األمم املتحدة

A/HRC/39/6

اجلمعية العامة

Distr.: General
9 July 2018
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة التاسعة والثالثون
 ٢٨-١٠أيلول/سبتمرب ٢٠١٨
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
كولومبيا

__________

*

يعمم املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت قُ ّدم هبا فقط.
َّ

)GE.18-11276(A



*

A/HRC/39/6

مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د وج د قد درار لد د
القد ددمة املمتد دددة مد ددن  7إىل  ١٨أاير/مد ددايو .٢٠١7
حقد ددوس ا د ددان  ١/5دورتد ددال اليف ا د د
واستُع ِرضددح حالددة مولومب ددا ا ل ددة ال ددااعة املعقددودة  ١٠أاير/مددايو  .٢٠١٨وت درأو وريد ُدر
وفد مولومب ا .واعتمد القريق العامس التقرير املتعلق اكولومب دا
الداخل ة غ ريمو ريقريا فلوري
َ
جل تال الرااعة عررة املعقودة  ١5أاير/مايو .٢٠١٨
 -٢و  ١٠مددا ون اليفاي/يندداير  ٢٠١٨اختددار لد حقددوس ا ددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة اليف ا ة) لت ري ارستعرا ،املتعلق اكولومب ا :أسمال ا وانما وقطر.
 -٣ووفقد دال للقق ددرة  ١5م ددن مرف ددق قد درار لد د حق ددوس ا ددان  ١/5وللقق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  ٢١/١6صدرت الواثئق التال ة ألغرا ،استعرا ،احلالة مولومب ا:
(أ)

تقرير وطل/عر ،متايب مقدم وفقال للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/30/COL/1؛

(ب) جتم ع للمعلومات أع ّدتال مقوض ة األمم املتحددة ال دام ة حلقدوس ا
للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/30/COL/2؛
(ج) موجز أع ّدتال مقوضد ة األمدم املتحددة ال دام ة حلقدوس ا
(.)A/HRC/WG.6/30/COL/3

دان وفقدال

دان وفقدال للققدرة (١5ج)

 -٤وأُح لددح إىل مولومب ددا عددن طريددق اجملموعددة اليف ا ددة قائمددة أسددالة أعددد ا سددلقال أملا ددا
والرباريددس والربتغددال وال كددا وسددلوف ن ا وال ددويد ول اتنرددتاين واململكددة املتحدددة لربيطا ددا الع مد
وآيرلندددا الرددمال ة .ونكددن ارط د ه عل د لدديفه األسددالة املوقددع الرددبكي ا ددارجي ل سددتعرا،
الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5سدلّط رئد الوفددد الىددوي علد أة ددة املرددارمة ا ولددة اليفاليفددة مددن ارسددتعرا ،الدددورج
الرامس من أجس تقاسم املعلومات ار ن التقدم اليفج أحرره الده والتحدايت الديت تعمضدال .وقدد
شكر من مات اجملتمدع املددي ومكتد أمد امل داف واملقوضد ة ال دام ة حلقدوس ا دان وومدارت
األمم املتحدة املوجودة مولومب ا عل التزامها اتحق ق ال م وما تىطلع اال من عمس يومي.
 -6ونيفددس ال د م أفىددس سددب س لىددمان حقددوس ا ددان ويرددكس ارتقدداس النهددائي دداي
النزاه وإح ل س م م دتقر ودائدم الديفج ُوقّدع عدام  ٢٠١6ع مدة فارقدة لديفا ال.ددد .وقدد
شارك ضحااي النزاه مقاوضات ال م وتىدمن ارتقداس البعددين ا ن داي وا ادل علد حدد
سواي .وقد خاُّتيفت تدااري لإلفراج عن األطقال ضدحااي الندزاه وتزويددلم ابلرعايدة ال.دح ة رحقدال.
وجيرج حال ا حوار مع ج ش التحرير الوطل.
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 -7ومع ا تهاي النزاه اخنقض عدد حارت ارختطاف وارختقاي والت ن دد والتردريد وعددد
ض ددحااي األلغ ددام املى ددادة لمفد دراد .و ع ددام  ٢٠١7الغ ددح جد درائم القت ددس أدذ مع دددل ددا من دديف
عام  .١٩75مما أُحرر تقدم ف ما يتعلق إبرالة األلغام ألغرا ،إ ا ة؛ إذ أُعلن عن خلدو الد
البلدايت من األلغام.
 -٨وق ددد وض ددعح الق دوات امل ددلحة اليفوري ددة الكولومب ددة  -ا د ش الر ددعح ال د والتح ددق
حدوا  ١٢ ٠٠٠مقاتددس سددااق ابجملتمددع املدددي .واب ضددافة إىل ذلد ا ىد ّدمح  6٩ ٠٠٠أسددرة
إىل ادرام اسددتبدال اياصد س ل ستعاضددة عدن اياصد س غدري املرددروعة .وأُشدرمح القدوات امل ددلحة
اليفوري ددة مح ددزب س اس ددي ار تا دداابت الربملا ددة ال دديت أجري ددح آذار/م ددارو  ٢٠١٨وش ددارك
ف ها  ٤٨املائة من الناخب ولي أمرب بة مرارمة اتريخ مولومب ا .وقد ووفق عل مرمز
املعارضة ا يكقس مساه مج ع اآلراي ال اس ة.
 -٩وت س ا مات اليت ت تهدف املدافع عن حقوس ا ان والقادة ارجتماع أحدد
أمددرب التحدددايت الدديت يواجههددا البلددد .وتددرفض احلكومددة مددس أعمددال العن د الدديت ت ددتهدف لدديفه
القا ددات وتع ددمف مة ددة عمله ددا عمل ددة تعزي ددز الدنقراط ددة وسد د ادة الق ددا ون .ول دديفل تعم ددس
احلكومة عل تعزيز س استها املتعلقة ابملنع واحلماية ف ر ت داخس مكت املددعي العدام الن دام
ا دي ددد لإل دديفار املبك ددر وطري ددق احلماي ددة ا ماع ددة والل ن ددة الوطن ددة للى ددما ت األمن ددة ووح دددة
التحق ق ددات ا اص ددة لتقك د د املن م ددات ا جرام ددة والقى دداي علد د ال ددلوك ا جرام ددي .و د د
حوا  ٤ ٠٠٠قائد اجتماعي ومدافع عن حقوس ا ان ابحلماية الوقح الرالن من خد ل
الرب م الوطل للمنع واحلماية ويوجد  6٠املائة منهم املناطق الريق ة.
 -١٠وخ ل ال نوات اليفماي املاض ة أُخرج  5م ي شاص من ولدة الققر مولومب دا
ومنح  ٨م ي طقس فرصة الوصول إىل التعل م اجملاي املدارو العامة .وتلتزم مولومب ا اتحق ق
ُ
ألداف التنم ة امل تدامة.
 -١١وتقددر مولومب ددا ابلتحدددايت الدديت تواجههددا ف مددا يتعلددق ابلتردريد الق ددرج وجتن ددد األطقددال
من قبس ا هات القاعلة امل لحة غري املرروعة وا رب ا ماعي للىدحااي والتحق دق حدارت
ا تهدداك حقددوس ا ددان والعند ضددد املدرأة ومعاقبددة املتددورط ف هددا .وتلتددزم الدولددة واصددلة العمددس
من أجس الت.دج يفه التحدايت.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٢أان دداي جل ددة التح دداور أدىل  ٨6وف دددال اب ددا ت .وت ددرد التوص د ات املقدم ددة أان دداي جل ددة
التحاور ا زي اليفاي من ليفا التقرير.
 -١٣وذ ّمرت ترم ا مة دة اتقداس ال د م اوصدقال خريطدة طريدق ملعا دة قىدااي حقدوس ا دان اطريقدة
شاملة .وشددت عل األة ة الق.وى مل ائس األراضي الت.دج لمسباب ا يفرية للعن .
ورحب ددح أومرا ددا ابعتم دداد ارسد دمات ة الوطن ددة ملن ددع ارجت ددار ابلبر ددر وإعط دداي األولوي ددة
-١٤
ّ
للقىاي عل القتس والعن ا ن ي والعن األسدرج ا طدة ارسدمات ة ملكتد املددعي العدام
للقمة .٢٠٢٠-٢٠١6

