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أوال -مقدمة
 -1يندددره هددذا التقايددا الددوية كمهوريددة كولوم يددا فاملاددار ابليددي فيمددا ي د لتقايددا ابيددار
اكولة الثالثة لالستعااض الدوري الاامل .وبغداض ابعدداده روعيدت امل دادل التوييهيدة الدواردة
قاار جم س حقوق اإلنسان  1/5و مقاره .199/17
 -2وتادد الدولة ع ى األمهية اليت تكتسيها هذه اآللية تعزيز حقدوق اإلنسدان ويايتهدا
و توييد التعاون هذا اجملال ع ى الصعيد العامل  .وتعيدد الدولدة يكيدد التزامهدا الكامدل ذدذه
العم ية ومن مث بتنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية اليت قطعتها ع ى نفسها.
 -3وتاهد كولوم يا خالل السنوات األخرية عم ية تعزيز ل مؤسسات واملعايري هتدد اب
ياية حقوق اإلنسان وكفالتها واب الوفاء ع ى النحو املناسب لتزاماهتا هذا اجملال.

 -4ويتمثددل أحددد األحدددار التارايددة التوقيد ع ددى االتفدداق النهداهن إلادداء الندزا وابحددالل
سالم مستقا وداهنم فاملاار ابليي فيما ي تفاق السدالم وتنفيدذه التددر وهدو أفمدل دمانة
لإلعمال الفعال حلقوق السكان ومل دأ عدم التكاار.

اثنيا -املنهجية والعملية التشاورية
 -5نس ددم عم ي دةد ابع ددداد ه ددذا التقاي ددا ك ددل م ددن املكت ددب االستا دداري الاعس د املع ددة ق ددوق
اإلنسان ووزارة الاؤون اخلاريية مبااركة الكياانت املختصة.
 -6وتدط د ددب ابذد دداز هد ددذه الوثيق د ددة عم يد ددة ح د دوار ع د ددى ثالث د ددة مسد ددتوايت مد ددن املؤسس د ددات
وهد ف 1السد طات ع ددى الصدعيد الددوية مددن خدالل عقددد ايتماعدات مادككة بددل الوكدداالت
كم املع ومات؛ ف 2الس طات ع ى الصعيد احمل وخباصة احملافظات بغداض عد مع ومدات
مكتوبددة عمددا يددا نديددده منايقهددا مددن أويددي التقدددم والتحدددايت؛ ف 3احل دوار م د اجملتم د
املدين من خالل منتدايت ومااورة ابلككونية.
 -7ونُظمد ددت اد ددذا الغد دداض سد ددة منتد دددايت ابق يميد ددة مد دددن رانكيد ددا وبو د ددو العاصد ددمة
وبوكارامانغا وكدا وميدديل خدالل يدهاي تاداين الثداين/نوفمّب وكدانون األول/ديسدمّب .2017
ومتح ددورت ت ددمل املا دداورات ح ددول التط ددورات احلاصد د ة والتح دددايت القاهنم ددة واإليد دااءات الالزم ددة
إلحااز التقدم جمال حقدوق اإلنسدان اسدتنادا اب التوصديات املقدمدة خدالل اكدولتل السدابقتل
لالستعااض الدوري الاامل.
 -8ومتيددزت هددذه املنتدددايت مبادداركة عت ددجمل قطاعددات اجملتمد املدددين وحظيددت بدددعم مكتددب
مفو ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان .وياد هذا التقايا وكذلمل لتفصيل املافدم
الثاين بعض أويي التقدم والتحدايت اليت ُس ط ع يها الموء منتدايت احلوار املاار ابليها.
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اثلثا -اإلطاار املعيااري واملسسساا تالتواايتان  7-116و 8-116املقادمتان
خالل اجلولة الثانية)
 -9اعتم دددت الدول ددة وف دداء منه ددا لتزاماهت ددا جم ددال حق ددوق اإلنس ددان واقتناع ددا منه ددا ن
تعم د دديم ه د ددذه احلق د ددوق يكف د ددل بن د دداء س د ددالم مس د ددتقا وداهن د ددم الق د د داار القا د د د دم د دداه أحك د ددام
الفص ددل اخل ددامس املتع ددم بتويي ددد الس ددالم فالق ددانون  2011/1450خط ددة التنمي ددة الويني ددة
ل ف ددكة " 2014-2010الاخ دداء ل جمي د د " و دم دداه امل ددادل التوييهي ددة واالس د دكاتيجيات ال دديت
ن دددد توي ددي الدول ددة جم ددال حق ددوق اإلنس ددان خ ددالل الس ددنوات املق ددة خط ددة التنمي ددة الويني ددة
ل فدكة " 2018-2014عيعدا مدن أيدل ب دد يديدد" فالقدانون  2015/1753وذلدمل ذدد
توييد السالم وتعزيز اإلنصا ونسل نوعية التع يم.
 -10واعتُم دددت خ ددالل الف ددكة  2017-2013أحك ددام قانوني ددة س ددامهت تعزي ددز ياي ددة
السكان .وعالوة ع ى ذلمل أُحدثت تغيريات مؤسسية مكنت من توفري رعاية أفمل ل سكان.
 -11وتعمل الدولة لتعاون م اجملتمد املددين واجملتمد الددو مدن أيدل تعزيدز نظدام مؤسسد
فعال وو أسدس سياسدة عامدة لتعزيدز حقدوق اإلنسدان ويايتهدا ع دى ودو فعدال ول تنسديم ع دى
املستو املاكك بل الوكاالت.
 -12وتددّبز هددذا الصدددد الصدديا ة التادداركية ل سياسددة الاددام ة حلقددوق اإلنسددان والقددانون
الدو اإلنساين وه عم ية ثالثية األياا ياركت فيها  9 000منظمة من منظمات اجملتم
املدددين بدددأت عددام  2010وانتهددت عددام  2013صدددار الوثيقدة املعنونددة "مددن العنددجمل اب
جمتم د احلقددوق مقددك سياسددة يددام ة حلقددوق اإلنسددان ل فددكة  "2034-2014الدديت حددددت
خارية الطايم وصارت املاي األساس لو اخلطط والّبامج واملاداري واإليدااءات الااميدة اب
كفالة التمت الفعال حلقوق ل سكان .واسدتنادا اب ابسدهامات هدذه العم يدة و دعت الكيداانت
احلكومية االسكاتيجية الوينية لكفالة حقوق اإلنسان ل فكة .2034-2014
 -13وأدجم د ددت خط د ددة التنمي د ددة الويني د ددة ل ف د ددكة  2018-2014امل د ددادة  123أحكد د ددام
االس دكاتيجية الويني ددة لكفال ددة حق ددوق اإلنس ددان ل ف ددكة  2034-2014توخي ددا لتنفي ددذ السياس ددة
الس ددالفة ال ددذكا م ددن خ ددالل النظ ددام ال ددوية حلق ددوق اإلنس ددان والق ددانون ال دددو اإلنس دداين ع ددى
الصددعيدين الددوية واإلق يم د ع ددى حددد س دواء .وحددا اآلن أدريددت عي د مقايعددات ال ددد
خططه ددا اإلةاهني ددة مس ددارات العم ددل احمل ددددة االس د دكاتيجية الويني ددة لكفال ددة حق ددوق اإلنس ددان
وو ددعت  18منه ددا خططه ددا اس ددتنادا اب ال ددنهج القد داهنم ع ددى حق ددوق اإلنس ددان .وع ددى الص ددعيد
الوية ُحفز تنفيذ االسكاتيجية الوينيدة لكفالدة حقدوق اإلنسدان ع دى سد يل األولويدة لتعداون
م الكياانت املنتمية اب النظام الوية حلقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنساين.
 -14وع ددزز تنفي ددذ اتف دداق الس ددالم تغي دريات هيك ي ددة وابص ددالحات قانوني ددة ع ددى ص ددعيد الدول ددة
تاكل ابذازات جمال كفالة حقوق اإلنسان ع ى النحو امل ل أدانه.
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ألف -ابااول املعااايد الدوليااة إلقااوق اإلنسااان تالتواااية  1-116املقدمااة خااالل اجلولااة
الثانية)
الصد ددكوك الاهنيسد ددية حلقد ددوق اإلنسد ددان فانظد ددا املافد ددم األول .
 -15كولوم يد ددا دولد ددة يد ددا
وخالل الفكة املادمولة السدتعااض انمدمت الدولدة اب اتفاقيدة خفدض حداالت انعددام اكنسدية
لعام  1961وبدأ نفاذ هذا االلتزام القانوين منذ عام .2014

ابء -التعاون مع اآلليات الدولية
هددذا اجملددال .ففد الفددكة املمتدددة بددل
 -16كولوم يددا دولددة نددكم التزاماهتددا وتق ددل التمحددي
عام  2013و 2017قدمت  10تقاريا اب ال جان املناأة مبويب املعاهدات و/أو انقاتها
أمامها فانظا املافم األول .
 -17وكولوم يددا عمددو فايددم نيويددورك األساس د الددذي حفددز أمددام جم ددس حقددوق اإلنسددان
واكمعيددة العامددة لألمددم املتحدددة عم يددة اعتمدداد قداارات تك ددت ناداء واليددة اخل ددري املسددتقل املعددة
حلماية من العنجمل والتمييز القاهنمل ع ى أساس امليل اكنس وااوية اكنسانية.
 -18وحظيت الدولة أيما بزايرات منددوبل ومفو دل ومقدارين بعدل ملنظمدة األمدم املتحددة
وملنظمددة الدددول األمايكيددة وكنددة ال دددان األمايكيددة حلقددوق اإلنسددان واحملكمددة اكناهنيددة الدوليددةف. 1
ويّبز منها الزاير ن ال تان قام ذما املفوض السام حلقوق اإلنسان متوز/يوليدي  2013و
أي ول/س تمّب  2016وكذلمل الزايرة الديت قدام ذدا األمدل العدام لألمدم املتحددة الفدكة مدن 13
اب  15كانون الثاين/ينايا .2018
 -19وتعدا الدولدة عددن تقددياها ل دددعم التقدة واملددا الدذي ت قتددي مدن مكتددب مفو دية األمددم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومن  22من وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبااجمهدا العام دة
امليدددانف 2والددذي يددا التفدداوض ع ي دي ابيددار عمددل األمددم املتحدددة ل مسدداعدة اإلةاهنيددة
كولوم ي ددا ل ف ددكة  2019-2015ول دددعم ال ددذي ت قت ددي م ددن اجملتم د د ال دددو س ددياق عم ي ددة
التفداوض ع ددى اتفداق السددالم مد القدوات املسد حة الثوريدة لكولوم يددا وتنفيدذه .وجتدددر اإليددارة اب
أن مكتب املفو ية السامية حلقدوق اإلنسدان يعمدل كولوم يدا مندذ أكثدا مدن عقددين مدن الدزمن
ويمط بواليتي من خالل  17مكت ا فمنها سدتة مكاتدب فاعيدة ومدن خدالل املكتدب الاهنيسد
بو و العاصمةف. 3

رابعا -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ألف -بن ا اااء الس ا ااالم تالتوا ا اايات  9-116و 10-116و 11-116و12-116
و 13-116و 14-116و 15-116و 1-117و 7-117املقدمة خالل
اجلولة الثانية)
 -20يعتّب اتفاق السالم أحد أهم األحدار التاراية الوينيدة ويعدة ابباامدي اايدة ندزا مسد
دام أكثددا مددن سددة عقددود .وقددد نققددت بعثددة األمددم املتحدددة مددن مل د الق دوات املس د حة الثوريددة
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لكولوم يا عن أس حتها مث عط ت ودمات كل العتاد احلايب ليجاي اسدتخدامي
نصب تذكارية.

تادييد ثالثدة

 -21ونتج عن اتفاق السالم الذي يا التوصل ابليي اخنفاض ك ري مؤياات العنجمل .فقدد
كان معدل يااهنم القتل املسدجل عدام  2017هدو األد خدالل فدكة  42عامدا األخدرية ف24
ياميددة قتددل لكددل  100 000نسددمة  .وتعددك الدولددة ن التوقي د ع ددى اتفدداق السددالم ال يعددة
السالم حد ذاتي وابةا خطوة اورية وحامسة ل ناء جمتم أكثا عدال وابنصافا.

اتفدداق السددالم ع ددى ابنادداء النظددام الاددامل ل حقيقددة والعدالددة ويددّب المددار وعدددم

 -22ون د
ابعمال حقوق حااي النزا املس  .ويمم هذا النظام
التكاارف 4الذي يتمثل هدفي الاهنيس
الذي أنائ مبويب املاسوم التاايع رقدم  2017/01مكدوان قمداهنيا يتمثدل اايئدة القمداهنية
اخلاصددة مددن أيددل السددالم ومكددونل ددري قم داهنيل مهددا كنددة اسددتجالء احلقيقددة والتعدداي وعدددم
التكاار ووحدة ال حث عن األيخاص املختفل سياق النزا املس وبس يف. 5
 -23والنتقدداء ك ددار مددومف النظددام الا دامل ل حقيقددة والعدالددة ويددّب المددار وعدددم التك داار
تاك ت كنة االختيارف 6اليت انتقت مدن خدالل ابيدااءات ع نيدة قمداة اايئدة القمداهنية اخلاصدة
من أيل السالم ال الغ عددهم  51قا يا ف 38قا يا داهنما و 13قا يا منداو و 14صدديقا
ل محكمددة وأعمدداء كنددة اسددتجالء احلقيقددة والتعدداي وعدددم التكداار ال ددالغ عددددهم  11عم دوا
ومدددياة وحدددة ال حددث عددن األيددخاص املختفددل سددياق الن دزا املس د وبس د ي ومددديا وحدددة
التحقيم وتوييي االهتام التابعة ل هيئة القماهنية اخلاصة من أيل السالم .و من جممدو املدومفل
الددذين اختددارهتم ال جنددة يددك ت نس د ة النسدداء  54املاهنددة والكولددوم يل املنحدددرين مددن أصددل
أفايقد د  9املاهن ددة والس ددكان األصد د يل  6املاهن ددة كم ددا أن  54املاهن ددة م ددنهم م ددن خ دداره
عاصمة ال د.
 -24وسددتعمل اايئددة القمداهنية اخلاصددة مددن أيددل السددالم مدددة  10سددنوات ت يهددا فددكة مددن 5
وعددل القمدداة كددانون الثاين/ينددايا  .2018وأُناددئت كنددة
سددنوات إلادداء أناددطتها القم داهنيةُ .
ف7
استجالء احلقيقة والتعاي وعدم التكاار مبويب املاسوم  2017/588ونُصب أعماؤها
كانون األول/ديسمّب  2017وستعمل مدة  3سنوات.
 -25وي ددا اجملتم د امل دددين أن الكي دداانت املنا ددأة واملنص د ة لتيس ددري عم ددل النظ ددام الا ددامل ل حقيقد دة
والعدالة ويّب المار وعدم التكاار تتي ابمكانيدة ابعمدال حقدوق اإلنسدان لمدحااي الندزا املسد حدا
وابن كان هذا النظام يوايي ندايت ك رية مثل ابيااك أياا اثلثة مدنية ومومفل حكوميل.
 -26وفيم ددا يتع ددم إلص ددال الايف د د الا دداملف 8املنص ددوص ع ي ددي اتف دداق الس ددالم فق ددد
يددا اب ددفاء الطدداب القددانوين والامسد ع ددى م كيددة  1 400 000هكتددار مددن األرا د ويويددد
ددوزة الص ددندوق ال ددوية لألرا د أكث ددا م ددن  1 000 000هكت ددار .ومنح ددت الوكال ددة الويني ددة
وس د د م  650 000هكتد ددار
لألرا د د  22 483قطعد ددة أرض خاليد ددة ل عد دددد ذاتد ددي مد ددن األسد ددا؛ ُ
وخص م غ  22م يون دوالر بدوالرات الوالايت املتحدة كإعاانت لادااء
ل جماعات اإلثنية؛ ُ
األرا وابقامدة ماداري ابنتاييدة .وصددر املاسدوم  2017/893الدذي يدن ع دى ابناداء بداامج
التنميددة ذات املنظددور اإلق يم د وميم د العمددل قدددما ابنادداء  16باانجمددا منهددا لصددا 170
ب دية ذات أولوية.
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 -27وأنا ددئ اجمل ددس الد دوية ل س ددالم واملص دداحلة والتع دداي فاملاس ددوم  2017/885واعتم ددد
ك ددونغاس اكمهوري ددة النظ ددام األساس د ل معار ددة السياس ددية فوه ددو قي ددد املااق ددة املس د قة م ددن ق ددل
احملكمة الدستورية بغاض اعتماده بصفة ااهنية .
 -28وأُناددئت كنددة املتابعددة والتحقددم املعنيددة تفدداق السددالم املؤلفددة مددن أعمدداء مددن احلكومددة
والقوات املس حة الثورية لكولوم يا وه بصدد صيا ة خطة ابيارية لتنفيدذ اتفداق السدالم خدالل
أي ل مها  10سنوات و 15سنة.
 -29وأبدددت احلكومددة الوينيددة ابرادهتددا الكام ددة ملواص د ة عم يددة التفدداوض م د يددي التحايددا
الوية اليت جتاي مدينة كيتو ابكوادور .وين غ أيما أن تقابدل هذه اإلرادة بندوااي وا دحة مدن
يانب هذه اكماعة املس حة.
 -1مشا ا ا اااركة امل ا ا ا ارأة ل ومليا ا ا ااة السا ا ا ااالم تالتواا ا ا ااية  15املقدما ا ا ااة خا ا ا ااالل اجلولا ا ا ااة ا و /
التوايتان  2-117و 6-117املقدمتان خالل اجلولة الثانية)
 -30كان ددت امل داأة عنصد داا أساس دديا عم ي ددة الس ددالم .وي دداركت احمل دداداثت ث ددالرف 9نس دداء
بصددفتهن مفو ددات الوفددد احلكددوم  .كمددا تاددك ت ال جنددة الفاعيددة ل اددؤون اكنسددانية املك فددة
دماه املنظور اكنساين عي املناقاات واحلوارات الاامية اب تصميم وتنفيذ االتفاقات املّبمة.
دهامات  16قاهندددة منظمددات
 -31واكتسددت أمهيددة حيويددة ابثدااء عمددل ال جنددة الفاعيددة ابسد ُ
نساهنية وعاا خ ريات كولوم يات جمدال العندجمل اكنسد و 36امداأة دحية ف دمن جمموعدة
م ددن  60امد داأة وعاع ددة املث ي ددات واملث ي ددل ومزدويد د املي ددل اكنسد د ومغ دداياي ااوي ددة اكنس ددانية
وحام صفات اكنسل وخ ريات دوليات وعموات سابقات جمموعات حا العصدا ت
من عت جمل أواء العامل .ووردت ابيار احملافل املناأة إل حة املااركة ل مجتم املددين 7 172
مسامهة من أكثا من  301منظمدة نسداهنية .وتُدايم ذلدمل اب مقدك إلدمداه املنظدور اكنسداين
اخلطة اإليارية لتنفيذ اتفاق السالم.

