) األول، واألساسي الثاين

  . سنة٢٤ و١٥كان الذين تتراوح أعمارهم بني  سنوات من التعليم للس١٠,٦مواصلة حتقيق متوسط   •  
  . يف املائة يف التعليم األساسي واملتوسط٢,٣التكرار إىل معدل تقليص   •  

  الصحة  ‘٣‘

  : تتمثل التحديات يف جمال الصحة فيما يلي  - ١١٤

  .٢٠١٠حبلول بلوغ التغطية للجميع   •  
  . نقطة للتطبيب عن بعد للمناطق النائية٩٠ فتح  •  
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 باألطفال من مجيع الطبقات االجتماعيـة كخطـوة أوىل       اخلاصةخلطة اإللزامية للصحة    توحيد ا   •
الـذي يـأمر بتوحيـد      و ، الصادر عن احملكمة الدستورية    ٢٠٠٨ لسنة   T-760لالمتثال للقرار   

  .االستحقاقات لفائدة األطفال واملسنني واملواطنني عموماً
  .مع األهداف اإلمنائية لأللفية ختفيض الوفيات النفاسية ووفيات الرضع متاشياً  •  
  .تطبيق اخلطة الوطنية للصحة العامة وبرنامج الصحة اجلنسية واإلجنابية  •  
  .حتسني احلالة الغذائية لألطفال  •  
  .ريا وغريها من األمراض اخلطريةاإليدز واملال/مكافحة فريوس نقص املناعة البشري  •  

 -  -  -  -  -  