GE.18-11276

3

A/HRC/39/6

 -١5وأعراح الورايت املتحدة األمريك ة عن قلقها إراي عمل ات القتس خارج طاس القا ون
وامل ددايلة ايدددودة عددن ا تهامددات وجتدداورات حقددوس ا ددان وا مددات الدديت ت ددتهدف ق دادة
ال ددكان املنح دددرين م ددن أص ددس أفريق ددي وال ددكان األص ددل  .وطلب ددح ا ددا ت ارد د ن امل حق ددة
عمل ات "ت.نع القتس املرروه".
القىائ ة للمتورط
 -١6وأش ددادت أوروغ د دواج ابألش د دوا الد دديت قطعتهد ددا اي دداداثت مد ددع الق د دوات امل د ددلحة اليفوريد ددة
وشد عح مولومب ددا علد إعطدداي األولويددة لتا.د ص املدوارد التقن ددة واملال ددة والبردرية ال رمددة لتنق دديف
اتقاس ال م وفقا ملبادئ الرقاف ة واملرارمة وامل ايلة.
 -١7و شدددت مجهوريددة فنددزوي البول قاريددة األطدراف املتنارعددة امتيفددال اتقدداس ال د م مددن أجددس
وضع حد للنزاه اليفج أسقر عن آرف الوف ات وامت ّد ألميفر من  5٠عامال.
 -١٨وأانح رامب ا عل ما أحررتال مولومب ا من تقدم ال تعزيز حقوس ا ان ومحايتهدا
وت.ديقها عل اتقاق ة حقوس األشااص ذوج ا عاقة.
 -١٩ولن ت ا زائر مولومب ا علد عزمهدا انداي سد م م دتدام ودائدم مدن خد ل اتقداس ال د م
لع ددام  .٢٠١6ورحب ددح ا زائ ددر إبدم دداج مولومب ددا حق ددوس ا ددان م ددائس الت ددارة وابُّتاذل ددا
تدااري ترمي إىل ضمان ايفل العناية الكاف ة قطاه ارقت.اد.
 -٢٠ورح ح أ غور أن مولومب ا قامح منيف إجراي جولة ارستعرا ،ال ااقة املتعلقة هبا
ع ددام  ٢٠١٣اتعزي ددز إطارل ددا الترد دريعي حلماي ددة وض ددمان حق ددوس ا م ددع ور سد د ما ع ددن طري ددق
الترريعات املتعلقة حبقوس ا ان والقا ون ا اي.
 -٢١وأشدادت األرجنتد اكولومب ددا ارامهددا اتقدداس ال د م وإ رددائها نددة احلق قددة والتعددايش
وعدم التكرار وايف ا ا هود من أجس مكافحة ا ف ت من العقاب.
 -٢٢وأعراح أسمال ا عن قلقها إراي أعمدال القتدس واملىدايقة الديت ت دتهدف القدادة اجملتمع د
ا ج درايات ا نائ ددة املتعلق ددة اب تهام ددات
واملدددافع ع ددن حقددوس ا ددان والر ددهود املرددارم
ورحبح إب راي وحدة إعادة األراضي إىل مالك ها.
حقوس ا انّ .
ورحب ددح النم ددا اتوق ددع اتق دداس ال د د م وإ ر دداي وح دددة خاص ددة معن ددة ابلتحق ددق داخ ددس
-٢٣
ّ
مكت د املدددعي العددام .لكنهددا مارالددح قلقددة إراي عدددم التنق دديف الكامددس للحددق احلق قددة والعدالددة
والتعويض وضما ت عدم التكرار.
 -٢٤وأان ددح أذرا ددان علد د ا ى ددمام مولومب ددا إىل اتقاق ددة خق ددض ح ددارت ا ع دددام ا ن د د ة
لعام  ١٩6١وتنق يف ارسمات ة الوطن ة لىمان حقوس ا ان للقمة .٢٠٣٤-٢٠١٤
 -٢5وأشددادت ال كددا ددا اُّتيفتددال مولومب ددا مددن خط دوات إجياا ددة لتنق دديف التوص د ات الدديت قبلتهددا
خ ل جولة ارستعرا ،اليفا ة وش عتها عل اُّتاذ تدااري إضاف ة لتعزيز محاية حقوس ا ان.
ورحبدح ابتقدداس ال د م لعددام ٢٠١6
 -٢6وأاندح اددواتن علد تقريدر مولومب ددا الددوطل الرددامس ّ
وارسمات ة الوطن ة لىمان حقوس ا ان للقمة .٢٠٣٤-٢٠١٤
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 -٢7وتقامس ددح دول ددة اول ق ددا املتع ددددة القوم ددات شد دواغلها ارد د ن ا م ددات ال دديت ت ددتهدف
امل دددافع ع ددن حق ددوس ا ددان والزعم دداي ارجتم دداع  .وإذ رحب ددح اق ددا ون الى ددحااي وإع ددادة
األراضي إىل مالك ها طلبح احل.ول عل معلومات عن عمل ة ا رب ا ماعي.
 -٢٨ورح ددح اوت دوا ا هددود املبيفولددة مددن مولومب ددا لتنق دديف التوص د ات الدديت قبلتهددا خ د ل
ورحبح اب طة ا منائ ة الوطن ة للقمة  ٢٠١٨-٢٠١٤وارسمات ة
جولة ارستعرا ،ال ااقةّ .
الوطن ة لىمان حقوس ا ان للقمة .٢٠٣٤-٢٠١٤
 -٢٩وأقد ّدرت الرباريددس ابلت دزام ال ددلطات عل د أعل د م ددتوى اعقددد ح دوار ش د ّقاف وانّدداي ار د ن
ورحبح ابعتماد اتقاس ال م اليفج يتىمن من ورال واسعال حلقوس ا ان.
حقوس ا انّ .
ورحبددح مندددا ابلتقدددم ايددرر ف مددا يتعلددق اتنق دديف اتقدداس ال د م لعددام  ٢٠١6و ددال
-٣٠
ّ
حقوس ا ان .لكنها مارالح ترعر ابلقلق إراي ف اد مبدار امل دلول وريادريه الكبدري علد قددرة
املواطن عل التمتع الكامس ابحلقوس ارجتماع ة وال اس ة وارقت.ادية.
 -٣١وسد د لح شد د لي ع ددن ا طد دوات املتا دديفة حلماي ددة امليفل ددات وامليفل د د ومزدوج ددي امل ددس ا ن ددي