 -32و إل ددافة اب ذل ددمل أُناددئت اايئ ددة اخلاص ددة الافيعددة املس ددتو ل اددعو اإلثني ددة واايئ ددة
اخلاصة لممان مااعاة املنظور اكنساين لال طال معا مبتابعة تنفيذ اتفاق السالم.
 -33وأيددار األمددل العددام لألمددم املتحدددة تقايدداه عددن العنددجمل اكنسد املتصددل لنزاعددات اب
أن كولوم يددا "تناولددت الا دوا ل اكنسددانية باددكل منهج د سددد األهدددا املتوخدداة مددن ق دااري
جم س األمن 1325ف 2000و1820ف" 2008ف. 10
 -2إزالااة ا لمااام اراض إنسااانية والتوويااة اماااطر ا لمااام تااللتزامااات العوويااة  8و 9و10
املعرب ونها خالل اجلولة ا و  .والتواية  47-116املقدمة خالل اجلولة الثانية)
 -34عززت الدولة سياسة ابزالة األلغام أل ااض ابنسانية الديت أ حدت ابمكانيدة مل دي 180
ب ديددة مددن األلغددام ف 23مددن خددالل عم يددة التطهددري و 157مددن خددالل التحقددم مددن املع ومددات
واالس د ددتعانة مبنظم د ددات ابزال د ددة األلغ د ددام أل د دااض ابنس د ددانية  242ب دي د ددة أخ د ددا  .وح د ددا ك د ددانون
األول/ديس د ددمّب  2017تسد د د تطه د ددري  5 219 385مد د دكا مابع د ددا م د ددن األرا د د د وت د دددمري أو
تعطي ددل  5 699ذخد ددريةف . 11وزادت القد دددرة التا ددغي ية لعم يد ددة ابزالد ددة األلغ ددام حيد ددث تعمد ددل 11
هيئةف 12هذا اجملال.
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 -35ووفق ددا لنظ ددام ابدارة املع وم ددات املتع ق ددة أللغ ددام املم ددادة لألفد دااد ُس ددجل خ ددالل الف ددكة
املمتدددة بددل عددام  1990و 2017ع ددى الصددعيد الددوية  11 523ددحية لأليهددزة املتفجدداة
ف 7 037م ددن قد دوات األم ددن الع ددام و 4 486م ددن امل دددنيل ف 13وك ددان ع ددام  2017األد م ددن
حيث عدد المحااي ف 50حية  16من قوات األمن العام و 34من املدنيل .
 -36وم ددن أي ددل نس ددل مس ددتو رعاي ددة ددحااي األلغ ددام ي ددا ع ددام  2017اعتم دداد
ف 1تدددابري اإلعانددة اإلنسددانية الدوريددة لمددحااي الندزا املسد ف 14ف 2تع يمددات لو د ابيدااءات
توفري الاعايدة الصدحية وابعدادة التأهيدل ال ددين ل مدحاايف 15ف 3تددابري االسدتفادة مدن سد ل يدّب
المارف 16ف 4ابيااءات تصدميم وتنفيدذ خددمات داهنداة املع ومدات املتع قدة لندايل مدن األلغدام
املمادة لألفاادف. 17
 -37ولتعزيدز رعايدة األيفدال دحااي األلغدام املمدادة لألفدااد والدذخاهنا دري املنفجداة ُو ددعت
عام  2016امل ادل التوييهية ل مساعدة الاام ة ُمافقدة مبجموعدة أدوات .واسدتفاد مدن هدذا
اإليااء  186يفال من المحااي امل اياين و 77أسداة وجمتمعدا حم يدا و 30مومفدا عامدا .وع دى
نفددس املن دوال ُو ددعت خاريددة الطايددم إلعددادة احلقددوق لأليفددال ددحااي الن دزا املس د ورعددايتهم

ومساعدهتم ويّب ارهم ع ى وو يامل.

 -38و ابيددار التوعيددة مبخددايا األلغددام يددا تنفيددذ مددا ي د ف 1ةددوذه التوعيددة مبخددايا
األلغام حاالت الطوارل الذي استفاد مني  7 018يخصا ف 2016-2014ف 2ةدوذه
التوعيد ددة مبخد ددايا األلغد ددام اجملد دداالت التع يميد ددة الد ددذي اسد ددتفاد مند ددي  1 702مد ددن األيد ددخاص
ف 2017-2014ف 3اس د د دكاتيجية تد د دددريب قد د ددادة الاد د ددعو األص د د د ية ملمد د دداعفة الد د ددداعمل
ل س وكات اآلمنة اليت استفاد منها  4 532يخصا.
 -3من ااع التجني ااد القس ااري واس ااتمدام ا طف ااال تالتوا اايات  19و 20و 46املقدم ااة خ ااالل
اجلول ا ا ااة ا و /التوا ا ا اايات  112-116و 113-116و 114-116و115-116
و 116-116و 117-116و ،26-116و 47-116املقدمة خالل اجلولة الثانية)
ابيار تنفيذ اتفاق السالم ادر  135مااهقا ويا صفو القوات املس حة الثورية
-39
لكولوم يددا التحددم  124مددنهم بددّبانمج مسددار احليدداة املغددايا و 11لددّبانمج املتخص د ل معهددد
ك تددا احلددالتل االسددتفادة مددن يايددة الدولددة وكفالددة عم يددة
الكولددومر لاعايددة األسدداة .وااددد
مالهنمة ويام ة إلعادة احلقوق .وهذه ه املاة األو اليت تُّبم فيهدا كولوم يدا ابيدار عم يدة
السالم اتفاقات باأن انسحا القاصاين من عاعة مس حة ري قانونية ورعايتهم.
تقاياهدا السدنوي
 -40وأبازت املمث ة اخلاصة لألمل العام املعنيدة أليفدال والندزا املسد
الصددادر / /أ سددطس  2017األمهيددة واألولويددة املعددارتل حلقددوق الطفددل اتفدداق السددالم.
كما س طت الموء ع ى االخنفاض الك ري حاالت جتنيد األيفال منذ بدء حماداثت السالم.
 -41و اي تنفيذ باانمج "مستق ي دأ اليوم لنهيئ لأليفال بيئة يعمهدا السدالم" الاامد اب
مند اكماعددات املس د حة ددري القانونيددة مددن جتنيددد األيفددال واسددتخدامهم .وسياددمل هددذا الددّبانمج
الددذي يندددره ابيددار تنفيددذ اتفدداق السددالم  500ب دددة  166ب ديددة ُمنحددت األولويددة ماح ددة
مددا بعددد الن دزا املس د ويهددد الددّبانمج اب تعزيددز وتطددويا قدددرات ح دوا  27 000يفددل ت دكاو
GE.18-02895
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أعمدارهم بددل  12و 18سدنة وحدوا  15 000أسداة إل ددافة اب مددارس ومؤسسددات أخددا
ل عمل عاعيا من أيل ابنااء بيئة توفا احلماية لأليفال وتكفل حقوقهم.

 -42وتواصل ال جنة املاككة بل القطاعات ملن جتنيد األيفال واستخدامهم وممارسة العنجمل
اكنس د ع دديهم مددن ق ددل اكماعددات املس د حة ددري القانونيددة واكماعددات اإليااميددة املنظمددة الدديت
أنائت عام  2007تنفيذ اسكاتيجيات لكفالة احلقوق ومن االنتهاكات
املاهنة من منايم ال د.

ما يقدار 90

 -43وو ددعت كولوم يددا بداانمج الاعايددة املتخصد إلعددادة احلقددوق لأليفددال ددحااي التجنيددد
ددري املا دداو ال ددذين يفكد ددون ارت ددايهم كماع ددات املس د د حة املنظمد ددة ددري القانوني ددة واسد ددتفاد

مني  1 336يفال

الفكة املمتدة ما بل عام  2013و.2017

 -44واملددذ مكت ددب امل دددع الع ددام ل دول ددة ابي دااءات ذات ص د ة س ددياق التحقي ددم يامي ددة
التجني ددد ددري املا دداو ل قاصد داين .و الف ددكة املمت دددة ب ددل ع ددام  2012وحزياان/يوني ددي 2017
فُت  100نقيم وصدرت  106لواهن اهتدام و 149حكمدا إلداندة فيمدا يتع دم دوا 160
حية.
 -45و ابي د ددار الق د ددانون  2005/975ي د ددا تس د ددجيل  4 900حال د ددة جتني د ددد و5 100
ددحية اددذه اكاميددة أُدريددت نظددام املع ومددات املتع قددة لعدالددة والسددالم .وجتدداوز عدددد الوقداهن
الديت اعدك ذدا املاددت ي ذدم  1 500وعددد الوقداهن الديت اسدتند ابليهددا املددعون العدامون توييددي
التهم  .2 400وب دغ عددد أحكدام اإلداندة  15حكمدا بادأن  353واقعدة و 1 250دحية مدن
حااي التجنيد ري املااو .
 -4إوادة اإلدماج واالندماج تالتواية  16-116املقدمة خالل اجلولة الثانية)
 -46دداي تعزيددز ابي دااءات لكفالددة أن تاددكل ابعددادة ابدمدداه األعمدداء السددابقل الق دوات
املسد حة الثوريددة لكولوم يددا ددمانة حقيقيددة مل دددأ عدددم التك داار .وبدددأ أكثددا مددن  12 000مقاتددل
س ددابم ماح ددة االنتق ددال اب احلي دداة املدني ددة .ونول ددت املن ددايم احمل ي ددة االنتقالي ددة اب مواقد د ابق يمي ددة
ل تدريب وابعادة اإلدماه.
 -47وأنا ددئ اجمل ددس ال ددوية إلع ددادة اإلدم دداهف 18ال ددذي يم ددم  25جم س ددا ابق يمي ددا إلع ددادة
اإلدمداه كتددبري إل دفاء الطداب الالماكدزي ع دى هدذه العم يدة .و ابيدار ابعدادة اإلدمداه امل كدا
نُف ددذت بد داامج لتا ددجي املع ددامالت املص ددافية وابقام ددة املا دداري اإلنتايي ددة واالنتس ددا اب نظ ددام
المد ددمان ا اليتمد دداع اخلد دداص لاعايد ددة الصد ددحية واملعايد ددات التقاعديد ددة وااللتحد دداق ملد دددارس
وتكوين رأس املال ال ااي من أيل العمل.
 -48وخالل الفكة املمتدة ما بل عام  2003و 2017يا تساي  59 761يخصدا
ممن كانوا ينتمون اب عاعات مس حة ري قانونية .و 76املاهنة مدن املاداركل عم يدة ابعدادة
اإلدماه و/أو االندماه م تزمون لقانونف. 19
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 -5البحث و ا شماص املمتفني
 -49ن اتفداق السدالم ع دى ابيدااءات ملعاكدة مسدألة ال حدث عدن األيدخاص الدذين هدم
عداد املختفل .ومبويب املاسوم  2017/589أنائت وحدة ال حث عن األيخاص املختفل
سياق النزا املس وبس ي.
 -50وريثمددا ت دددأ هددذه الوحدددة عم هددا الامس د دداي ابذدداز تدددبريين مددؤقتل مهددا ف 1تنفيددذ
التددابري الفوريددة اإلنسددانية فال يددان املاددكك رقددم 062ف 20الدديت أ حددت ابمكانيددة التحدداي مقددابا
عديدددةف 21حيددث يددا اسددتخااه أكثددا مددن  600يثددة وتس د يم أكثددا مددن  63منهددا اب ذوي
المحااي؛ ف 2م اياة عم ية خاصة لتقدد وعد املع ومدات ذات الطداب اإلنسداين ال حدت بددأ
تنفيذها أوساط أفااد القوات املس حة الثورية لكولوم يا وسيستما بتوفري التددريب ل منظمدات
االيتماعية وألفااد قوات األمن العام.
 -6تقدمي الرواياة والتعاويا الشاامل للياحاا تااللتازام العاووا  38املعارب ونا خاالل اجلولاة
ا و  .والتوا ا ا اايات  17-116و 18-116و 22-116و 23-116و24-116
و 25-116املقدمة خالل اجلولة الثانية)
 -51وفقد د ددا ل سد د ددجل الوحيد د ددد ل مد د ددحاايف 22يد د ددا حد د ددا كد د ددانون األول/ديسد د ددمّب 2017
تسد د د د د ددجيل 8 625 631ف 23د د د د د ددحية .و د د د د د ددمن األيد د د د د ددخاص املسد د د د د ددج ل ي د د د د د ددغ عد د د د د دددد
الد د د د ددذكور  4 271 327وعد د د د دددد اإلانر  4 289 790ومد د د د ددن يصد د د د ددنفون أنفسد د د د ددهم د د د د ددمن
عاع ددة املث ي ددات واملث ي ددل ومزدويد د املي ددل اكنسد د ومغ دداياي ااوي ددة اكنس ددانية وح ددام ص ددفات
اكنسلف .2 472 24وتتع دم نسد ة  64املاهندة مدن الوقداهن امل دغ عنهدا مندذ بددء سدااين قدانون
المددحااي وابعددادة األرا د فاملاددار ابليددي فيمددا ي د بع ددارة قددانون المددحااي حدددار وقعددت ق ددل
عام .2012
 -52ومنذ بدء تنفيدذ قدانون المدحااي أحدازت الدولدة تقددما يدّب المدار ع دى ودو يدامل
س ددة جم دداالت هد د الك ددية وابع ددادة التأهي ددل والتع ددويض ورد احلق ددوق و ددماانت ع دددم
التكاار .و ابيار يّب المار الفادي يّبز ما ي


تق ددد التع ددويض اب  791 801ددحية م ددن ددحااي عت ددجمل اكد دااهنم 32
مقايعة و 819ب دية .ويويد من هؤالء المحااي  7 775اماأة مدن دحااي
العنجمل اكنس ؛



تس يم رسالة تكا واعكا من الدولة اب  150 059حية؛



تنفي د ددذ اسد د دكاتيجية التع د ددا النفسد د د اكم د دداع مبا د دداركة  138 471د ددحية
 102 172أنثى و 36 299ذكاا؛
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املختفل وذلمل لتنسيم م مكتب املدع العام ل دولة؛
تنظيم أايم يّب المار الاامل القاهنم ع ى اج تفا وماا لنو اكنس يدارك
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و 2 296امد د داأة م د ددن د ددحااي العن د ددجمل اكنسد د د و 1 742يخص د ددا م د ددن ذوي
اإلعاقة و 2 474يخصا من ك ار السن؛


تنفيددذ اسدكاتيجية يددّب المددار الفددادي ل نسدداء ددحااي العنددجمل اكنسد
النزا املس .