ومغددايرج ا ويددة ا ن ددا ة وحدداملي صددقات ا ن د  .وطلبددح معلومددات عددن ا ط دوات الدديت اُّتدديف ا
مولومب ا حلماية املدافع عن حقوس ا ان وعن الك ق ة اليت تعتزم هبا رايدة فعال ة تل التدااري.
 -٣٢ولنّ ت ال .مولومب ا عل التقدم اليفج أحررتال ف ما يتعلق اعمل دة ال د م وجهودلدا الرام دة
إىل محاية حقوس القاات الىع قة ميفس الن اي واألطقال وامل ن واألشااص ذوج ا عاقة.
ورحب ددح الكو غ ددو اتوق ددع مولومب ددا اتق دداس ال د م لع ددام  ٢٠١6ووض ددعها أعق دداب
-٣٣
ّ
عمل ة ترارم ة اسمات ة وطن ة حلماية حقدوس ا دان .ورح دح مدع اررت دا التدزام مولومب دا
اتنق يف التدااري ذات ال.لة خ ل العقد الدو للمنحدرين من أصس أفريقي.
 -٣٤ومتنددح موسددتاريكا لكولومب ددا الن ددا تنق دديف اتقدداس ال د م ور سد ما الن ددام الرددامس
للحق قددة والعدالددة والتعددويض وعدددم التكدرار .وأعراددح عددن قلقهددا إراي رايدة حددارت قتددس املدددافع
عن حقوس ا ان والقادة اجملتمع .
ورحب ددح م ددوت ديقد دوار ابعتم دداد مولومب ددا ع دددة قد دوا ترم ددي إىل تعزي ددز محاي ددة حق ددوس
-٣5
ّ
ا ددان .ولنّد ت مولومب ددا عل د التزامهددا ابلتقدددم عمل ددة ال د م وحيفتهددا عل د تطب ددق اتقدداس
ال م اعناية.
ورحب ددح مروات ددا إبطد د س ا ددر م من ددع جتن ددد واس ددتادام األطق ددال واملد درالق م ددن قب ددس
-٣6
ّ
ا ماعات امل لحة وطلبح إىل احلكومة الت مد من معاملة ا نود األطقال مىحااي.
 -٣7وسددلطح مددواب الىددوي عل د م ددلول ة اجملتمددع الدددو ضددمان اح دمام اتقدداس ال د م
وشددت عل ضرورة دعم مقاوضات ال م مع ج ش التحرير الوطل.
ورحب ددح ق ددربص اتوق ددع اتق دداس ال د د م ال دديفج ير ددكس أساسد دال مت ند دال ملعا ددة التح دددايت
-٣٨
ّ
ددال حق ددوس ا ددان .وشد د ّ عح مولومب ددا علد د تكيف د د
ا كل ددة ال دديت تواجهه ددا مولومب ددا
جهودلا الرام ة إىل الت.دج للتم ز ضد الن اي واألشااص ذوج ا عاقة.
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 -٣٩وأعراح تر ك ا عن تقديرلا لل هود الديت تبديف ا مولومب دا ف مدا يتعلدق اعددة جوا د مدن
حقددوس ا ددان ميفددس إط د س اددرام متا..ددة ملنددع الت ن ددد الق ددرج لمطقددال ا ماعددات
امل ددلحة واُّتدداذ خط دوات ل ع دماف حبقددوس امليفل ددات وامليفل د ومزدوجددي امل ددس ا ن ددي ومغددايرج
ا وية ا ن ا ة وحاملي صقات ا ن .
 -٤٠ولنّ د ت الدددامنرك مولومب ددا عل د توق عهددا اتقدداس ال د م ومددا تتادديفه مددن خط دوات إجياا ددة دو
حتق ق امل.احلة .وسلطح الدامنرك الىوي عل أة ة حقوس ال.حة ا ن ة وا جناا ة للن اي والقت ات.
ورحبح لندوراو ابلتوق ع عل اتقاس ال م وابملقاوضات ا ارية ا احلكومة وجد ش
-٤١
ّ
التحرير الوطل من أجدس إحد ل سد م دائدم .ورحبدح أيىدال اب هدود املبيفولدة لتح د امل دتوايت
املع ر ة للكولومب املنحدرين من أصس أفريقي وال كان األصل والن اي.
ورحبددح إمدوادور اب هددود الدديت تبدديف ا مولومب ددا مددن أجددس تنق دديف التوصد ات املقدمددة إل هددا خ د ل
-٤٢
ّ
جولة ارستعرا ،اليفا ة وسلّطح الىوي عل إدماج األشااص ذوج ا عاقة الربام ارجتماع ة.
 -٤٣ورح ددح م.ددر ا هددود الدديت تبدديف ا احلكومددة مندديف توق ددع اتقدداس ال د م وا ط دوات الدديت
اُّتيف ا دماج حقوس ا ان ا طة ا منائ ة الوطن ة للقمة .٢٠٣٤-٢٠١٤
 -٤٤ولن د ت ال ددلقادور مولومب ددا عل د إا درام اتق دداس ال د م وس ددلطح الى ددوي عل د إ ر دداي
اجملل د د الد ددوطل لل د د م وامل.د دداحلة والتعد ددايش .وأاند ددح عل د د ا هد ددود الرام د ددة إىل إدراج امل د ددائس
ا ن ا ة س اسات ما اعد ا تهاي النزاه.
ورحبددح غ ن ددا ارسددتوائ ة ابتقدداس ال د م الدديفج أفى د إىل اخنقددا ،مبددري ملش درات
-٤5
ّ
العن وإبجرايات توفري احلماية لمطقال .ورحبح أيىال ابعتماد قا ون األطقال واملرالق .
 -٤6وشكرت فنلندا مولومب ا علد حت د حالدة حقدوس ا دان البلدد ولن دا علد اتقداس
دا ف هدا تلد املت.دلة
ال م .ورح ح فنلندا أ ال ما رالح مثة حتدايت ف ما يتعلق اتنق يف القدوا
ابلعن ا ن ي والعن ا ن اي وتوفري احلماية الكاملة للمدافع عن حقوس ا ان.
 -٤7وسلّط وفد مولومب ا الىوي عل تنق يف الن ام الرامس للحق قة والعدالة والتعويض وعدم
التك درار .ويرددمس الن ددام الوريددة القىددائ ة ا اصددة مددن أجددس ال د م ووحدددة التحق ددق وار ددام
سد اس الندزاه
ومكو غري قىائي يت ل من الوحدة ا اصة للبحد عدن األشدااص املاتقد
امل ددلح وا ددببال و ن ددة احلق ق ددة والتع ددايش وع دددم التكد درار .ور ي ددنص الن ددام عل د د م ددنح العق ددو
ا رائم املرتكبة ضد ا ا ة أو العن ا ن ي أو الترريد الق رج.
للمتورط
 -٤٨وقد خاُّتيفت التدااري للحد من امت اظ ال ون وحت الرعاية ال.ح ة داخلهدا .وعد وة
عل ذل خاُّتيفت خطوات لدزايدة الل دوي إىل ا قامدة ا ربيدة واعتمداد د مغداير إراي تدوفري الرعايدة
للميفل ات وامليفل ومزدوجي امل س ا ن ي ومغايرج ا وية ا ن ا ة امل لواة حريتهم.
 -٤٩واسددتقاد حدوا  ٣م يد مددن ضددحااي الندزاه مددن اعددض تدددااري ا ددرب .وي ددس تددوفري ا ددرب
ا ماعي ألميفر من  6٠٠مجاعة إان ة وريق ة ومن مة اجتماع دة يرد ّكس حتددايل .وقدد ُش ّدرد ٨٩
املائة من الىحااي .وتلق حوا  ٤م ي منهم م داعدة أو معو دة إ دا ة مدن الدولدة وف يعدد
ح دوا  5٠٠ ٠٠٠مددنهم حالددة ضددع وعددادت  67 ٠٠٠أسددرة إىل ا و ددا أو اسددتقرت
مكان آخر.
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 -5٠ومن دديف ا ته دداي الند دزاه أع ددد أميف ددر م ددن  ٣٠٠ ٠٠٠لكت ددار م ددن األراض ددي إىل مالك ه ددا
الررع  .وتعمدس ال دلطة القىدائ ة علد حتديدد ملك دة  5٠٠ ٠٠٠لكتدار آخدر .وجيدرج إحدرار
التقدددم ف مددا يتعلددق اىددمان حددق اجملتمعددات الكولومب ددة املنحدددرة مددن أصددس أفريقددي وحددق أميف ددر
مددن  5٠شددعبال أصددل ال األراضددي م دن خ د ل إضددقاي طددااع رمسددي عل د امللك ددة ومحايتهددا وإعددادة
مل وي لكتار من األراضي إىل تلد اجملتمعدات والردعوب .وعد وة علد ذلد ُمنحدح سدندات
ملك ة  ٤م ي لكتار للمزارع ومتيفّس الن اي الريق ات  5٣املائة منهم.
 -5١وأُجرج  ٢ ٤٢٣حتق قال حارت وفاة قُ ّدمح ا.ورة غري مرروعة عل أ ا مجة عن
القتددال (ت.ددنّع أعمددال القتددس املرددروه) وأفى دح لدديفه التحق قددات إىل ةاممددة  5 ١٠6جندددايل
مددن ا ددنهم  ١٣٤ع ددكرايل ادرجددة مولو ددس .وحددي اآلن أديددن  ١ 6٨٣فددردال مددن أف دراد الق دوات
امل ددلحة .و القددمة اد عددام  ٢٠١6و ددان/أاريس  ٢٠١٨تل ّقد مكتد املددعي العددام ٢6١
تقري درال عددن ج درائم قتددس مدددافع عددن حقددوس ا ددان وقددد ُحد ّدس  ٤١املائددة منهددا .ولقددد أُحددرر
القدوات امل دلحة
حبس قىااي تتعلق اقتس قاا وصحق ومقداتل سدااق
تقدم ف ما يتعلق ّ
اليفورية الكولومب ة  -ا ش الرعح وأقارهبم .مما أُحرر تقدم حارت العن األسدرج والعند
ا ن ي وارجتار ابلبرر.
 -5٢وراد مكتد املدددعي العددام إطددار تعزيددز ملس ددتال مددن وجددوده ومددن وصددول املدواطن
موحددال إىل الوريدة القىدائ ة ا اصدة
إىل العدالة  ١5١الدية .واب ضدافة إىل ذلد قد ّدم تقريدرال ّ
مددن أجددس ال د م عددن حددارت العند ا ن ددي س د اس الندزاه امل ددلح .وف مددا يتعلددق ابسددتادام
األطق ددال ارتك دداب ا د درائم عو ددح أميف ددر م ددن  5٠٠إدا ددة .و ددال ارختق دداي الق ددرج
وح د ّددت لويددة  ٤ ٢٩6جيفمددا ل منهددا ح د األصددول
اسد ُدمجعح جيفددام  ٨ ٩٩٠شا .دال ُ
وسدلّمح إىل أفدراد األسددرة .وطُبّقددح ا طددة الرام ددة إىل التحق ددق مددع أطدراف اثليفددة مد ددة ومددو ق
ُ
حكددوم م درتبط هددات فاعلددة م ددلحة غددري مرددروعة ومقاضددا م ا.ددورة فعالددة ددا ذل د
توفري التمويس.
 -5٣وتواص ددس القد دوات امل ددلحة والر ددرطة العم ددس مع ددا لبن دداي اقاف ددة اح د دمام حق ددوس ا ددان
واحلق دداظ عل ه ددا م ددن خد د ل س اس ددة ش دداملة جدي دددة ارد د ن حق ددوس ا ددان والق ددا ون ا دداي
الدددو  .وترددمس ال اسددة توع ددة املددو ق احلكددوم ابلتنددوه ا اددل واليفقددا لل ددكان وتوع ددة
امل تردارين القددا و اعمل ددات الرددرطة وا د ش .ومثددة أيىدا س اسددات قطاع ددة ترّمددز علد من ددور
امل اواة ا ا ن داخس القوات امل لحة.
 -5٤ورح ح فر ا أن اتقاس ال م لعام  ٢٠١6يعاجل العديدد مدن التوصد ات الديت تلقتهدا
مولومب ا جولة ارستعرا ،ال ااقة وأادت استعدادلا لدعم مواصلة ليفه ا هود.
ورحبح غااون اتوق ع اتقاس ال م لعدام  ٢٠١6وإشدراك املدرأة
-55
ّ
ارتقاس وإدماج املن ور ا ن اي ا طة الرئ ة لتنق يفه.