سددياق

 -53وفيمددا يتع ددم جبددّب المددار اكمدداع ددة  644فئددة معنيددة ف 391عاعددة ابثنيددة و214
عاعة ري ابثنية و 39منظمة وعاعة وجتدر اإليارة اب اإلذازات التالية


اسددتفادة  127عاعددة مددن خطددط معتمدددة كددّب المددار اكمدداع وقاهنمددة
مقايعة؛



 57عم يددة مادداورة مسد قة م د اكماعددات اإلثنيددة املعنيددة جبددّب المددار اكمدداع
اعتُمد  12منها رمسياف 25؛
 14هيئة ع ى الصعيد الويةف 26وتس هيئات مؤلفة من نساءف 27؛



تنفيذ  274تدبريا ل ك ية استفاد منها  113عاعة معنية جبّب المار.
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استفادة  191عاعة معنية جبدّب المدار مدن اسدكاتيجية "لنتماسدمل" الااميدة اب
توفري الدعم النفس االيتماع داخل اجملتمعات احمل ية.

 -54وفيم د ددا يتع د ددم ع د ددادة األرا د د د أُعي د ددد  222 484هكت د ددارا م د ددن األرا د د د وأص د دددر
القمدداة  2 967حكمددا لصددا  30 220يخصددا .واسددتُثما أكثددا مددن  24 621 878دوالرا
ب ددوالرات الددوالايت املتحدددة مادداري ابنتاييددة اسددتفاد منهددا أكثددا مددن  2 700أسدداة .وفيمددا
يتع ددم عددادة حقددوق اكماعددات اإلثنيددة األرا د ُحددددت عناصددا  43قمددية و دداي نديددد
ماح ددة اإليدااءات القمداهنية و ُاملددذ  26تدددبريا
عناصددا  66قمددية أخددا وتويددد  32دعددو
احكازاي وصدرت  6أحكام عادة احلقوق.
 -55أما خبصوص سياسة يّب دار المدحااي فدإن الدولدة تعدك لتحددايت الديت توايههدا
فيمددا يتع ددم بتددوفري املددداخيل وفدداص العمددل والتعويمددات وكددذلمل لتنفيددذ الاددامل لتدددابري يددّب
المار اكماع ولكنها تا أن اتفاق السالم ميثل فاصة لتعزيز هذه السياسة.
 -7التشرد القساري تالتواايات  36و 37و 38و 40املقدماة خاالل اجلولاة ا و  .وااللتازام
العووا  34املعرب ون خالل اجلولة ا و )
 -56حا كانون الثاين/ينايا  2018ب غ عدد حااي التااد القساي املسج ل السدجل
الوحيددد ل مددحااي  7 671 124ددحية .وقددد اخنفددض عدددد األيددخاص املاددادين قس داا خددالل
السددنوات األخددرية؛ ددري أن الدولددة تعددك نددي ال تدزال تُس د َّجل حدداالت التادداد بعددض منددايم
ال ددد بس د ب األعمددال الدديت تقددوم ذددا اكماعددات ددري القانونيددة وسيتواصددل لتددا املدداذ التدددابري
الالزمة ملن هذه الظاهاة ومعاكتها.
 -57و جمد د ددال املسد د دداعدة اإلنسد د ددانية يد د ددا تقد د ددد  6 686 360ند د ددويال نقد د ددداي فمند د ددذ
ع ددام  2012ح ددا ك ددانون األول/ديس ددمّب  2017ب غ ددت قيمته ددا  1 378 396 248دوالرا
بدوالرات الدوالايت املتحددة .وقُددم التعدويض اب  313 049دحية مدن دحااي التاداد القسداي
وحظ لدعم خالل عم ية العودة أو ابعادة التويل الطوع حوا  180 000حية.
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 -58وأ ن ددت الدراس ددة االستقصد داهنية املتع ق ددة لتمتد د الفع د د حلق ددوق ال دديت أياهت ددا وح دددة
المددحااي واإلدارة الوينيددة لإلحصدداءات خبصددوص  27 727أسدداة معياديةف 29أن  78املاهنددة
من األسا املعياية املاادة تعي حاليا حيث تا أاا ستقيم مااري حياهتا وأمهات أيما أن
عدد األسا املاادة اليت تعي حالة الفقا املددق قدد اخنفدض حيدث انتق دت نسد تها مدن 74
املاهنة اب  33املاهنة حل اخنفض عدد األسا املعياية اليت تعي حالة الفقا العدام حيدث
انتق ددت نسد تها مددن  97املاهنددة اب  63املاهنددة .وعددالوة ع ددى ذلددمل جتدداوز  314 402مددن
المحااي حالة المعجمل النايم عن التااد.
 -8التعليم والتثقيف ل جماال حقاوق اإلنساان تااللتازام العاووا  51املعارب ونا خاالل اجلولاة
ا و /االلتزام العووا  121املعرب ون خالل اجلولة الثانية)
 -59اي من خالل النظام الوية حلقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنسداين واالسدكاتيجية
الوينيدة لكفالددة حقدوق اإلنسددان ل فددكة  2034-2014تنفيدذ اتفدداق السددالم فيمدا يتع ددم بتعزيددز
مكددوانت سياسددة حقددوق اإلنسددان م د الككيددز ع ددى التثقيددجمل والتع دديم جمددال حقددوق اإلنسددان
والسدالم وفقدا لثالثدة مسدارات ل عمدل أوال -و د منداهج تابويدة ومنهجيدات ل تددريس نظدام
التع دديم فالتع دديم النظددام ؛ اثنيددا -اسددتحدار عم يددات ل تع دديم مددن أيددل العمددل والتنميددة ال اداية
فالتع ديم ددري النظددام ؛ اثلثددا -تعزيددز وتنفيددذ بداامج التنميددة الثقافيددة مددن أيددل التحددول االيتمدداع
ف ري نظام  .وستتواصل عم ية ابرساء وتعزيز خطة التع يم جمال حقوق اإلنسان.
 -60ويتددوخى النظددام الددوية حلقددوق اإلنسددان ابرسدداء مكددون الثقافددة والتع دديم جمددا حقددوق
اإلنسان والسالم باانمج العمل العام الوية .وع ى داار ذلدمل سديجاي تعزيدز عنصدا التنميدة
الثقافية سعيا اب نقيم التحوالت االيتماعية والتغريات الثقافيدة الديت اتداه ابليهدا ال دد مدن أيدل
التقدم مسار املصاحلة الوينية.

ابء -اإلقوق املدنية والسياسية
 -1اإلق ل اإلياة ول السالمة الشمصية تالتوايتان  3-116و 35-116املقدمتان خالل
اجلولة الثانية)
ُ -61و ددعت السياسددة العامددة ملن د انتهاكددات حقددوق األف دااد واكماعددات واجملتمعددات احمل يددة
احلي دداة و الس ددالمة واحلاي ددة واألم ددن ال دديت أنا ددأت ابي ددارا ل تنس دديم م ددن أي ددل متك ددل عت ددجمل
الكياانت من العمل ع ى النحو املالهنم فيما يتع م بتحديد املخايا و عتماد تدابري عدم التكداار
فاملاسوم . 2017/1581
وو عت ال واهن التنظيمية لنظام الوقايدة واإلندذار مدن أيدل التصددي السداي ل منظمدات
ُ -62
اإلياامية وأعمااا وأناطتها ولألفعال والس وكات اإلياامية اليت تُعاض حقوق السدكان وتنفيدذ
اتفاق السالم ل خطا فاملاسوم  2017/2124وهذا ابيااء يعزز نظام اإلنذار امل كا.
 -2ا شماص سليبو اإلرية
 -63ابزاء التحدددايت الدديت يوايههددا نظددام السددجون اعتُمدددت تدددابري لو د سياسددة يناهني ددة
متسددقة ووقاهنيددة ف 1تعددديل قددانون السددجون فالقددانون  2014/1709الددذي عددزز جمموعددة مددن
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الم د ددماانت لألي د ددخاص احملتجد د دزين .ف 2اعتم د دداد الق د ددانونل  2015/1760و2016/1786
لكييد استخدام ابيااء احل س االحتياي واحلد مني والقانون  2017/1826لتخفيجمل المغط
ع ددى نظ ددام القم دداء .ف 3س ددن سياس ددة الس ددجون فوثيق ددة اجمل ددس ال ددوية ل تخط دديط االقتص ددادي
وااليتمدداع  . 2015/3828ف 4ابصدددار ال دواهن التنظيميددة العامددة ل سددجون التابعددة ل معهددد
ال د ددوية ل س د ددجون اس د ددتنادا اب ا د ددج قد د داهنم ع د ددى حق د ددوق اإلنس د ددان فالقد د داار . 2016/6349
ف 5ابيالق اخلطة الوينية إلعادة اإلدماه االيتماع .
 -64وق ددد اخنف ددض ع دددد ن ددزالء الس ددجون التابع ددة ل معه ددد ال ددوية ل س ددجون بنس د د ة 4,3
املاهن د ددة فأي م د ددا يع د ددادل  5 206أي د ددخاص حي د ددث انتق د ددل م د ددن  120 914ع د ددام 2016
اب  115 708أي ول/س تمّب .2017
 -65و جمال ااياكل األساسية يا بل عام  2014و 2015جتهيدز  3 336مكداان
منهددا مددا هددو يديددد ومددا أُعيددد ابصددالحي ويُعتددزم جتهيددز مددا جمموعددي  3 881مكدداان يديدددا ددول
ع ددام  2018وذل ددمل ابي ددار ثالث ددة ما دداري لد دزايدة الطاق ددة االس ددتيعابية ل س ددجون .ور ددم ه ددذه
اكهود ال تزال ة ندايت فيما يتع م كتظاظ السجون.
 -3االجتا ا ااار اب شا ا ااماص تالتواا ا اايات  58-116و 59-116و 60-116و61-116
و 62-116و 63-116و 64-116و 65-116و 66-116املقدم ا ا ا ا ااة خ ا ا ا ا ااالل
اجلولة الثانية .وااللتزام العووا  125املعرب ون خالل اجلولة الثانية)

 -66اعتُم دددت االس دكاتيجية الويني ددة ملكافح ددة االجت ددار ألي ددخاص ل ف ددكة 2018-2016
فاملاسوم  2016/1036ذد مكافحة هذه اكاميدة وكفالدة حقدوق اإلنسدان ل مدحااي وهد
اة عم ية صيا ة يارك فيها عت جمل اكهات الفاع ة مكافحة هذه اآلفةف. 30

 -67ونُف ددذت ابي دااءات ملن د ه ددذه اكامي ددة ي ددّبز ددمنها ف 1ت دددريب امل ددومفل احلك ددوميل
وقادة اجملتمعات احمل ية واملؤسسات التع يمية وذلمل بغاض ممداعفة الدداعمل ملند هدذه اكاميدة؛
ف 2دع ددم عم ددل ك ددان املقايع ددات وال دددايت وال دددواهنا لتعزي ددز كفاءاهت ددا فيم ددا يتع ددم مبس دداعدة
المددحااي احملتم ددل اددذه اكاميددة ويددايتهم وبو د وتنفيددذ خطددط عمددل تتوافددم م د االس دكاتيجية
الوينيددة ف 4ابنادداء /ليددات ل تعدداون الثن داهن واإلق يم د ذددد تعزيددز املكافحددة الاددام ة لالجتددار
ألي ددخاص .و إل ددافة اب ذل ددمل ي ددا خ ددالل الف ددكة املمت دددة ب ددل ع ددام  2012و2015
التوقي د د ع د ددى  8مد ددذكاات تفد دداهم م د د ال دددول التاليد ددة ابك د دوادور ويد ددي واألرينتد ددل وهند دددوراس
والس فادور و را واي وكوستاريكا وبريو.
 -68و س د د ددياق التحقي د د ددم ياميد د د د ة االجت د د ددار ألي د د ددخاص خ د د ددالل الف د د ددكة املمت د د دددة ب د د ددل
عام  2013وُ 2017ويهت  118هتمة وصدر  95قاار اهتام و 55حكما إلدانة.
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 -4املاادافعون و ا حقااوق اإلنسااان والقااادة االاتماااويون تالتواااية  52املقدمااة خااالل اجلولااة
ا و /التوا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ايات  6-116و 19-116و 20-116و 21-116و73-116
و 74-116و 75-116و 76-116و 77-116و 78-116و79-116
و 80-116و 81-116و 82-116و 83-116و 85-116املقدم ا ا ا ا ااة خ ا ا ا ا ااالل
اجلولة الثانية .وااللتزامات العووية  48و 50و 51املعرب ونها خالل اجلولة ا و )
 -69تكددار الدولددة تقدددياها ل عمددل الددذي يمددط بددي املدددافعون عددن حقددوق اإلنسددان ل مطال ددة
حلقددوق وتاسدديد الدميقااييددة تواصددل لتددا حوارهدا الدداهنم معهددم .وعددالوة ع ددى ذلددمل تاددايا
ما أعا عني اجملتم الدو واملااركون احلوار الوية من ق م ابزاء االعتداءات اليت تعاض ادا
املدافعون عن حقوق اإلنسان.
 -70وبغاض تعزيز النظام املؤسس حلماية املدافعل عن حقوق اإلنسدان وكفالدة عم هدم يدا
ابنااء فاقة النخ ة الااية الوينية واملدياية الفاعيدة املتخصصدة التابعدة ل وحددة الوينيدة ل حمايدة

ووحدة التحقيقات اخلاصدة التابعدة ملكتدب املددع العدام ل دولدة املعنيدة بتفكيدمل املنظمدات اإليااميدة
ومكافحة الس وكات اإلياامية فاملاسوم  2017/898وماكز القيادة املوحدةف. 31
 -71و إل ددافة اب ذل ددمل و ابي ددار اتف دداق الس ددالم أنا ددئت ال جن ددة الويني ددة ل م ددماانت
األمنية فاملاسوم  2017/154اليت ياأسها رهنيس اكمهورية وهددفها تصدميم ومتابعدة السياسدة
العامة واكناهنية الاامية اب تفكيمل املنظمدات اإليااميدة ومكافحدة السد وكات اإليااميدة الديت هتددد
املدددافعل عددن حقددوق اإلنسددان وقددد ايتمعددت ددس مداات منددذ ابناداهنها .وتمددم ال جنددة الوينيددة
ل مددماانت األمنيددة ال جن دةد الفاعيددة ل مددماانت األمنيددة وه د هيئددة تنفيذيددة ياأسددها انهنددب رهندديس
اكمهورية عقدت  13ايتماعا.