التقداو ،علد لديفا

 -56ورح ددح جورج ددا الت.ددديق عل د اتقاق ددة حقددوس األشددااص ذوج ا عاقددة وش د ّ عح
مولومب ا عل تعزيز إطارلا القا وي الوطل لتح محاية حقوس األشااص ذوج ا عاقة.
 -57وأعراددح أملا ددا عددن تقددديرلا للددنه املرّمددز عل د الىددحااي والقددائم عل د حقددوس ا
رتقاس ال م النهائي ا احلكومة والقوات امل لحة اليفورية الكولومب ة  -ا ش الرعح.
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 -5٨وأانددح غددا علد وضددع مولومب ددا خطتهددا ا منائ ددة الوطن ددة للقددمة  ٢٠١٨-٢٠١٤ومدديفا
ارسدمات ة الوطن ددة لىددمان حقددوس ا ددان للقددمة  .٢٠٣٤-٢٠١٤وأانددح أيىدال علد الدددور
الرئ ي اليفج تىطلع اال املرأة عمل ة ال م.
 -5٩ولنّ ت غ ا مولومب ا علد توق عهدا اتقداس ال د م لعدام  .٢٠١6ورح دح مدع التقددير
التزام احلكومة اتعزيز الربام القائمة عل حقوس ا ان مج ع القطاعات.
 -6٠ورح ددح لدداييت التقدددم الدديفج أحررتددال مولومب ددا مندديف جولددة ارسددتعرا ،ال ددااقة وس دلّطح
الىوي عل ما يركلال توق ع اتقاس ال م لعام  ٢٠١6من ضمان للتمتع القعلي حبقوس ا ان.
 -6١وش د ّدد الكرس ددي الرس ددو عل د أة ددة اتق دداس ال د م واحلاج ددة إىل العم ددس ص ددوب إع ددادة
إدماج املقاتل ال ااق ور س ما األطقال وتوفري العدالة احلق ق ة وا رب م ع الىحااي.
 -6٢ولنّ ت ا مهورية الدوم ن ك ة مولومب ا عل توق عها اتقاس ال

م.

 -6٣ولنّ د ت آي ددلندا مولومب ددا عل د توق عهددا اتقدداس ال د م الدديفج وضددع حدددا ألريددد مددن ددة
ورحبح اقرار املوافقة عل التبل وامل اواة الزواج ابلن بة لمرواج امليفل .
عقود من النزاه امل لحّ .

 -6٤وأعراح ا ند عدن تقدديرلا هدود مولومب دا الرام دة إىل مواصدلة انداي ال د م ووضدع خطدة
إطارية لتنق يف اتقاس ال م األمر اليفج من ش ال أن ُ ّ ن اردكس مبدري م دائس ال د م واألمدن
وحقوس ا ان والعدالة املن.قة لل م ع.
ورحبددح إ دو د ا اب ص د حات القا و ددة ا اريددة وأانددح علد مولومب ددا حتق قهددا عدددة
-65
ّ
تطورات منيف جولة ارستعرا ،اليفا ة ميفس ا طة ا منائ ة الوطن ة وارسمات ة الوطن دة ملكافحدة
ارجتار ابلبرر.
ورحبددح الع دراس اب ط دوات الدديت اُّتدديف ا احلكومددة لوضددع س اسددات شدداملة وإ ردداي ددام
-66
ّ
ملس ي من أجس تعزيز حقوس ا ان ومحايتها.
 -67وأقرت آيرلندا اب جندار التدار ي املتميفدس اتقداس ال د م .لكنهدا أعرادح عدن قلقهدا إراي
الزايدة املقلقة ا مات اليت ت تهدف املددافع عدن حقدوس ا دان والزعمداي ارجتمداع
وحيفح مولومب ا عل تعزيز س ادة القا ون.

 -6٨وأعراح إيطال ا عن تقديرلا ا داص لتىدم ا طدة ا منائ دة الوطن دة للقدمة ٢٠١٨-٢٠١٤
وع ة التعل م.
مبادئ توج ه ة واسمات ات لتعزيز ال م وا .اف وحت
ورحبح مجهورية رو الدنقراط ة الرعب ة ابلتزام مولومب ا ابرسدمات ة الوطن دة العردرين ة
-6٩
ّ
للقددمة  ٢٠٣٤-٢٠١٤الرام ددة إىل ضددمان حقددوس ا ددان وأشددادت ابعتمدداد ال اسددة العامددة
الوطن ة ار ن امل اواة ا ا ن ل.احل املرأة.
 -7٠ولنّد ت لبنددان مولومب ددا عل د إا درام ارتقدداس النهددائي دداي الن دزاه وإح د ل س د م م ددتقر
ودائم .ويىمن ذل ا عمال القعال حلقوس ا ان ور س ما ل.احل ضحااي النزاه.
 -7١وحيفح مال زاي احلكومة عل مواصلة التنق ديف القعدال رتقداس ال د م .وأعرادح عدن تقدديرلا
ورحبح إب راي الل نة القرع ة املعن ة ابمل ائس ا ن ا ة.
ملرارمة املرأة النرطة عمل ة ال م ّ
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ورحبح ملدي اب هدود الديت تبديف ا احلكومدة للتعداون مدع اجملتمدع املددي مدن أجدس تعزيدز
-7٢
ّ
حقوس ا ان ومحايتها ا.ورة فعالة .وأانح عل احلكومة لتوق عها ارتقاس النهائي مع القدوات
امل لحة اليفورية الكولومب ة  -ا ش الرعح.
ورحبدح املك د اب هدود الد واددة الديت تبدديف ا مولومب ددا مدن أجددس تعزيدز ال د م ومتنددح
-7٣
ّ
ددا مددس الن ددا تنق دديف ارتقدداس املوقّددع مددع الق دوات امل ددلحة اليفوريددة الكولومب ددة .وأانددح عل د
مولومب ا قبو ا وفود أعداد مبرية من املهاجرين القنزويل عل البلد.
 -7٤وأقد ّدر ا ب ددس األس ددود اب ه ددود ال دديت تب دديف ا احلكوم ددة حال ددا حلماي ددة امل دددافع ع ددن حق ددوس
لدديفه ا مددات مددن
ا ددان لكددن أعددرب عددن قلقددال إراي اسددتمرار ا ترددار إف د ت املتددورط
العقاب .وليفل دعا احلكومة إىل تعزيز احلماية املمنوحة للمدافع عن حقوس ا ان.
ورح د املغددرب ابل اسددة الردداملة ا ديدددة حلقددوس ا ددان والقددا ون ا دداي الدددو
-75
ّ
وآبل ة الرصد املت.لة هبا .وأعرب عن تقديره ملرارمة العديد من الن اي عمل ة ال م.
 -76وأعرا ددح م امن ددار ع ددن تق ددديرلا ه ددود مولومب ددا الرام ددة إىل تعزي ددز إرال ددة األلغ ددام ألغ درا،
إ ا ة وإذماي الوعي ااطر األلغام .وحيفح م امندار مولومب دا علد املىدي إرالدة األلغدام مدن
خ د ل التع دداون م ددع من م ددات إرال ددة األلغ ددام ألغ درا ،إ ددا ة ودائ ددرة األم ددم املتح دددة لإلج درايات
املتعلقة ابأللغام.
ورحب ددح م ب ددا ابملب ددادرات األخ ددرية املت .ددلة حبق ددوس ا
-77
ّ
ال د م وتنق دديفه ووضددع ارسدمات ة الوطن ددة لىددمان حقددوس ا
الوطن ة املتعلقة ابألعمال الت ارية وحقوس ا ان.