 -72وب د د ددل ع د د ددام  2016و 2017وقع د د ددت  144يامي د د ددة قت د د ددل مل د د دددافعل ع د د ددن حق د د ددوق
اإلنس ددانف . 32وأُلق د القد د ض ع ددى  103أي ددخاص م ددن م داتكر ه ددذه اكد دااهنم وأُح دداز تق دددم
التحقيددم القمددااي بنس د ة  50املاهنددة فنديددد هويددة اكدداين املزعددوم وابصدددار أوامددا االعتقددال .
و إل ددافة اب ذلددمل اعتمددد مكتددب املدددع العددام ل دولددة أمداا توييهيددا يتمددمن ةدداذه وممارسددات
دولية ل تحقيم اكااهنم املاتك ة د املدافعل عن حقدوق اإلنسدان وحماكمدة ماتك يهدا حظيدت
صيا تي بدعم كنة ال دان األمايكية حلقوق اإلنسان.
ددحااي الن دزا املس د واملدددافعل عددن
 -73ولددد كولوم يددا ب داانمج ل وقايددة واحلمايددة يسددتهد
حقددوق اإلنسددان والصددحفيل وزعمدداء النقددا ت واملطددال ل ألرا د وقددادة اكماعددات السياسددية
وال سيما عاعات املعار ة .و عام  2017استُثما أكثا مدن  137م يدون دوالر حلمايدة 5 789
يخصا معنيا .وأدمج هدذا الدّبانمج اجدا ابثنيدا وينسدانيا تنفيدذ التددابري املتخدذة واسدتحدر خاريدة
يايم لتوفري احلماية اكماعية ل جماعات واجملتمعات احمل ية فاملاسوم . 2017/2078
 -5اإلريا ااة النقابيا ااة وحريا ااة تلا ااوي اجلمعيا ااات تالتواا ااية  54املقدما ااة خا ااالل اجلولا ااة ا و /
التواية  84-116املقدمة خالل اجلولة الثانية)
 -74تكفل الدولدة احلدم احلايدة النقابيدة وهد ت دذل يهدودا مدن أيدل ابعمالدي منهدا ابناداء
حمافد ددل ل نقد ددام واحل د دوار مثد ددل ال جند ددة املاد ددككة بد ددل الوكد دداالت لتعزيد ددز ويايد ددة حقد ددوق اإلنسد ددان
ل عمالف 33وال جنة اخلاصة ملعاكة املنازعات املعاو ة ع ى منظمة العمل الدوليةف. 34
GE.18-02895

13

A/HRC/WG.6/30/COL/1

 -75وأنائت ال جنة الداهنمة كّب المدار اكمداع ل حاكدة النقابيدة فاملاسدوم . 2016/624
و عددام ُ 2017وفددات تدددابري احلمايددة ألكثددا مددن  400قاهنددد نقددايب وصدددرت  407أحكددام
إلدانة حم ماتكر يااهنم قتل النقابيل بل عام  2011و.2017
 -76ويتج ددى أثددا اكهددود امل ذولددة
بنس ة  51املاهنة.

اخنفدداض عدددد ي دااهنم قتددل القددادة النقددابيل كولوم يددا

 -6اللجااوء إ القياااء واسااتقالل الساالعة القيااا ية تالتوااايتان  14و 28املقاادمتان خااالل
اجلول ااة ا و  /التوا اايات  5-115و 6-115و 67-116و 69-116و70-116
و 71-116و 72-116و 7-117و 8-117املقدمة خالل اجلولاة الثانياة .وااللتازام
العووا  120املعرب ون خالل اجلولة الثانية)
 -77تقدددر الدولددة األفكددار الدديت يطاحهددا اجملتمد املدددين ملوايهددة التحدددايت الدديت ال تدزال تعيددم
التق دددم ابيد دااءات التحقي ددم قم ددااي انتهاك ددات حق ددوق اإلنس ددان وابدان ددة ماتك يه ددا ولكنه ددا
اعتم دددت اسد دكاتيجيات أ ح ددت ابمكاني ددة ابحد دااز التق دددم احملاكم ددة ع ددى اكد دااهنم املاتك ددة ددد
املدافعل عن حقوق اإلنسان والنقابيل والنساء واأليفال املاار ابليها هذا التقايا.
 -78وي ددا تا ددجي الد دّبامج الاامي ددة اب تعزي ددز نظ ددام العدال ددة وابمكاني ددة كد دوء املد دواينل ابلي ددي
واستخدام اآلليات ال دي ة لتسوية املنازعات من أيل دعم عم يات التعاي الس م  .وتادمل
ف 1دُور العدال د ددة والتع د دداي ب د ددل امل د دواينلفُ 108 35دور ل عدال د ددة و 37ماك د دزا ل تع د دداي ب د ددل
املواينل تق  29مقايعة؛ ف/ 2لية ابحقاق العدل إلنصا ف 8 424 36موفرقا 246
ب دية داخل  29مقايعدة؛ ف 3املصداحلة الوديدة القاهنمدة ع دى القدانون والتحكديمف 388 37ماكدزا
ل مص د د دداحلة و 121ماكد د د دزا ل تحك د د دديم؛ ف 4نظ د د ددم العدال د د ددة احمل ي د د ددةف . 38وخ د د ددالل ع د د ددام 2017
اسددتفادت  134ب ديددة ذات أولويددة ونُظددم  83يومددا لآلليددة املتنق ددة لتيسددري ال جددوء اب القمدداء
قدمت خدمات اب  15 437يخصا وعاكت  8 562قمية.
 -79وخ ددالل الف ددكة املمت دددة م ددن / /أ س ددطس  2012اب تاد داين األول/أكت ددوبا 2017
يالددت الوحدددة املتنق ددة لتقددد الاعايددة والتوييددي لمددحااي الن دزا املس د ف 314 39ب ديددة 26
مقايعدة ونظمدت  347يومددا قددمت خالادا خدددماهتا اب ودو  90ألدجمل يددخ مدن املتمددارين
من النزا املس ف. 40
 -80ونُفد ددذت اس د دكاتيجية ي د د كة تاد ددجي العم د دل ال نرد داء مد ددن أيد ددل تيسد ددري كد ددوء امل د داأة اب
القم دداء ال دديت حقق ددت اإلذ ددازات التالي ددة خ ددالل الف ددكة م ددا ب ددل / /أ س ددطس  2013وتاد داين
األول/أكتوبا 2017
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تنظدديم  25يومددا  14مقايعددة مددن مقايعددات ال ددد يدداركت فيهددا 1 411
امد داأة ددحية وقُدددم خالا ددا  1 213بال ددا و 1 251ي ددكو  .وي دداركت
هد ددذه األايم اايئد ددات املعنيد ددة جبد ددّب المد ددار اكمد دداع املنظمد ددة النس د داهنية الاد ددع ية
والاابطة الوينية ل نساء املنتميات اب املنايم الايفية والاعو األص ية؛



توم دداكو و رانكي ددا وكي دددو
تنظ دديم  19ح ق ددة ل دددعم النفسد د  -االيتم دداع
و سددتو يددارك فيهددا حدوا  100فدداد مددن عاعددة السددكان ذوي امليددول اكنسددية
سياق النزا املس ف 41؛
وااوايت اكنسانية املخت فة حااي العنجمل اكنس
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تنظدديم  4عم يددات لتيسددري ال جددوء اب القمدداء بددل عددام  2016و2017
كي دددو وبيابيسنس ديو و رانكيددا وتومدداكو اسددتفاد مددن خدددماهتا  181يخصددا
وقُدم خالاا  101يكو و 82بال ا.

 -81ووفقا ل مادة  221من الدستور تتمتد العدالدة اكناهنيدة العسدكاية ختصداص النظدا
عي األفعال اليت ياتك ها أفااد قوات األمن العام يايطة أن تكدون ادا صد ة بعمدل أو عم يدة أو
ابيدااء سددياق الندزا املسد ؛ ددري أن القمدداء العدادي هددو الددذي اددت لنظددا األفعددال الدديت
ليسددت اددا كددم خطورهتددا أي عالقددة فع يددة داء اخلدمددة مثددل االنتهاكددات اكسدديمة حلقددوق
اإلنسان وعالفات القانون الدو اإلنساين.
 -7ا م وملافحة اجلماوات املسلحة املنظماة تالتواايتان  17و 35املقادمتان خاالل اجلولاة
ا و /التوا ا اايات  32-116و 33-116و 34-116و 45-116املقدم ا ااة خ ا ااالل
اجلولة الثانية)
 -82تعد ددززت اس د دكاتيجية مكافحد ددة اكماعد ددات املس د د حة املنظمد ددة بم د د ط قادهتد ددا الاهنيسد دديل
وتعطيددل ناددايهم واحلددد مددن نفددوذهم مددن خددالل مهاعددة منددايم زراعددة احملاصدديل ددري املادداوعة
ومماات التنقل واإلمداد .ومنذ / /أ سطس ُ 2014و أو اعتقل أكثا من  22 036عمدوا
من أعماء ت مل اكماعات؛ ور م ذلمل فال تزال ة ندايت فيما يتع م بتفكيكها.
 -83ونفذ مكتب املدع العام ل دولة اسكاتيجية لتفكيمل هياكدل اكماعدات اإليااميدة مدن
خددالل تاددكيل /ليددة التنسدديم املاددككة بددل الوكدداالت ملكافحددة اكاميددة املنظمددةف 42وابنادداء القدوات
املنسددقة ملكافحددة اكاميددة املنظمددةف . 43ومكنددت أعمددال التحقيددم واملالحقددة القم داهنية املنجددزة مددن
ابصد دددار  1 666حكمد ددا إلداند ددة ع د ددى منتمد ددل اب اكماعد ددات املس د د حة املنظمد ددة واكماعد ددات
اإليااميدة املنظمدة وعاعددات اكاميدة العاديددة املنظمدة .وعدالوة ع ددى ذلدمل ُويهددت خدالل النصددجمل
األول من عام  2017هتم اب  114منتميا اب اكماعات املس حة املنظمدةف 44و 38منتميدا اب
تنظيمات اكماعات اإلياامية املنظمةف. 45

 -84وم ددن يه ددة أخ ددا تعك ددجمل الق دوات العس ددكاية ع ددى و د خط ددة "النص ددا" االس دكاتيجية
لتحقيددم االسددتقاار وتوييددد األمددن الااميددة اب اب دداد الظدداو األمنيددة املواتيددة لتحقيددم سددالم مسددتقا
وداهن ددم .ونف ددذت الا دداية الويني ددة اخلط ددة االسد دكاتيجية املؤسس ددية املس ددماة "جمتمع ددات ت ددنعم ألم ددن
والسددالم" ل فددكة  2018-2015جمددال أمددن امل دواينل واألمددن العددام ع ددى الصددعيدين احلمدداي

والايف .

 -8اإلق ل املساواة وودم التمييز

فأ النساء فالتوصيات  2-115و 39-116و 40-116و 42-116و 49-116و50-116
و 51-116و 52-116و 53-116و 54-116و 55-116و 56-116و57-116
و 5-117و 6-117املقدمة خالل اكولة الثانية .وااللتزامات الطوعية  40و 41و 42املعا
عنها خالل اكولة األو
 -85نققت ابذازات جمال ابدماه املاأة ونسل ماو عياها مثل  -اعتمداد السياسدة
الوينيددة العامددة ل مسدداواة بددل اكنسددل ابنصددافا ل م داأة واخلطددة الاددام ة لمددمان حيدداة خاليددة مددن
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العنددجمل ل مداأة فوثيقددة اجمل ددس الددوية ل تخطدديط االقتصددادي وااليتمدداع  161؛ وصدديا ة وثيقددة
اجمل ددس ال ددوية ل تخط دديط االقتص ددادي وااليتم دداع  3784لع ددام  2013ال دديت تتم ددمن امل ددادل

التوييهي ددة ل سياس ددة العام ددة ل وقاي ددة م ددن املخ ددايا وياي ددة النس دداء ددحااي الن دزا املس د وكفال ددة
حقوقهن.
 -86وأُحدداز تقدددم تقيدديم وثيقدديت اجمل ددس الددوية ل تخطدديط االقتصددادي وااليتمدداع 161
و 3784من خالل /لية ملاداركة املنظمدات النسداهنية والنسداء المدحااي ال دواس يسدامهن مبقكحدات
لتحديث هاتل األداتل ل سياسة العامة ولتعزيزمها ع ى الصعيد اإلق يم  .وياركت  221امداأة
مددن منظمددات عت فددة  13ح قددة عمددل ابق يميددة و ح قددة عمددل وينيددة ويددا توثيددم خ دّبات
ابق يمية مبااركة  168اماأة من حااي النزا املس من منايم عت فة  5مدن.
 -87وتعزز اإليار القانوين حلماية حقوق املاأة


املاس ددوم  .2014/1480يع ددن ي ددوم  25أاير/م ددايو يوم ددا ويني ددا لكاام ددة النس دداء
سياق النزا املس ؛
حااي العنجمل اكنس



الق ددانون  .2014/1719ا دددد تد دددابري لم ددمان ال جد ددوء اب القم دداء لمد ددحااي
سياق النزا املس ؛
العنجمل اكنس وال سيما العنجمل اكنس



القانون  .2015/1761ادد يامية قتل اإلانر بوصفها يامية قاهنمة بذاهتا؛



القددانون  .2016/1773يددن ع ددى تددوفري الاعايددة الاددام ة لمددحااي األيدداض
احلارقة واملواد الكيمياهنية ويميجمل مادة اب القانون .2000/599

خطتددي االس دكاتيجية ل فددكة 2010-2016

 -88وحدددد مكتددب املدددع العددام ل دولددة
كأولوي د د ددة جم د د ددال التحقي د د ددم واملقا د د دداة مكافحد د د دةد يد د د دااهنم القت د د ددل العم د د ددد والعن د د ددجمل اكنسد د د د
والعن ددجمل الع داهن ع ددى وي ددي اخلص ددوص .واعتم ددد باوتوك ددول التحقيددم واملقا دداة املتع ددم لعن ددجمل
اكنس د د د فالق د د داار  2016/1774الد د ددذي ييسد د ددا ماد د دداركة المد د ددحااي ابي د د دااءات املقا د د دداة
ويدوفا أدوات ل تغ ددب ع ددى احلدوايز هددذا اجملدال .و إل ددافة اب ذلددمل أُدمددج الددنهج التفا د
واإلثة والقاهنم ع ى حقدوق اإلنسدان بداانمج احلمايدة الدذي يقدوده مكتدب املددع العدام ل دولدة
فالقاار . 2016/1006
 -89وفيمدا يتع ددم لتحقيددم واملقا دداة قمددااي العندجمل اكنسد ياددري مكتددب املدددع العددام
ل دولددة اب أن معدددل توييددي التهمددة اك دااهنم اكنسددية انتقددل مددن  19,7املاهنددة الفددكة مددن
متوز/يوليدي  2015اب حزياان/يونيددي  2016اب  21,7املاهنددة الفدكة مددن متوز/يوليددي 2016
اب حزياان/يونيي  2017وهو أع ى مستو يسج ي ع دى اإليدالق .و عدام ُ 2017ويهدت
التهمددة  6,9املاهنددة مددن القمددااي وهددو ألسدداس املسددتو ذاتددي املسددجل عددام 2016
الددذي ب ددغ  6,8املاهنددة .وب ددغ معدددل اإلداانت فمددن أصددل كددل ماهنددة هتمددة  42,3املاهنددة
عد ددام  .2017وفيمد ددا يتع د ددم ملد دددخالت الفع يد ددة ارتف د د معد دددل اإلداند ددة مد ددن  8,7املاهند ددة
عام  2016اب  9,2املاهنة عام .2017
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ف

اكماع د د د ددات اإلثني د د د ددة فالتوصد د د د دديات  105-116و 106-116و 109-116و110-116
و 111-116و 119-116املقدمة خالل اكولة الثانية .وااللتزامات الطوعية  28و 29و30
و 31املعا عنها خالل اكولة األو
 -90كولوم يا دولة متعددة اإلثنيات والثقافات وال غات حيث ينسب  14,06املاهنة من
جممددو السددكان أنفسددهم اب ابحددد اكماع دات اإلثنيددة .ويُعد ردا  10,62املاهنددة مددن السددكان
نفسدهم ع دى أادم سدود أو كولوم يدون مدن أصدل أفايقد أو منتمدون اب الاايسدال أو ال ددالينكريو؛
وينتم د  3,43املاهنددة اب الاددعو األص د ية ال ددالغ عددددها  102وح دوا  0,01املاهنددة اب
يعب الاوما أو الغجا .كما يتعزز الثااء ال غوي ل د بويود  68لغة أص ية.
 -91ور ددم أن اجملتمد املدددين يالحدديف صددعو ت ابعمددال احلددم املادداورة املسد قة أعدددت
الدولدة حمافددل ل حدوار والتادداور مد اكماعددات اإلثنيدة .وجتدددر اإليددارة هددذا السددياق اب عم يددة
املااورة اليت أُيايت بغداض ابصددار خطدة التنميدة الوينيدة احلاليدة وابدمداه املنظدور اإلثدة اتفداق
السالم.