ددان ور سد د ما توق ددع اتق دداس
ددان  ٢٠٣٤-٢٠١٤وا طددة

 -7٨ولند ت بددال مولومب ددا عل د توق ددع اتقدداس ال د م التددار ي لعددام  .٢٠١6وأعراددح عددن
تقديرلا لل هود املتواصلة الديت تبديف ا مولومب دا مدن أجدس محايدة حقدوس ا دان مدن خد ل تددااري
خمتلقة ر س ما ارسمات ة الوطن ة لىمان حقوس ا ان.
 -7٩ولن د ت لولن دددا مولومب ددا علد د ت ددر ها و زعه ددا سد د أفد دراد الق دوات امل ددلحة اليفوري ددة
الكولومب ة مما ساعد عل إ اي النزاه امل لح امل تمر منيف عقود .وتىمن اتقاس ال م أحكامال
طموحة غري أن حتدايت ميفرية حتول دون تنق يفه ابلكامس.
 -٨٠ولنّ ت الن ر احلكومة عل جهودلا الرام ة إىل الوغ اتقاس س م مدع القدوات امل دلحة
اليفورية الكولومب ة ولو ما مسح إب اي النزاه الطويس األمد وإجياد رخم جديد لل م وارستقرار.
ورحبح رياي ابعتماد مولومب ا ارسمات ة الوطن ة ملكافحة ارجتار ابلبرر وال اسة
-٨١
ّ
العامة الوطن ة ارد ن امل داواة اد ا ن د ل.داحل املدرأة وا طدة املتكاملدة لكقالدة ح داة خال دة مدن
العن للمرأة.
 -٨٢وأاند ددح الند ددروي هد ددود احلكومد ددة الرام د ددة إىل حتق د ددق ال د د م مد ددع الق د دوات امل د ددلحة اليفوريد ددة
الكولومب ة وج ش التحرير الوطل ولو ما نيفس فرصة فريدة لتعزيز حالة حقوس ا ان مولومب ا.
 -٨٣وأشددارت ابراغ دواج إىل أن توق ددع ارتقدداس النهددائي دداي الن دزاه وإح د ل س د م م ددتقر
ودائ ددم وتنق دديفه ت دددرجي ال ي ددمحان لكولومب ددا إبرس ددال رس ددالة س د م وم .دداحلة إىل ل د حق ددوس
ا ان والعاف.
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 -٨٤وسد دلّط وف ددد مولومب ددا الى ددوي علد د قد درارات ايكم ددة الدس ددتورية ال دديت تواف ددق علد د التب ددل
وامل اواة الزواج ابلن بة لمرواج امليفل  .وتلتزم الدولة اعدم الماجع عن محاية حقدوس امليفل دات
ووضددعح س اس ددة لىددمان حق ددوس
وامليفل د ومزدوجددي امل ددس ا ن ددي ومغ ددايرج ا ويددة ا ن ددا ة ُ
لددلري األشددااص .وجيددرج أيىدال اُّتدداذ التدددااري حلمايددة حقددوس األشددااص ذوج ا عاقددة .وعد وة
عل د ذل د ُمقددس لل ماعددات ا ان ددة احلددق التردداور امل ددبق .وع د وة عل د ذل د اعتُمدددت
ارسمات ة الوطن ة ملكافحة ارجتار ابلبرر.
 -٨5وذمددر الوفددد أن  ٣٠املائددة مددن ا قدداس العددام ُخ.ددص لتعلد م وصددحة  ١5مل ددون مددن
األطقال واملرالق  .واخنقض معددل الت درب مدن املددارو إىل  ٣املائدة .ممدا ُمسدح حلدوا ١.٩
مل ددون طقددس ت دماو أعمددارلم ا د أقددس مددن سددنة و د سددنوات ابحل.ددول عل د التغيفيددة والتعل د م
وا دددمات ال.ددح ة ددا ذل د اللقاحددات .وقددد اسددتقاد ح دوا  ٩٠املائددة مددن األطقددال
املناطق احلىرية والريق ة من اجملموعة الكاملة من اللقاحات .و ح تراجع معدل سوي التغيفيدة
املددزمن لدددى األطق ددال دون سددن ا ام ددة ير د ّكس العدددد ا ائددس لوف ددات األطقددال ا ددب س ددوي
التغيفيددة ر غ دواخريا حتدددايل رئ د ال تعمددس مولومب ددا عل د معا تددال .واخنقددض مع د ّدل احلمددس لدددى
املرالقات؛ ولو يبلغ حال ال بة  ١7املائة.
 -٨6واعتُمد دددت س اسد ددات للقىد دداي عل د د عمد ددس األطقد ددال ومند ددع جتن د ددد األطقد ددال مد ددن قبد ددس
ا ماعات امل لحة غدري املردروعة .واب ضدافة إىل ذلد اعتمددت مولومب دا س اسدة وطن دة ارد ن
العمس ال ئق .وخ ل القمة املرمولة ابلتقرير وجد  ٣,5م ي شداص العمدس ومدان ذلد
القطاه الن امي ابلن بة لد  7٤املائة منهم .واخنقض معدل البطالدة صدقوف الن داي وتراجدع
عدد ا مات اليت ت تهدف النقاا .
 -٨7وش ّدد الوفد عل الدور احلاسم اليفج اضطلعح اال املرأة عمل ة التقاو ،مدع القدوات
دوىل امدرأة روسدة الوريدة القىدائ ة ا اصدة
امل لحة اليفورية الكولومب دة و تنق ديف اتقداس ال د م .وتت ّ
من أجس ال م و 5٣املائة من القىاة لم من الن اي .مما تتوىل امرأة روسة وحدة البح
سد اس الندزاه امل ددلح وا ددببال .وجيددرج تطب ددق ال اسددة العامددة الوطن ددة
عدن األشددااص املاتقد
ار ن ا .اف ا ا ن ل.احل املرأة وا طة الراملة لىمان ح اة خال ة من العن للمدرأة.
وعد وة علد ذلد ُع ّدزرت التدددااري الرام دة إىل حت د وصددول الن داي ضددحااي العند ا ن ددي إىل
وعّرف قتس ا ث اوصقال جرنة ة ّددة وطُبّق اروتومول تقدد الرعايدة ال.دح ة الرداملة
العدالة ُ
إىل ضحااي العن ا ن ي.
 -٨٨وأفى ددح محل ددة "مزي ددد م ددن الن د دداي مزي ددد م ددن الدنقراط ددة" إىل رايدة ع دددد الن د دداي
املرش ددحات ل تا دداابت م ددن  ٢٠إىل  ٣٤املائ ددة اد د ع ددامي  ٢٠١١و٢٠١٨؛ وارتق ددع ع دددد
الن دداي الربمل ددان م ددن  ١٤إىل  ٢٢املائ ددة اد د ع ددامي  ٢٠١٠و .٢٠١٨و ع ددام ٢٠١7
شددغلح الن دداي  ٤٣املائددة مددن املناصد ا داريددة احلكوم ددة .ومتيفّدس الن دداي حدوا  ٨,6املائددة
من أفراد القوات امل لحة.
ووض ددعح س اس ددة حق ددوس ا ددان ر ددارمة ح د دوا  ٩٠٠٠من م ددة ع ددام .٢٠١٣
ُ -٨٩
ووضع أميفر من  5٠املائة من تل
وأدرجح احلكومات ايل ة إجرايات خططها ا منائ ة ُ
ا طط ابستادام قائم عل حقوس ا ان.
10