‘ ‘1جمتمعات السكان األص يل
 -92يات صيا ة  41خطدة حلمايدة اكماعدات اإلثنيدة مد خاريدة يايدم منهجيدة تتدواءم مد
خصاهن كل يعب من الاعو األص ية.
ددمان التمت د الفع د حلقددوق اكماعيددة ل اددعو األص د ية و حلقددوق الفاديددة
 -93وذددد
ألفاادها دأبت احلكومة ع ى تعزيز النظام القانوين من خالل ابصدار معايري مثل


املاسدوم  .2014/1953يدواهنم ابدارة أقداليم الاددعو األصد ية مد الدنظم اخلاصدة
بكل يعب؛



املاسوم  .2014/2719ادد ابيدااءات ماداركة حمميدات الادعو األصد ية
اإلدارة امل ايدداة ل مدوارد املتأتيددة مددن االعتمددادات اخلاصددة الدديت يوفاهددا النظددام العددام
ل مخصصات؛



املاسد ددوم  .2014/2333اد دددد /ليد ددات ل حمايد ددة الفعالد ددة والقانونيد ددة لألرا د د
واألقدداليم الدديت تقطنهددا الاددعو األص د ية أو مت كهددا كددم ابرثهددا عددن األسددال
و/أو استنادا اب األعاا .

‘ ‘2جمتمعات السكان املنحدرين من أصل أفايق والسود والاايسال وال الينكريو
 -94خ ددالل ع ددام  2017قُدددمت املس دداعدة التقني ددة جم دداالت احلوكم ددة والتا داي والقي ددادة
وحق ددوق اإلنس ددان واحلق ددوق اإلثني ددة كآلي ددة ل وقاي ددة وياي ددة احلق ددوق اب  83جمتمع ددا حم ي ددا و58
منظمة يع ية و 25جم سا من جمالس اجملتمعات احمل ية ل كولوم يل املنحددرين مدن أصدل أفايقد .
و إل افة اب ذلمل أُذز حوا  13دراسة لتحديد اخلصاهن االيتماعية واالقتصادية ملخت جمل
جمالس اجملتمعات احمل ية.
 -95وت تددزم الدولددة لتنفيددذ الفعددال إلعددالن العقددد الدددو ل منحدددرين مددن أصددل أفايقد  .فقددد
يا تعزيز ابعالن العقد احملافل املتعدددة األيداا مدن خدالل التعداون صديا ة خطدة عمدل
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ب دان األمايكتل من أيل عقد املنحدرين من أصل أفايق اليت اعتمدهتا اكمعية العامدة ملنظمدة
الدددول األمايكيددة حزياان/يونيددي  .2016و تاداين األول/أكتددوبا  2015يدداركت كولوم يددا
ابعداد مااو قداار وخطدة عمدل بادأن العقدد بط دب مدن عاعدة دول أمايكدا الالتينيدة ومنطقدة
ال ح ددا الك ددارير اعتُم ددد املد دؤمتا اإلق يمد د األول ل عق ددد باازي ي ددا املعق ددود ك ددانون األول/
ديسمّب .2015
 -96وتعمل كولوم يا من أيل االعكا بثقافات جمتمعات الكولدوم يل املنحددرين مدن أصدل
أفايق د والسددود والاايسددال وال ددالينكريو وذوايهتددا .ومددن األناددطة الدديت حققددت ذاحددا ك دريا ابعددالن
يددها أاير/مددايو يددها الكولددوم يل املنحدددرين مددن أصددل أفايقد الددذي أ ابمكانيددة اببدااز اإلرر
األفايق ل كولوم يل من خالل تعزيز حمافدل احلدوار والتفاعدل بدل اجملتمعدات احمل يدة واألكدادمييل
واملنظمات االيتماعية واملواينل.

فه املث ي ددات واملث ي ددون ومزدوي ددو املي ددل اكنسد د ومغ دداياو ااوي ددة اكنس ددانية وح ددام و ص ددفات اكنس ددل
فالتوص ددية  8املقدم ددة خ ددالل اكول ددة األو /التوص دديتان  43-116و 4-117املق دددمتان خ ددالل
اكولة الثانية
 -97أحددازت كولوم يددا تقدددما يايددة وكفالددة حقددوق اإلنسددان ل مث يددات واملث يددل ومزدوي د
املي ددل اكنسد د ومغ دداياي ااوي ددة اكنس ددانية وح ددام ص ددفات اكنس ددل أو األي ددخاص ذوي املي ددول
اكنسددية وااددوايت اكنسددانية املخت فددة؛ ددري أاددا تعددك لتحدددايت الدديت ين غد موايهتهددا لكفالددة
متتعهم الكامل حلم املساواة وعدم التمييز.
 -98وجتد د د د دددر اإليد د د د ددارة اب ق د د د د دااري احملكمد د د د ددة الدسد د د د ددتورية ال د د د د ددذين أيد د د د ددازا زواه املث يد د د د ددل
فاحلكد د د ددم  SU-214/2016وحد د د ددم األزواه املث يد د د ددل الت د د د ددة فاحلكد د د ددم  . C-683/2015وصد د د دددر
املاس ددوم  2015/1227ال ددذي ي ددنظم ابيد دااءات احلص ددول ع ددى واثهن ددم ااوي ددة وفق ددا ل هوي ددة ال دديت
اددها الاخ املعة.
 -99ويع ددك النظ ددام الق ددانوين بعم ي ددات تغي ددري اخلص داهن ال دني ددة ك ددإيااءات ي ي ددة ما ددمولة
حلم الصحة ري أني لنظا اب التحددايت الديت تعيدم االسدتفادة منهدا ميمد العمدل قُددما
الصدديا ة التادداركية خلاريددة يايددم مددن أيددل اب ددفاء الطدداب اإلنسدداين ع ددى رعايددة األيددخاص
مغاياي ااوية اكنسانية.
 -100وتُنفددذ ابي دااءات ل توعيددة والتدددريب مددن أيددل تعزيددز االع دكا قددوق املث يددات واملث يددل
ومزدوي امليل اكنس ومغاياي ااوية اكنسانية وحدام صدفات اكنسدل مثدل ح قدات العمدل
املويهة ملومف اإلدارات ومؤسسات الاعاية واإلياا ولنزالء السجون عي أواء ال د.

فد األيفال واملااهقدون والاد ا فالتوصدية  47املقدمدة خدالل اكولدة األو /والتوصديات 29-116
و 31-116و 52-116املقدمة خالل اكولة الثانية
 -101تعتمددد كولوم يددا سياسددة وينيددة ل نمدداء الاددامل ماح ددة الطفولددة امل كدداة مددن صددفا سددنة
اب األبد ددد فالقد ددانون  2016/1804مكند ددت بفمد ددل اسد ددتثمار يفد ددوق 5 276 116 780

دوالرا ب ددوالرات ال ددوالايت املتح دددة حد دوا  1,2م ي ددون يف ددل م ددن احلص ددول ع ددى املس دداعدة
جماالت التع يم األو اكيد النوعية والصحة والتغذية واحلماية والاعاية.
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 -102و ع ددام  2016ب ددغ مع دددل عم ددل األيف ددال  7,8املاهن ددة وه ددو أد مع دددل خ ددالل
السددنوات اخلمددس األخددرية .وتنفددذ كولوم يددا بداامج إلعددادة احلقددوق لأليفددال العددام ل .وحددا 30
أي ول/سد د تمّب  2017التح ددم ذ ددذه الد دّبامج  3 803أيف ددال ع ددام ل .وخ ددالل ع ددام 2014
و 2015ي ددا تط ددويا ال ددّبانمج النم ددوذي ملند د عم ددل األيف ددال قط ددا التع دددين التق ي دددي
الذي يام اب من عمل األيفال واحلد مني مقايعات تاوكو وأنتيوكيا وبوليفار .ويويد منذ
عام  2016ابيااء إلبالغ عن حاالت عدم احكام حقوق الطفل وهتديدها وانتهاكها.

 -103و عددام  2016اعتُمددد النظددام األساس د ل م دواينل الا د ا

بغدداض تعزيددز مادداركة

احلياة املدنية والسياسية ل د .ومن يهدة أخدا أنادئت ال جندة الفاعيدة ل اد ا

الا ا
ي ستل ع نيتل ل مااق ة السياسية ابحدامها
الكونغاس يارك ابيارها عااات من الا ا
عن اب فاء الطاب االيتماع ع ى قانون اب اد فاص العمل ل ا ا واألخا عن دور الاد ا
ماح ة ما بعد النزا املس .

فه ك ار السن
 -104تنفذ كولوم يا منذ عام  2006السياسة الوينية ل ايخوخة وك ار السن من أيل نسدل
ماو معياة ك ار السن .ومن خالل باانمج احلماية االيتماعية لك ار السن "كولوم يا مدن أيدل
ك ار السن" متن احلكومة ابعاانت كل يهاين ألكثدا مدن  1 400 000كولدومر دعيف احلدال
لسددد احتيايدداهتم األساسددية ونسددل نوعيددة حيدداهتم .ويُؤمددل أن اقددم الددّبانمج التغطيددة الاددام ة
عام  2018بمم  600 000يخ يستوفون ياوط االستفادة من خدماتي.
 -105وكددان اددذا الددّبانمج أثددا احلددد مددن الفقددا جت ددى اخنفدداض نسد تي  20,6املاهنددة
مسددتو الفقددا قياسددا اب مؤيددا االحتيايددات األساسددية ددري امل دداة املنددايم الايفيددة واخنفدداض
قدره  6املاهنة نس ة املستفيدين الدذين توقفدوا عدن اسدتهالك األ ذيدة بسد ب نقد األمدوال؛
ونس ة هذا االخنفاض أكّب بل النساء ف 9,3املاهنة .
 -106و املندايم األكثدا يثداا لندزا املسد يدا توسدي نطداق التغطيدة ليادمل  43ب ديددة
تق  16مقايعة ستفادة ما جمموعي  23 981يخصا من ك ار السن.

فو األيخاص ذوو اإلعاقة فالتوصية  104-116املقدمة خالل اكولة الثانية
 -107وفقا لتعداد السكان لعام  2005ة  2 624 898يخصا من ذوي اإلعاقدات الداهنمدة
وهو ما ميثل  6,3املاهنة من جممو السدكان .ولدد كولوم يدا قدانون لتعزيدز حقدوق األيدخاص ذوي
اإلعاق ددة ويايته ددا فالق ددانون األساس د د رق ددم  2013/1618ي ددن ع ددى أحك ددام لكفال ددة ممارس ددتهم
الكام ة حلقوقهم والقانون  2015/1752الذي يعاقب يناهنيا ع ى التمييز دهم.

 -108و عد ددام  2016أحد دداز اجمل د ددس الد ددوية لاد ددؤون اإلعاقد ددة تقد دددما تصد ددميم امل د ددادل
التوييهية املاككة بل القطاعات املتع قدة أليدخاص ذوي اإلعاقدة الديت تامد اب ابدمدايهم
الّبامج االيتماعية املتاحة م مااعاة سنهم ونو ابعاقتهم.

 -109وأص دددرت احلكوم ددة دلي ددل مس دداعدة األي ددخاص ذوي اإلعاق ددة ال ج ددوء اب القم دداء
بغدداض تددوفري أدوات ل عددام ل
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ابمكاني ددة التمتد د الكام ددل ق ددوقهم وت ددوفا ا ددذه الفئ ددة م ددن الس ددكان وألس دداهم ولاد د كات ال دددعم
مع ومات عن اخلدمات اليت ين غ أن يوفاها نظام العدالة.
 -110وحقق ددت الدول ددة ابذ ددازات مهم ددة ص دددار املاس ددوم  2017/2011ال ددذي ا دددد نسد د ا
لتوميجمل األيخاص ذوي اإلعاقدة القطدا العدام؛ والقداار  2017/1904الدذي اعتمدد النظدام
الاام اب مان أن اصدل األيدخاص ذوو اإلعاقدة اسدتنادا اب ادج تفا د ع دى مع ومدات
مالهنمة وكافية باأن حقوقهم اكنسية واإلذابية وأن يدوفا ادم النظدام العدام ل مدمان االيتمداع
املتع م لصحة واملعايات التقاعدية وساهنل الدعم والكتي دات التيسدريية املعقولدة والمدماانت الديت
من يأاا أن تتي ام ابمكانية املاذ قاارات مستنرية باأن هذه احلقوق.