GE.18-11276

A/HRC/39/6

 -٩٠ومتل د مولومب ددا خط ددة عمددس وطن ددة ار د ن األعمددال الت اريددة وحق ددوس ا ددان ول ددي
تتوافددق مددع املبددادئ التوج ه ددة املتعلقددة ابألعمددال الت اريددة وحقددوس ا ددان :تنق دديف إطددار األمددم
املتحدددة املعنددون "احلمايددة وارح دمام وار ت.دداف" .وجيددرج التقدددم حال دال ت.ددم م املرحلددة اليفا ددة
من ا طة الوطن ة.
 -٩١واسددتنادال إىل اتقدداس ال د م وإع د ن واددر م عمددس ف نددا تعمددس مولومب ددا ابلتعدداون مددع
اجملتمع املدي عل ص اغة خطدة العمدس الوطن دة حلقدوس ا دان .وتردمس ا وا د الديت ف تعداجل
اعد ُدد متااعددة التوصد ات الدول ددة املتعلقددة حبقددوس ا ددان .وقددد ُعدّدزر ددام املعلومددات الددوطل لرصددد
حارت حقوس ا ان إبضافة  ٤٠مرصدال اجتماع ال وحكوم ال وأمادن ال.
 -٩٢واعتُمدت س اسة ار ن تنق يف ألداف التنم ة امل تدامة .وجنحح احلكومدة احلدد مدن
وخ ّق د ددض ع د دددد
القق د ددر املتع د دددد األاع د دداد ان د ددبة  ١٣.٤املائ د ددة اد د د ع د ددامي  ٢٠١٠وُ ٢٠١7
الكول د ددومب ال د دديفين يع ر د ددون القق د ددر امل د دددقع إىل الن.د د د علد د د م د دددى س د ددبع س د ددنوات .و
.ص حوا  ٤٩املائة من إ قاس امل زا ة ا مجال ة للحد من الققر.
عام ُ ٢٠١7خ ّ

خم ..ددات امل زا ددة
 -٩٣ومن دديف ع ددام  ٢٠١5احت د ّدس قط دداه التعلد د م املرتب ددة األوىل م ددن ح د د
ّ
الوطن ة .و آذار/مارو  ٢٠١٨مدان  ٩5املائدة مدن ال دكان مردمولون اتغط دة دام تقدد
ا دمات ال.ح ة .وعل الدرغم ممدا حتقدق مدن إجندارات دال احلدد مدن الوف دات النقاسد ة ف دال
يوجددد تقدداوت ا د املندداطق احلى درية واملندداطق الريق ددة وغالب دال مددا يكددون املتىددررون مددن ال ددكان
األصل وأفراد ا ماعات املنحددرة مدن أصدس أفريقدي .ومدن أجدس حت د وع دة احل داة اُدل ١.5
مل ون منزل وقد ُمنح .قها ابجملان أو مسعار مدعومة.

 -٩٤وأصددبحح لدوائح محايددة الب اددة أميفددر صدرامة .وحددددت احلكومددة احلال ددة  ٣٠مددن أصددس ٣7
منطقددة مرتقعددة موجددودة البلددد؛ وأدرجددح  ١٠ددم إيكولوج ددة قائمددة رام ددار لمراضددي الرطبددة
ذات األة ة الدول ة وأعلنح أرا ،تقارب م احتها  ٣٠٠٠٠٠م لومم مراّدع منداطق ةم دة (أميفدر
مددن  ٢٠املائددة مددن ا قل د م الددوطل) .واحلكومددة ا.دددد الت.ددديق عل د اتقدداس ابري د ار د ن تغد ّدري
املن دداو وجي ددرج التق دددم اعتم دداد ال .ددكوك ا قل م ددة ميف ددس ارتق دداس ا قل م ددي ار د ن الوص ددول إىل
املعلومات واملرارمة العامة والعدالة امل ائس الب ا ة أمريكا ال ت ن ة ومنطقة البحر الكاريح.

 -٩5وسلّطح اريو الىوي عل ا هود اليت تبيف ا مولومب ا من أجس الت.دج لل رنة املن مدة
املندداطق الريق ددة ح د ما ددح الق دوات امل ددلحة اليفوريددة الكولومب ددة متددارو قوذلددا ال ددااق.
ورح ددح اددريو أيىددا التدددااري املتادديفة للتق ددد ا د ادة القددا ون وضددمان اح دمام حق دوس ا ددان
وتعزيز إمكا ة الوصول إىل األراضي املناطق الريق ة.
 -٩6ولنّ ت القلب مولومب ا عل إجنارلا التار ي املتميفدس صد اغة اتقداس ال د م وجناحهدا
إدماج حقوس ا ان خطتها ا منائ ة الوطن ة للقمة .٢٠١٨-٢٠١٤
 -٩7وأقددرت اولندددا هددود مولومب ددا مددن أجدس امتيفددال التوصد ات الدديت قبلتهددا
ور س ما تل املتعلقة حبماية الن اي واألطقال.

عددام ٢٠١٣

 -٩٨وأان ددح الربتغ ددال عل د م ددا تبيفل ددال احلكوم ددة م ددن جه ددود للنه ددو ،اعمل ددة ال د م ومارل ددا
ا جيايب عل التمتع حبقوس ا ان البلد.
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 -٩٩وأانددح قطددر علد إجدراي مولومب ددا تغ دريات ل كل دة وإصد حات قا و ددة ددال حقددوس
ا ان ميفس وضع ارسمات ة الوطن ة لىمان حقوس ا ان للقمة .٢٠٣٤-٢٠١٤
 -١٠٠وأعراح مجهورية موراي عن تقديرلا لتعاون مولومب دا مدع ل ادات حقدوس ا دان الدول دة
وا قل م ة وإدماجها املن ور ا ن اي خطتها ا منائ ة الوطن ة وصد اغتها خطدة وطن دة ارد ن
األعمال الت ارية وحقوس ا ان.
 -١٠١ولنّ د ت روما ددا مولومب ددا عل د مددا حققتددال مددن تطددورات إجياا ددة مندديف جولددة ارسددتعرا ،اليفا ددة
وعل تعاو ا مع اجملتمع املدي واجملتمع الدو من أجس تعزيز س اسا ا املتعلقة حبقوس ا ان.
 -١٠٢وأشددار ارحتدداد الروسددي إىل أن وقد إطد س النددار مسددح اتح د األوضدداه ا
املنطقة .غري أن الوضع ي س معقدال رس ما س عدد األشااص املرردين.