ايم -اإلقااوق االاتصااادية واالاتماويااة والثقافيااة تالتواااية  65املقدمااة خااالل اجلولااة
ا و /التوايتان  28-116و 91-116املقدمتان خالل اجلولة الثانية)
 -1اإلااد م ا الفقاار والفقاار امل ااداع تالتوااايات  32و 53و 63و 64املقدمااة خااالل اجلول ااة
ا و /التوا ا ا ا ا ا ا اايات  86-116و 87-116و 88-116و 89-116و90-116
و 92-116و 93-116و 95-116و 108-116املقدما ااة خا ااالل اجلولا ااة الثانيا ااة.
وااللتزامان العوويان  32و 53املعرب ونهما خالل اجلولة ا و )
 -111سددج ت كولوم يددا اخنفا ددا ك دريا س دواء معدددل الفقددا مددن حيددث مسددتو الدددخل أو
الفقددا املتعدددد األبعدداد .فخددالل الفددكة املمتدددة بددل ع دام  2010و 2016جتدداوز  4,3ماليددل
يخ حالة الفقا مدن حيدث مسدتو الددخل فمدن  37,2املاهندة عدام  2010اب 28
املاهند ددة ع د ددام  2016و 2,3م ي د ددون ي د ددخ حالد ددة الفق د ددا امل د دددق فم د ددن  12,3املاهن د ددة
عام  2010اب  8,5املاهنة عام  2016و 5,1ماليل يخ حالة الفقا جبمي أبعاده
فمددن  30,4املاهنددة عددام  2010اب  17,8املاهنددة عددام  . 2016ومنددذ عددام 2010
جتاوز  1,5م يون كولومر حالة الفقا النقدي و 1,1م يون يخ حالة الفقا املدق مندايم
ال د الايفية.
 -112ومدن أيددل التغ ددب ع ددى الفقددا نفدذت الدولددة ابيدااءات جمدداالت التحددويالت النقديددة
املاد دداوية واإلدمد دداه املند ددتج وااياكد ددل األساسد ددية االيتماعيد ددة .و إل د ددافة اب ذلد ددمل ولتعزيد ددز
ابيدااءات تقددد الدددعم ل مجتمعددات احمل يددة األيددد ددعفا ُسددن قددانون "متحدددون" الددذي أناددئت
مبوي ي ي كة التغ ب ع ى الفقا املدق فالقانون . 2016/1785

 -113فف جمال التحويالت النقدية املااوية اي تنفيذ باانمج "املزيدد مدن األسدا العام دة"

الددذي يقدددم الدددعم املددا لمددمان الغددذاء والصددحة والتع دديم .واسددتفاد مددن هددذا الددّبانمج الددذي
خص لي استثمار قيمتي  4 572 634 540دوالرا بدوالرات الوالايت املتحددة  2,5م يدون
أسد دداة وح د دوا  4,5ماليد ددل يفد ددل .ويقد دددم الد ددّبانمج خدماتد ددي الوقد ددت ال د دااهن اب  60يد ددع ا
من الاعو األص ية .وعالوة ع ى ذلمل داي تنفيدذ بداانمج "الاد ا العامدل" الدذي يسدتفيد
منددي  387 000يددا حص د وا ع ددى الدددعم ملواص د ة التع دديم العددا وسددتفوق قيمددة االسددتثمار
املاصود لي  457 263 454دوالرا بدوالرات الوالايت املتحدة عام .2018
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 -114و جمددال اإلدمدداه املنددتج الددذي يهددد اب تنميددة القدددرات اإلنتاييددة ل فئددات المددعيفة
مددن السددكان دداي تنفيددذ االسدكاتيجيات التاليددة ف 1اسدكاتيجية تطددويا املادداري الدديت اسددتفاد
منهد ددا أكثد ددا مد ددن  276 000كولد ددومر ف 2اس د دكاتيجية التوميد ددجمل الد دديت أدجمد ددت 159 566
يخصددا سددوق العمددل ف 3اس دكاتيجية امل ددادرات الايفيددة الاددام ة وذلددمل مددن خددالل ب داانمج
"أسددا أرا دديها" الددذي يسدداهم نقيددم االسددتقاار االيتمدداع واالقتصددادي لمددحااي التادداد
القساي والذي استفادت مني  62 000أساة .واستفاد أكثا مدن  31 000أسداة معيادية مدن
بداانمج ابراكددا " "IRACAالددذي ياددج تنميددة اجملتمعددات احمل يددة اإلثنيددة المددعيفة مددن خددالل أناددطة
مدرة ل دخل ف 4اسكاتيجية األمن الغذاهن فاسكاتيجية ي كة األمن الغذاهن املنايم الايفيدة
ومنايم اجملتمعات اإلثنية اليت استفادت منها  380 000أساة معياية .وقد استفاد من هذه
الّبامج أيخاص  609ب دايت  32مقايعة.
 -115أمد د ددا خبصد د ددوص جمد د ددال ااياكد د ددل األساسد د ددية االيتماعيد د ددة واجملتمعيد د ددة الد د ددذي يسد د ددعى اب
نسد د ددل نوعي د د ددة حي د د دداة األي د د ددخاص م د د ددن خ د د ددالل اب د د دداد بيئ د د دة ص د د ددحية فق د د ددد ُرص د د ددد اس د د ددتثمار
قيمت ددي  1 512 486 810دوالرات بد ددوالرات ال ددوالايت املتح دددة لتموي ددل  3 750ما دداوعا
تامل مااكز لتنمية قدرات الطفل ومنتزهات وماافم راي ية.
 -2اإل ااق ل التعل اايم تالتوا اايات  99-116و 100-116و 101-116و102-116
و 103-116و 20-116املقدمة خالل اجلولة الثانية .وااللتزامات العووياة  54و55
و 56و 57املعرب ونها خالل اجلولة ا و )
 -116مند ددذ عد ددام  2011أ تنفيد ددذ سياسد ددة جمانيد ددة التع د دديم لطد ددال املؤسسد ددات التع يميد ددة
احلكوميددة املااحددل الدراسددية بددل الصددفو التمهيديددة والصددجمل احلددادي عاددا ابمكانيددة نقيددم
تغطيددة نس د تها  100املاهنددة ماح ددة التع دديم األساس د فالتع دديم مددا ق ددل املدرس د واالبتددداهن
والث د ددانوي  .وزاد مس د ددتو التغطي د ددة ماح د ددة التع د دديم اإلع د دددادي بنسد د د ة  1,67املاهن د ددة ب د ددل
ع د د د د ددام  2015و 2016حي د د د د ددث انتق د د د د ددل م د د د د ددن  77,81املاهن د د د د ددة اب  79,48املاهن د د د د ددة
وتق صت الفجوة بل املنايم احلماية والايفية مستو التغطيدة الصدافية بنسد ة  2,13املاهندة
بل عام  2012و.2016
 -117ول حددد مددن ماددك ة االنقطددا عددن الدراسددة دداي تنفيددذ ب داانمج التغذيددة املدرسدديةف 46؛
وحا ااية عام ُ 2017وزعت  6ماليل حصة ذاء يومية مؤسسات ال د التع يمية.

 -118ولتحس ددل نوعي ددة التع دديم األساس د د ُامل ددذت ت دددابري مث ددل ف 1نظ ددام الي ددوم الدراس د د
املس ددتما اس ددتفاد من ددي من ددذ ع ددام  2015أكث ددا م ددن  512 000يف ددل  1 107مؤسس ددات
تع يميددة حكوميددة .ف 2اخلطددة الوينيددة ل هياكددل األساسددية التع يميددة يددا جتهيددز  4 468قاعددة
يديدددة وابصددال  1 245قاعددة سددتثمار قيمتددي  455 199 789دوالرا بددوالرات الددوالايت
املتح دددة .ف 3ت دددريب املدرس ددل ُم ددن م ددا جمموع ددي  7 110م ددن دراس ددية ب ددل ع ددام 2015
و 2017ابيار باانمج املن الدراسية لتاجي التميز التدريسف. 47
 -119وارتفعددت نسد ة التغطيددة ماح ددة التع دديم العددا حيددث انتق ددت مددن 37,1
عام  2010اب  51,5املاهندة عدام  .2016ولتحقيدم قددر أكدّب مدن اإلنصدا
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الا ا ذوي الددخل احملددود لتع ديم العدا نفدذت احلكومدة بداانمج "ل تميدز مكافدأة"ف . 48وقدد
استفاد مني  31 976يال اف 49بل عام  2015و.2017
 -120و اي تنفيذ الّبانمج الوية حملو األمية .و عام ُ 2016سجل أد معدل لألمية
ريددد ال ددد أوسدداط السددكان ال الغددة أعمددارهم  15سددنة وأكثددا وهددو  5,35املاهنددة .وفيمددا
يتع م لسكان املكاوحة أعمارهم بل  15و 24سنة اخنفض معددل األميدة مدن  1,73املاهندة
املاهنة عام .2016
عام  2013اب  1,33اب
 -121ومددن أيددل دعددم تع دديم اكماعددات اإلثنيددة قامددت الدولددة مبددا ي د ف 1صدديا ة وتنفيددذ
مااري تع يمية  -ابثنية خاصة أو ماككة بل الثقافات ُوق منذ عام  2007حا عام 2017
ع ددى ح دوا  292عقدددا م د منظمددات الا ددعو األص د ية اس ددتفاد منهددا  93م ددن أص ددل 103
ووق م السكان املنحدرين من أصل أفايق والسود والاايسال وال دالينكريو ع دى
يعو أص ية ُ
عقود  13مااوعا استفاد منها حوا  715مدرسا وأكثا من  20 248يال ا  17مؤسسة
تع يمي ددة مقايع ددات تا ددوكو وانريني ددو و دواخريا ف 2ابص دددار املاس ددوم  2014/1953املتع ددم
دارة النظددام التع يمد اخلدداص لاددعو األصد ية ف 3ح قددات عمددل لتدددريس مددادة الدراسددات
األفاوكولوم ي ددة الكي دداانت التع يمي ددة اإلق يمي ددة املعتم دددةف 50اس ددتفاد منه ددا  203 985يال ددا
و 3 323مدرسددا  1 216مؤسسددة تع يميددة حكوميددة ف 6ابصدددار املاسددوم 2017/1862
الذي يقا جمانية خدمات التع يم أليفال الاعو األص ية.
 -122ونظم املاسوم  2017/1421املساهنل املتع قدة بتع ديم األيدخاص ذوي اإلعاقدة ابيدار
املدارسف. 51
التع يم اكام  .وع ى اار ذلمل نُفذ منذ عام  2013النظام الوية ل تعاي
 -3اإلا ا ااق ل الصا ا ااحة تالتواا ا ااية  97-116املقدما ا ااة خا ا ااالل اجلولا ا ااة الثانيا ا ااة .وااللتزاما ا ااات
العووية  59و 62و 64املعرب ونها خالل اجلولة ا و )
 -123تواصددل الدولددة اعتمدداد تدددابري لمددمان االسددتفادة مددن اخلدددمات الصددحية اكيدددة .وسددنرت
كولوم يددا القددانون األساس د ل صددحة فالقددانون  2015/1751الددذي يكدداس الصددحة بوصددفها
حقا أساسيا قاهنما بذاتي وادد /ليات حلمايتي.
 -124و عام  2017ب غت نس ة االنتسا اب نظام التأمل الصح  95املاهندة .وحدا
كانون األول/ديسمّب  2017انتسب  22م يون كولدومر اب النظدام املددعوم والعددد نفسدي اب
النظد د ددام الق د د داهنم ع د د ددى املسد د ددامهات .و عد د ددام ُ 2016خص د د د م د د ددغ  25 079 477دوالرا
بدوالرات الوالايت املتحدة لتوفري ااياكل األساسية واملومفل قطا الصحة.
وادداز تقدددم تنفيددذ النمددوذه الاددامل ل اعايددة الصددحية الددذي يدددمج اجددا تفا د يا مددن
ُ -125
أي ددل االس ددتجابة ل واقد د اإلق يمد د  .وح ددا ااي ددة ع ددام  2017أب غ ددت وايني ددا وهد د املقايع ددة
التجاي يددة اددذا النمددوذه عددن نسددن مؤي دااهتا الصددحية مبددا ذلددمل انعدددام وفيددات األمهددات
وأد املعدددالت املس ددج ة ال ددد فيم ددا يتع ددم لوفي ددات خ ددالل فددكة م ددا حددول ال ددوالدة ووفي ددات
املواليددد املتددأخاة .و إل ددافة اب ذلددمل أُي ددم بداانمج الاعايددة الاددام ة جمددا الصددحة والتغذيددة
ال دايت ذات األولوية.
استنادا اب اج جمتمع
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 -126وال ت دزال مؤي داات تغطيددة الت قددي أع ددى مددن  90املاهنددة؛ واعد ُدك
اجملاين املعتمد ال د أحد أمشل وأحدر النظم أمايكا الالتينية.

ن نظددام الت قددي

 -127واخنفد ددض معد دددل وفيد ددات األمهد ددات مد ددن  71,64فلكد ددل ماهند ددة ألد ددجمل مولد ددود ح د د
عام  2010اب  51,3عام  .2016واخنفض معددل وفيدات األيفدال مدن  12,7لكدل ألدجمل
عددام  .2016وتق صددت نس د ة
عددام  2010اب  11,1لكددل ألددجمل مولددود حد
مولددود حد
يل املااهقدات مدن  19,5املاهندة عدام  2010اب  17,4املاهندة عدام  .2015وزادت
مدة ابيازة األمومة عام  2016حيث انتق ت من  14اب  18أس وعا.
 -4اإلق ل السل واملاء الصاحل للشرب والصرف الصحا ا ساسا
 -128ل ددد كولوم ي ددا سياس ددة ابس ددكانية ت ددر االحتياي ددات الس ددكنية ل س ددكان بت ددوفري أدوات
مالي ددة مص ددممة وفق ددا ملس ددتو دخ ددل األس ددا املعيا ددية .ووف ددا ب داانمج اإلس ددكان اجمل دداين ماح ت ددي
األو  100 000مسددكن و دداي حاليددا تنفيددذ ماح تددي الثانيددة الدديت سدديوفا خالاددا 30 000
مسكن .وبل عام  2010و 2017بدأ تاييد حوا  875 000مسكن فمبا فيها املساكن
اجملانيددة بدددعم مددن احلكومددة مددن خددالل ابعدداانت ماليددة لتمويددل اقتناهنهددا أو ل مادداركة متوي ددي
خففت ع ى األسا املعياية عبء االدخار من أيل اقتناهنها وق صت األقساط الاهاية لتسدديد
نها بنحو  40املاهنة .و عام  2016يدا ندديث سياسدة اإلسدكان احلمداي مدن خدالل
وثيق ددة اجمل ددس ال ددوية ل تخط دديط االقتص ددادي وااليتم دداع  3869ال دديت وس ددعت نط دداق الفئ ددة
السكانية اليت يستهدفها باانمج "بييت من اآلن".

 -129وفيما يتع م لسكن الايف صدر املاسوم  2017/890الذي ُو عت مبوي ي اخلطة
الوينيددة ل ندداء وابصددال املسدداكن االيتماعيددة الايفيددة .وجتدددر اإليددارة اب زايدة اإلعدداانت املاليددة
املخصصددة لإلسددكان األراي بنسد ة  129املاهنددة مددن خددالل بداانمج اإلسددكان االيتمدداع
الايف د ف . 52وبددل عددام  2010و 2017مددن هددذا الددّبانمج ابعدداانت جمموعهددا 637 123؛
وقدددم خدماتددي  948ب ديددة  31مقايعددة مددن مقايعددات ال ددد؛ ووفددا  85 811ح دالا مددن
احل ول السكنية األراي تتوز ع ى النحو التا  64املاهنة منهدا مسداكن يديددة و24
املاهن ددة عم ي ددات ابص ددال ل مس دداكن املتم ددارة م ددن املوي ددات الا ددتوية و 12املاهن ددة عم ي ددات
نسل ل مساكن.

 -130وأ تنفيددذ هددذه التدددابري ألكثددا مددن  13 000أسدداة معياددية ماددادة ابمكانيددة احلصددول
ع ى السكن منذ عام  2010وتس يم  60املاهنة من املساكن اجملانية املتاحدة ابيدار بداانمج
توفري  100 000مسكن لألسا املعياية اب حااي النزا املس .
 -131وب د ددل ع د ددام  2011و 2016اس د ددتفاد و د ددو  6,3مالي د ددل ي د ددخ م د ددن خ د دددمات
الدابط باد كة امليدداه و 7ماليدل مدن خدددمات الصدا الصدح  .كمددا اسدتفاد حدوا  5,1ماليددل
كولومر من ماداري لتحسدل نوعيدة خددمات الدابط باد كة امليداه ولمدمان اسدتمااريتها .وصددر
املاسد ددوم  2016/1898الد ددذي يد ددنظم اسد ددتخدام احل د ددول ال دي د ددة املكيفد ددة حسد ددب احتيايد ددات
اجملتمعات الايفية لتزويددها خبددمات الصدا الصدح واملداء الصدا ل ادا ويتدي ابمكانيدة متويدل
احلكومة ابايها.
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 -5اإلق ل العمل تالتواية  41-116املقدمة خالل اجلولة الثانية)
 -132حددا كددانون األول/ديسددمّب  2017ب ددغ معدددل ال طالددة  8,6املاهنددة واسددتقا أقددل
من  10املاهنة وب غ عدد األيخاص العام ل  22 649 000يدخ  .وب دغ معددل ال طالدة
املنايم الايفية  4,3املاهنة وهو األد منذ عام .2001
 -133و السدنوات األخدرية زادت نسد ة ماداركة املداأة سدوق العمدل حيدث ب غددت 54,5
املاهنة عام  .2016وتق صت الفجوة بل املاأة والايل هذا اجملدال السدنوات األخدرية
حي ددث انتق ددت م ددن  26,6املاهن ددة ع ددام  2001اب  20,4املاهن ددة ع ددام  .2016و
عددام  2017زادت نسد ة تق ددد املداأة ل مناصددب القياديددة اإلدارة العامددة حيددث ب غددت 41
املاهنددة املناصددب األع ددى مسددتو لصددن الق داار و 45املاهنددة مناصددب صددن الق داار ع ددى
املستوايت األخا .

 -134واعتُم دددت ت دددابري لتعزي ددز عمال ددة امل داأة مث ددل ف 1ب داانمج امل ددادل التوييهي ددة املتكام ددة
ل عمال ددة الايفي ددة واحلمد داية لم ددحااي الند دزا املسد د ال ددذي يه ددد اب نس ددل مس ددتو تومي ددجمل

الم ددحااي وتعزي ددز ابمكاني ددة عم ه ددم حلس دداذم اخل دداص .وتا ددري التق دددياات اب أن النس دداء يا ددك ن
 49,6املاهنددة مددن السددكان املادداركل هددذا الددّبانمج .ف 2القددانون  2016/1788الددذي
يقددا عددالودة اخلدمددة ل عمددال املن دزليل .ويسددتفيد مددن هددذا التدددبري أكثددا مددن  725 000يددخ
 95املاهنة منهم نساء؛ ف 3تنفيذ باانمج يهادة االعكا ملسداواة املهنيدة .فقدد واءمدت 56
ياكة عم ياهتا الختيار املومفل م النهج املااع ل منظدور اكنسداين؛ ف 4ابناداء ال جندة الفاعيدة

ل اد د د د ددؤون اكنسد د د د ددانية التابعد د د د ددة ل جند د د د ددة الداهنمد د د د ددة ل سياسد د د د ددات املتع قد د د د ددة ألي د د د د دور والعمالد د د د ددة
فالقاار  2016/758؛ ف 5تصميم اسكاتيجية داهناة التوميجمل العامة لإلدمداه املهدة مد مااعداة
املساواة بل اكنسل.
 -135وأص دددرت كولوم ي ددا الق ددانون  2016/1780بغ دداض حف ددز يه ددود اب دداد ف دداص العم ددل
ل ا ا  .واخنفض معدل بطالة الا ا من  19,9املاهندة عدام  2010اب  15,9املاهندة
ع د ددام  .2016وأي قد د ددت احلكوم د ددة ب د د داانمج اب ح د ددة  40 000يد د ددخ أول فاص د ددة عمد د ددل
الذي جتاوز اادد احملددد داد مناصدب العمدل ألكثدا مدن  46 000يدا وبتخصدي أكثدا
من  105 522 336دوالرا بدوالرات الوالايت املتحدة اذا الغاض.
 -6البيئة
 -136تاددكل يايددة ال يئددة والتنميددة املسددتدامة أولويددة لنس د ة ل دولددة .ولمددمان احلفدداظ ع ددى
التن ددو ال يول ددوي نُف ددذت اس د دكاتيجيات مث ددل ف 1تعي ددل ح دددود  30نظام ددا ابيكولويي ددا م ددن
أص ددل  37نظام ددا ت ددغ مس دداحتها اكت ددارات 2 054 202؛ ف 2ددم تسد د مواقد د رامس ددار
تق ددار مس دداحتها  992 029هكت ددارا اب املن ددايم ال الغ ددة مس دداحتها  28,8م ي ددون هكت ددار احملمي ددة
مبويب النظام الوية ل مندايم احملميدة؛ ف 3ابعطداء األولويدة ملسدألة تداميم واسدتعادة الدنظم اإليكولوييدة
املتدددهورة مددا أ تدداميم  588 000هكتددار ح ددا عددام 2017؛ ف 4و د االس دكاتيجية الا ددام ة
ل حد من ابزالة الغا ت اليت تامل النظام الوية ل مع ومات املتع قة لغا ت.
 -137ووافددم الكددونغاس إلعددا ع ددى القددانون  2017/1844الددذي يعتمددد اتفدداق ريددس.
ويويد قيد املاايعة من ق ل احملكمة الدستورية وه خطوة متهيدية ل تصديم ع ى املعاهدة .و
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حزياان/يونيي  2017أُي قت السياسة الوينية لتغري املناخ من أيدل ابدمداه ابدارة تغدري املنداخ
ق داارات القط دداعل الع ددام واخل دداص بغي ددة املمد د ق دددما مس ددار التنمي ددة املتأق م ددة مد د تغ ددري املن دداخ
واملنخفمة الكابون.
 -7سياسة ملافحة املمدرات د املشرووة تالتواية  37-116املقدمة خالل اجلولة الثانية)
 -138يد ددات ماايعد ددة السياسد ددة املتع قد ددة ملخد دددراتف 53كنتيجد ددة ل د ددديناميات اكديد دددة اد ددذه
املاددك ة ولاللتزامددات املعددا عنهددا خددالل الدددورة االسددتثناهنية ل جمعيددة العامددة لعددام  2016باددأن
وحدددت ادذا الغداض أهددا اسدكاتيجية حلفدز ابدمداه اجد الصدحة
ماك ة املخدرات العاملية ُ
العامة وحقوق اإلنسان.
 -139وتس ددعى ه ددذه السياس ددة اب ددمان احلق ددوق االقتص ددادية وااليتماعي ددة والثقافي ددة جملتمع ددات
سدكان األراي والسددكان األصد يل والسددكان املنحددرين مددن أصدل أفايقد املات طدة بزراعددة احملاصدديل
ددري املادداوعة .ولتحقيددم هددذا ااددد أُناددئ عددام  2016هيكددل مؤسس د يديددد يتددألجمل مددن

مدياية است دال احملاصيل ري املااوعة التابعة ل مكتب االستااري الاعسد الافيد املسدتو لادؤون
ماح ة مدا بعدد الندزا املسد ؛ ومدن وكالدة ابصدال األرا د والوكالدة الوينيدة لألرا د ال تدل أنادئتا
من أيل املسامهة

تغيري القطا الايف وتنمية األقاليم املتمارة من احملاصيل ري املااوعة.

 -140و س ددياق اتف دداق الس ددالم ص دددر املاس ددوم  2017/896ال ددذي أنا ددأ ال ددّبانمج ال ددوية
الاددامل السددت دال احملاصدديل املسددتخدمة أل دااض ددري مادداوعة الددذي اسددتفادت منددي 7 500

أسداة واسددتُ دلت ابيداره احملاصدديل املزروعدة  6 300هكتددار .ويدا التوقيد ع دى  34اتفاقددا
عاعيا ينط م بعمها ع ى صعيد األقاليم وبعمدها ع دى صدعيد املقايعدات فبوتومدايو والد عض
اآلخددا ع ددى صددعيد ال دددايت .وتاددمل هددذه االتفاقددات  76 991أسدداة تددتحكم 76 065
هكت ددارا م ددن الكوك ددا .وخ ددالل ع ددام  2016ي ددا ندي ددد الو د الامس د ل د د  755قطع ددة أر ددية
ابي ددار بد داانمج ندي ددد الو د د الامسد د لألرا د د م ددن أي ددل اس ددت دال احملاص دديل ددري املا دداوعة
واستفادت  10 859أساة خالل الفكة  2017-2013من باانمج التنمية ال دي ة.
 -8حقوق اإلنسان وا ومال التجارية تالتواية  36-116املقدمة خالل اجلولة الثانية)

 -141ك ددانون األول/ديس ددمّب  2015اعتم دددت كولوم ي ددا اخلط ددة الويني ددة لألعم ددال التجاري ددة
وو عت هذه اخلطة
وحقوق اإلنسان وه أول ب د ري أورويب يعتمد سياسة عامة هذا اجملالُ .
ع ددى وددو تاددارك م د مؤسسددات األعمددال التجاريددة ومنظمددات اجملتم د املدددين وبدددعم مددن اجملتم د
الدو وتامل م ادل توييهية وابيااءات ذات اج ابق يم وقاهنمة ع ى الا ة بناء السالم.

 -142ولتنفيذ هذه اخلطة أنائت هيئتان ل حوكمة مها الفايم العامل املاكك بل الوكداالت
الددذي ياددارك فيددي أكثددا مددن  20كيدداان بعددا ل دولددة وال جنددة االستاددارية الدديت تمددم منظمددات
اجملتم املدين ومؤسسات األعمال التجارية واجملتم الدو .

 -143وتاكددز اخلطددة باددكل خدداص ع ددى ابيددالء العنايددة الواي ددة حلقددوق اإلنسددان .ويددا تعزيددز
امل ددادرات القاهنم ددة املتع ددددة اكه ددات الفاع ددة املتع ق ددة ق ددوق اإلنس ددان و لعناي ددة الواي ددة ع د ددى
مؤسسات األعمال التجارية مثل م ادرة امل دادل التوييهيدة لكولوم يدا وم دادرة كندة قطدا التعددين
والطاقدة؛ وأعطيددت األولويدة الملدداذ ابيدااءات فيمددا يتع دم بقطددا التعددين وبادداكات ابنتداه الفحددم؛
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وأُي قددت اس دكاتيجية لتطددويا ابي دااءات فيمددا يتع ددم لادداكات املنتميددة اب القطددا الزراع د مددن
خالل نديد املخايا جمال حقوق اإلنسان م الككيز ع ى املخايا املتع قة قوق الطفل.
 -144وتواصل الدولة تاجي اعتماد م ادل األمم املتحددة التوييهيدة بادأن األعمدال التجاريدة
وحقوق اإلنسان وكذلمل التعاون بل احلكومدة ومؤسسدات األعمدال التجاريدة ومنظمدات اجملتمد
املدين ت مل العم ية.

خامسا -متابع ااة التوا اايات أو االلتزام ااات العووي ااة ال ااي اععته ااا كولومبي ااا ولا ا
نفسها ل إطار اجلولتني ا و والثانية
 -145أناددأت كولوم يددا /ليددة ل متابعددة ابيددار النظددام الددوية حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو
اإلنسدداين ونفددذت بددذلمل االلتدزام الطددوع  126الددذي قطعتددي ع ددى نفسددها خددالل اكولددة الثانيددة
مددن االسددتعااض الدددوري الاددامل .ولتعزيددز تنفيددذ التوصدديات وااللتزامددات الطوعيددة يددات مواءمددة
ابي دااءات العمددل املدريددة االس دكاتيجية الوينيددة لكفالددة حقددوق اإلنسددان م د بعددض التوصدديات
وااللتزامات الطوعية املقدمة ابيار االستعااض الدوري الاامل وكذلمل م التوصديات املقدمدة
ابيار ابيااءات أخا بعة ملنظمة األمم املتحدة أو ملنظمة الدول األمايكية.

سادسا -املبادرات وااللتزامات الوطنية
 -146تعدك كولوم يددا مهيددة /ليددة االسدتعااض الدددوري الاددامل الدديت تسداهم مددن خددالل حدوار
م اي ددا وصد داي ب ددل ال دددول األعم دداء نس ددل مس ددتو اح د دكام حق ددوق اإلنس ددان وكفالته ددا.
و لتا تؤكد الدولة التزامهدا مبواصد ة اعتمداد التددابري الالزمدة ملوايهدة التحددايت القاهنمدة هدذا
اجمل ددال اس ددتنادا اب التوص دديات املقدم ددة خ ددالل عت ددجمل ي ددوالت االس ددتعااض ال دددوري الا ددامل.
وستتواصل متابعة االلتزامات الطوعيدة و/أو التوصديات مدن خدالل النظدام الدوية حلقدوق اإلنسدان
والقانون الدو اإلنساين لممان استجابة منسقة من يانب الدولة.

سابعا -التواعات ل جمال املساودة التقنية
 -147تعددك الدولددة كه دود الدديت ي ددذاا اجملتم د الدددو مددن أيددل اإلسددهام تعزيددز حقددوق
اإلنسددان كولوم يددا مددن خددالل املسدداعدة التقنيددة واملاليددة .و الوقددت الدااهن وابذ دداي املمد
ق دددما ددزم تنفي ددذ اتف دداق الس ددالم و تويي ددد اإليد دااءات الاامي ددة اب احد دكام حق ددوق اإلنس ددان
وكفالتها وتعزيزها فإن مواص ة التعاون من أيل موايهة التحدايت القاهنمة مسألة أساسية.

 -148ومدن الددالزم أن ندافيف الصددكوك املق دة ل تعدداون املتعددد األيداا وابيدااءات ابيددار عمددل
األمم املتحدة ل مساعدة اإلةاهنية وأيدا الدّبامج القطايدة ملخت دجمل وكداالت منظومدة األمدم املتحددة

ع ددى املمارسددة املتمث ددة مااعدداة منظددور يددامل لتعزيددز حقددوق اإلنسددان .وتدددعو الدولدةُ اب توييددي
عي د اإلي دااءات املندريددة ابيددار التعدداون املتعدددد األي داا وددو املسددامهة القمدداء ع ددى أي
يكل من أيكال التمييز أو اإلقصاء.
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 ونددث الدولددة منظومددة األمددم املتحدددة ع ددى أن تواصددل تع ئددة وتنسدديم اسددتجابة ابنسددانية-149
فعالددة جمددال حقددوق اإلنسددان مددن يانددب اكهددات الفاع ددة الدوليددة ابيددار امل ددادل اإلنسددانية
.تتوافم م السياسات والنظم املؤسسية الوينية املختصة
 ابن كولوم يا وفم ما أعابت عني مناس ات أخا تعاض ع ى ق الدول ابيْالعها-150
ع ددى ممارسددات كولوم يددا اكيدددة جمدداالت مثددل األعمددال التجاريددة وحقددوق اإلنسددان؛ والنظددام
.الوية حلقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنساين؛ وبناء السالم
Notas
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Visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Navanethem Pillay, 15-19 de julio de 2013;
visita de la Relatora sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,trans e intersex
(LGTBI) y de las mujeres de la CIDH, Tracy Robinson, del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014;
visita de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, 2-13 de febrero de 2015, en el marco
del examen preliminar adelantado por dicha Oficina respecto de Colombia; visita de la Representante
Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre violencia sexual en los conflictos armados,
Zainab Bangura, del 27 de febrero al 3 de marzo de 2015; visita de la Alta Comisionada Adjunta de
las Naciones Unidas para los DDHH, Flavia Pansieri, 14-21 de abril de 2015; visita de trabajo del
Comisionado de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de país para Colombia, 4-6 de
mayo de 2015; visita oficial de la Comisionada de la CIDH Rose-Marie Belle Antoine, 10-13 de
agosto de 2015; visita oficial de los Comisionados de la CIDH Felipe González, Relator de país para
Venezuela y Relator sobre los Derechos de los Migrantes, y José de Jesús Orozco Henríquez, Relator
de país para Colombia, 10-12 de septiembre de 2015; visita académica del Relator Especial de la
CIDH para la Libertad de Expresión, Sr. Edison Lanza, 18-21 de mayo de 2016; visita de trabajo del
Comisionado de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de país para Colombia, 23-24 de
junio de 2016; visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Zeid Ra’ad Al
Hussein, septiembre de 2016; visita oficial del Comisionado de la CIDH, José de Jesús Orozco
Henríquez, Relator de país para Colombia, 22-23 de febrero de 2017; visita de la Fiscal de la Corte
Penal Internacional, Fatou Bensouda, 10-13 de septiembre de 2017; visita del Asistente para DDHH
del Secretario General de Naciones Unidas, Andrew Gilmore, 1°-6 de octubre de 2017; y visita de la
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y
los conflictos armados, Virginia Gamba, 19-22 de noviembre de 2017.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO, Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial-ONUDI, Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la salud -OPS/OMS, Organización Internacional del Trabajo - OIT,
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO, Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA - ONUSIDA, Organización Internacional para
las Migraciones -OIM, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH OACNUDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR,
Programa Mundial de Alimentos -PMA, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD,
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos - UNHABITAT, Fondo de
Población de las Naciones Unida -UNFPA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF,
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de género y el Empoderamiento de las Mujeres ONUMUJERES, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS, Programa de
Voluntarios de Naciones Unidas -UNV, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios -OCHA, Departamento de Seguridad - UNDSS, Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, Servicio de las Naciones Unidas contra Minas UNMAS, Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL, Red Local del Pacto
Global Colombia. Disponible en http://nacionesunidas.org.co/onu-en-colombia/directorio/#ops
La OACNUDH tiene su sede principal en la capital del país (Bogotá D.C.), y cuenta con oficinas en
diferentes partes del territorio.
Acto Legislativo 1° del 4 de abril de 2017: "Por medio del cual se crea un título de disposiciones
transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz
estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 589 del 5 de abril de 2017: "Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado".
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Decreto 587 del 5 de abril de 2017: "Por el cual se conforma el Comité de Escogencia para la
selección de unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
(SIVJRNR)". El Comité estaba integrado por un designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia: José Francisco Acuña Vizcaya; un designado por el Secretario General de las Naciones
Unidas: Diego García Sayán; una designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario
del Estado: Claudia Vaca; un designado por el Presidente del Tribunal Europeo de DDHH: Álvaro Gil
Robles; un designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional
(ICTJ): Juan Méndez.
Decreto 588 del 5 de abril de 2017: "Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la no Repetición. "
Decreto-ley 902 de 2017 "Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la
Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz en materia de tierras, específicamente el
procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras."
En 2013, fueron nombradas como negociadoras plenipotenciarias María Paulina Riveros, entonces
Directora de DDHH del Ministerio del Interior y actual Vicefiscal General de la Nación y Nigeria
Rentería, quien fungía como Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. En respuesta a la
renuncia de esta última, fue nombrada como negociadora plenipotenciaria, María Ángela Holguín,
actual Canciller.
Informe del Secretario General de la ONU (S/2016/361 del 20 de abril de 2016). Párrafo 11, en el
aparte titulado: La violencia sexual como amenaza para la paz y la seguridad internacionales:
panorama general de los problemas nuevos y de los ya existentes”.
http://www.accioncontraminas.gov.co/Prensa/PublishingImages/FULL%20Info_DH-02.jpg
Capacidad operacional de desminado a partir de la acreditación de 11 organizaciones: Dos (2)
organizaciones de la capacidad nacional (i. Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario N°1 –
BRDEH y ii. Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina – AEDIM); y 9 OCDH
acreditadas en diferentes vigencias: i. The HALO Trust (dic 2013), ii. Handicap International (dic
2015), iii. Ayuda Popular Noruega – APN (May 2016), iv. Campaña Colombiana Contra Minas –
CCCM (jun 2016), v. Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explosivos e Investigadores
de Incendios y NBQR – ATEXX (nov 2016); vi. Perigeo NGO (dic 2016); vii. DDG (mar 2017); viii.
Humanicemos DH (Ago 2017); y, ix. Colombia sin Minas (Ago 2017).
http://www.accioncontraminas.gov.co/Prensa/PublishingImages/FULL%20Info_Vic-01.jpg
Decreto 600/2017.
Circular Externa 004/2017.
Circular No. 009/2017.
El SISMAP es una plataforma de intercambio de información y documentación de la condición de
víctima de las personas afectadas por MAP que incluye procesos de registro y actualización de
caracterización de las víctimas, seguimiento a la ruta de atención y consulta en tiempo real.
Creada mediante el Decreto 2027 de 2016. Tiene representación tanto del Gobierno como de la
FARC.
Agencia para la Reincorporación y la Normalización. La reintegración en Colombia.
http://www.reintegracion.gov.co/es/lareintegracion/Cifras/Hoja%20de%20Datos%20Diciembre%202017.pdf. Consultado el 1 de febrero de
2018.
Comunicado Conjunto No. 62 de 17 de octubre de 2015, el Gobierno Nacional y las FARC acordaron
poner en marcha como una de las primeras medidas inmediatas para la búsqueda, ubicación,
identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón
del conflicto armado interno.
En el marco del Comunicado 62 fueron intervenidos los cementerios de Villavicencio, Granada,
Macarena, Vistahermosa (departamento del Meta); San José del Guaviare (departamento de
Guaviare); Cimitarra y Puente Nacional (Santander); Bocas de Satinga (Nariño); La Plata (Huila);
Yarumal (Antioquia) y Bojayá (Chocó).
De acuerdo con el Carr Center for Human Rights Policy del Harvard Kennedy School, el Registro
Único de Víctimas de Colombia es el más amplio existente en cuanto al número de víctimas
incluidas, el porcentaje respecto a la población general y la diversidad de hechos incluidos.
De estas víctimas, 726.784 han sido registradas por hechos ocurridos entre 2014-2017; lo que
representa un 36.9% menos frente al periodo 2010 – 2013, en el cual se incluyeron 1.151.117
víctimas registradas por hechos ocurridos en este periodo; 1.760.277 víctimas por hechos ocurridos en
el periodo 2006-2009; y 2.349.3318 víctimas registradas por hechos ocurridos entre el periodo 20022005. En el último año, se incluyeron 77.241 personas por hechos ocurridos entre enero 1 y diciembre
31 de 2017.
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Según el Registro Único de Víctimas, en 60.186 registros, al momento de la declaración, la persona
no indicó su género.
Planes integrales de reparación colectiva protocolizados: i). Pueblo Rrom; ii). Comunidad Negra de
Guacoche; iii). Comunidad Indígena de Kitek Kiwe; iv. Comunidad indígena de los resguardos de
Toribio, Tacueyó y San Francisco-proyecto Nasa; v. Resguardo Nasa La Gaitana; vi. Resguardo
Embera Honduras; vii. Resguardo Pitayo; viii. Resguardo Cuti; ix. Resguardo Tanela; x. Resguardo
Eyaquera; xi. Resguardo La Puria y xii. Resguardo Sabaleta.
Entre los procesos de incidencia nacional es importante mencionar a la Red nacional de iniciativas
por la paz y contra la guerra –REDEPAZ, Instituto Popular de Capacitación -IPC, Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC, el grupo de Concejales y Diputados y el
pueblo Rrom, y 7 en la fase de alistamiento y diagnóstico del daño tales como el Movimiento
Sindical, Organismos de Acción Comunal OAC, Asociación de familiares de detenidos desaparecidos
ASFADDES, el grupo de periodistas y el Partido Comunista.
Sujetos de reparación colectiva constituidos por mujeres, ocho (8) organizaciones y un (1) grupo que
congregan alrededor de cinco (5.000) mil mujeres, entre los cuales se puede mencionar a las
organizaciones Narrar para Vivir. OFP, ANMUCIC y Afromupaz.
Las medidas de satisfacción con los sujetos de reparación colectiva comprenden: conmemoraciones,
homenajes, actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de disculpas públicas, actos
simbólicos de dignificación y fortalecimiento de prácticas tradicionales afectadas a causa del conflicto
armado interno, entre otras.
112.406 personas entrevistadas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 en 157 municipios del país.
Para su adopción se consideraron los insumos de encuentros realizados con el Comité
Interinstitucional y los Comités Departamentales, Municipales y/o Distritales, con las organizaciones
de la sociedad civil, las víctimas, las organizaciones de cooperación internacional y la academia.
El Puesto de Mando Unificado (PMU) es un grupo interinstitucional de trabajo creado en febrero de
2017 cuyo objetivo es articular medidas de prevención, protección e investigación de hechos que
atenten contra la vida e integridad personal de los y las defensoras de derechos humanos.
Por directriz del Señor Presidente de la República Sr Juan Manuel Santos, y reconociendo el mandato
y neutralidad de OACNUDH, así como la metodología implementada por este organismo, el
Gobierno de Colombia ha tomado la cifra verificada por OACNUDH como la cifra referente de
homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, colabora con la Fiscalía
en las investigaciones a los asesinatos reportados por diferentes fuentes provenientes de
organizaciones sociales.
La Comisión Interinstitucional para la Promoción y Protección de los DDHH de los Trabajadores, que
tiene como objeto impulsar la protección de los trabajadores, especialmente en sus derechos a la vida,
la libertad e integridad personal y la libertad sindical, así como recolectar información y estudiar el
estado de los procesos por desapariciones forzadas, homicidios, torturas, amenazas y desplazamientos
forzados de trabajadores para recomendar las medidas necesarias en aras de que estos hechos no sigan
en la impunidad ni repitiéndose.
La Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT –CECOIT-, creada con el fin de
resolver los casos relacionados con el derecho de libertad sindical a través de un acuerdo de
voluntades entre las partes con intervención de los integrantes de la CECOIT y presidida por el
mediador o facilitador nombrado por la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales.
Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. Es un modelo que agrupa a entidades de orden nacional y
local que prestan servicios de justicia en un determinado municipio o distrito. Con este programa se
busca garantizar el acceso eficiente y oportuno de los ciudadanos a la administración de justicia,
especialmente en aquellos lugares que registran altos índices de vulnerabilidad.
Justicia en Equidad. Este programa ofrece acompañamiento técnico y operativo a aquellas
organizaciones y gobiernos locales interesados en implementar la conciliación en equidad. Los líderes
que concilian se preparan para ayudar a resolver los conflictos directamente en sus comunidades.
Conciliación extrajudicial en derecho y arbitraje. Tiene como objetivo el fortalecimiento e
institucionalización de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. El programa busca que
la oferta de servicios, se brinde en condiciones de igualdad en su acceso y procedimientos, con el fin
de resolver de manera oportuna, confiable y pacifica las diferencias a través de la conciliación, por
medio de un tercero.
Sistemas Locales de Justicia. Es una estrategia liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho,
que se fundamenta en el trabajo y la colaboración entre el Estado y la comunidad, para asegurar
respuestas oportunas y efectivas a las necesidades de justicia en los territories.

GE.18-02895

A/HRC/WG.6/30/COL/1
39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49
50

51

GE.18-02895

La Unidad Móvil es una estrategia del Ministerio de Justicia y del Derecho desarrollada en alianza
con la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas. Esta busca llegar a lugares apartados de
la geografía de Colombia mediante una infraestructura móvil que proporciona los medios y los
instrumentos físicos, tecnológicos y humanos para dar a quienes han padecido el rigor de la guerra
toda la información necesaria sobre sus derechos a la verdad, justicia y reparación, generando una
atención digna y cordial así como una asesoría eficiente. En la Unidad Móvil, las víctimas realizan
sus declaraciones ante el Ministerio Público, reciben asistencia legal y orientación psicojurídica por
parte de la Defensoría del Pueblo, asesoría sobre las medidas de asistencia y reparación que son
coordinadas por la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Justicia y del Derecho socializa la
normatividad prevista para esta población.
Durante este periodo se ha dado atención prioritaria a 3.074 personas con discapacidad, 11.987
adultos mayores de 64 años, 1.432 mujeres con niños en brazos, 608 mujeres embarazadas, y se ha
orientado en enfoque diferencial a 4.984 afrodescendientes, 3.520 personas de comunidades
indígenas, 14 personas de la comunidad LGBTI, una persona Rom y 65 NNA.
Estrategia Redconstruyendo liderada por el Ministerio de Justicia y desarrollada en conjunto con la
Consejería Presidencial de DDHH, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, la Unidad
para las Víctimas, entre otras 10 entidades más del Estado, con apoyo de la cooperación internacional
y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo-FUPAD.
Mecanismo de Articulación Interinstitucional contra el Crimen Organizado –MAICO –. Esta es una
herramienta que facilita el intercambio de información y la distribución estratégica de objetivos y
responsabilidades entre las diferentes fiscalías y policías que investigan el crimen organizado. El
MAICO es la instancia encargada, entre otras tareas, de definir los objetivos de criminalidad
organizada en los que se focalizarán los esfuerzos de las dos entidades, distribuir estos objetivos
estratégicos en fiscales y policías judiciales líderes y concentrar la información de todas las
investigaciones adelantadas contra la criminalidad organizada.
Fuerzas Articuladas contra el Crimen Organizado –FACON. Cada uno de estos equipos tiene la
función de perseguir uno de los objetivos estratégicos definidos por el MAICO, autorizar las
operaciones que las distintas dependencias realicen respecto del objetivo estratégico a su cargo y de
garantizar el flujo de información entre las diferentes dependencias que tienen injerencia en la
investigación de los mismos.
108 Clan del Golfo, 2 Puntilleros y 4 Pelusos.
14 de los Costeños, 12 de los Pachenca, 7 de las ODIN “La Terraza”, “la Sierra” y “Caicedo”, 3 de
los Rastrojos, 1 de la Oficina de Cobro Boliqueso y 1 de la organización denominada la Empresa.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE), establecido mediante la Ley 1450 de 2011, es una
estrategia conjunta, del Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales Certificadas, que busca
promover la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo.
El Programa Becas para la Excelencia Docente consiste en otorgar créditos beca condonables en un
100% para cualificar el desempeño de los docentes y fortalecer académicamente a los
establecimientos educativos a través del desarrollo de programas de maestría en universidades con
acreditación de alta calidad del país. Estos programas son cursados por maestros de colegios de todo
el país.
El programa Ser Pilo Paga, consiste en una apuesta del Gobierno para fomentar el acceso y la
excelencia en la educación superior, buscando que el alcance del mismo llegue a los mejores
estudiantes del país (Conforme al resultado de las pruebas Saber 11º) y con menores recursos
económicos (Según puntaje SISBEN), permitiéndoles acceder a Instituciones de Educación Superior
acreditadas en Alta Calidad para cursar el programa de su preferencia, en las mismas condiciones de
libre elección que tienen los estudiantes con mayores recursos económicos. Respecto a la cobertura de
Ser Pilo Paga, la meta es llegar a 40.000 beneficiarios en 2018.
Los estudiantes beneficiados pertenecen a los 32 departamentos y 993 municipios del país.
Entidades Territoriales Certificadas en educación tales como Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Guajira,
Córdoba, Caquetá y Atlántico.
El Sistema Nacional de Convivencia Escolar tiene como objetivos: Contribuir a la formación de
ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa,
pluralista e intercultural, b. Articular acciones con el Estado para garantizar la protección integral de
los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, c. Fomentar mecanismos de prevención,
protección, detección temprana y denuncia, d. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, e.
Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de enfermedades de
transmisión sexual.
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El programa de Vivienda de Interés Social Rural - VISR, es una estrategia creada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como objetivo facilitar el acceso a una solución de vivienda
a los habitantes rurales de escasos recursos económicos, víctimas del desplazamiento y grupos
étnicos, mediante el otorgamiento de un subsidio familiar para la construcción de vivienda nueva en
sitio propio y/o el mejoramiento y saneamiento básico de la existente. El subsidio VISR es
administrado y operado por el Banco Agrario de Colombia S.A en calidad de Entidad Otorgante.
Los objetivos de la política de drogas en Colombia son: 1. Atender integralmente el consumo de
sustancias psicoactivas desde los enfoques de salud pública, DDHH y desarrollo humano. 2.
Incrementar las capacidades nacionales y territoriales para reducir las vulnerabilidades de las zonas
afectadas por la problemática de las drogas ilícitas, mediante el mejoramiento de las condiciones
sociales, económicas y de seguridad de los territorios y su población, y 3. Reducir el delito asociado
al narcotráfico orientando los esfuerzos del Estado, prioritariamente hacia la lucha contra los
eslabones intermedios y superiores de esta cadena, que son los principales beneficiarios de las
utilidades del mercado de las drogas y los generadores de violencia, corrupción y vulnerabilidad
social.
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