ددا ة

ورحبح ال نغال ابعتماد ارسمات ة الوطن ة ملكافحة ارجتار ابلبرر للقمة ٢٠١٨-٢٠١6
ّ -١٠٣
وإ راي اجملل الوطل لإلعاقة وا ىمام مولومب ا إىل اتقاق ة خقض حارت ا عدام ا ن ة.
ورحبددح ص درا ا اعددزم احلكومددة تقددد تقددارير منت مددة إىل ل اددات حقددوس ا
ّ -١٠٤
لممم املتحدة وش ّ عح ال لطات عل مواصلة مكافحة ارجتار ابلبرر.

ددان التااعددة

ورحبددح سددنغافورة اب هددود الرام ددة إىل إعددادة إدمدداج األف دراد ال ددااق للق دوات امل ددلحة
ّ -١٠5
اليفورية الكولومب ة اجملتمع وابلتدااري املتايفة مدن قب دس إ رداي الن دام الردامس للحق قدة والعدالدة
والتعويض وعدم التكرار .وأقرت ابلدور احلاسم اليفج أدتال املرأة عمل ة ال م.
ورحبد ددح سد ددلوف ن ا ا د دزايدة معد دددرت الت د د س التعل د د م األساس د دي واخنقد ددا ،معد دددل
ّ -١٠6
الت ددرب مددن املدددارو مولومب ددا .غددري أ ددا أعراددح عددن قلقهددا إراي اليفغ درات الكبددرية الدديت تعددمج
التغط ة التعل م ة وغالبال ما تتىرر منها أميفر فاات اجملتمع ضعقال.
 -١٠7وأشارت إسبا ا إىل ما أحررتال مولومب ا من تقدم ال حقوس املرأة مدن خد ل تنق ديف
خطط واسمات ات ذات صلة ومن خ ل املرارمة النرطة ار م املرأة وال م واألمن.
 -١٠٨وأان ددح س ددرج ر ك ددا علد د تعزي ددز مولومب ددا س اس ددتها الرام ددة إىل إرال ددة األلغ ددام ألغد درا،
إ ددا ة هبدددف دعددم ضددحااي األلغددام مددن خ د ل تددوفري الرعايددة ال.ددح ة وإعددادة الت ل ددس البدددي
وإاتحة تدااري ا رب وتدااري تيفق الناو ار ن أخطار األلغام.
 -١٠٩ولنّ ت دولة فل ط مولومب ا عل توق عها اتقاس ال م التار ي مع القوة اليفوريدة البديلدة
املرممة ولو ما من ش ال أن يلدج إىل حتق ق س م واردلار داخل للرع الكولومح.
 -١١٠وق د ّدمح ال ددويد توص د ات إىل مولومب ددا ومتنّددح ددا م ددس الن ددا
احلال ة و تنق يف التوص ات.

جول ددة ارس ددتعرا،

ورحبح سوي را ابلتقدم ايرر عمل دة ال د م لكنهدا أشدارت إىل أن مردارمة العديدد
ّ -١١١
من ا ماعات قرارات الدولة ت س غري ماف ة.
 -١١٢وأق د ّدرت اتيلن ددد ه ددود مولومب ددا الرام ددة إىل القى دداي علد د العند د ا ن دداي واحلد د ّد م ددن
الرضددع ي ددس
الرضددع لكنهددا أشددارت إىل أن معدددل وف ددات ّ
معدددرت الوف ددات النقاس د ة ووف ددات ّ
مرتقعال ا مجاعات ال كان األصل .
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 -١١٣وأعراح توغو عن تقديرلا لتح مولومب ا ا طار امللس ي والترريعي من أجس محاية
حقوس ا ان وش ّ عح مولومب ا عل مواصلة جهودلا الرام ة إىل تنق ديف تددااري إعدادة األراضدي
إىل مالك ها وإجرايات تعويض ال كان األصل والكولومب املنحدرين من أصس أفريقي.
 -١١٤وأانح تو علد ا طدوات املتاديفة لوضدع دام حلقدوس ا دان دا ذلد حت د
ا طار الترريعي وامللس ي وأعراح عن تقديرلا لل هود املبيفولة ف ما يتعلق ابتقاس ال م.
 -١١5وأعراددح اململكددة املتحدددة عددن قلقهددا إراي العند الدديفج ي ددتهدف املدددافع عددن حقددوس
حدارت العند ا ن دي املت.دس ابلندزاه
ا ان واررتقاه الكبري م دتوى إفد ت املتدورط
من العقاب لكنها أقرت اب هود املبيفولة من مولومب ا ملواجهة تل التحدايت.
 -١١6وقالح أفغا تان إن تائ عمل ة ال د م متيفّدس ممارسدة ج ددة مدن ح د إحد ل ال د م
وتددوفري العدالددة واحلق قددة وا ددرب وضددما ت عدددم التكدرار .وشددددت علد أة ددة حتق ددق العدالددة مددن
أجس إح ل س م دائم.
 -١١7وذمددر الوفددد أن مولومب ددا ص د ّدقح عل د املعالدددات األساس د ة حلقددوس ا ددان ددا
ذل د ارتقاق ددة املتعلقددة اقددض حددارت ا عدددام ا ن د ة وارتقاق ددة املتعلقددة ابلدديفخائر العنقوديددة.
ام محاية حقوس ا ان .وس ىطلع املقرر ا داص
واب ضافة إىل ذل ي س البلد ي الم
املعدل حبدق ا دان احل.دول علد م داه الردرب امل مو دة وخددمات ال.درف ال.دحي ادزايرة إىل
مولومب ا عام .٢٠١٩
 -١١٨وأقدّدر رئد الوفددد مة ددة التعدداون الدددو لتعزيددز حقددوس ا ددان وأ ّمددد مددن جديددد التدزام
ددارت
تقاسددم املمارسددات ا دددة
الددده ابلت.دددج للتحدددايت .وقددال إن مولومب ددا ترغ د
األعمددال الت اريددة وحقددوس ا ددان و ددام املعلومددات الددوطل املتعلددق حبقددوس ا ددان والقددا ون
ا اي الدو واناي ال م.
 -١١٩وشد د ّدد رئد د الوف ددد علد د أة ددة ارس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس حت د د واحد دمام حق ددوس
توج دال ابلرددكر إىل الدددول الدديت شددارمح جل ددة التحدداور وأقددرت ابلتقدددم الدديفج أحررتددال
ا ددان .و ّ
مولومب ا وسلّط الىوي عل أة ة اتقاس ال م وق ّدم توص ات انّاية لتعزيز اقافة حقوس ا ان.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٢٠درست كولومبيا التوصيات املقدمة يف أثناء جلسة التحاور/املعروضة أدانه وأعربتت
عن أتييدها هلا:
مواص تتلة مواءم تتة التشت تريعات الو ني تتة املتعلق تتة قق تتوق اإلنس تتان مت ت
١-١٢٠
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان (أذربيجان)؛
ختصتتيا املتتوارد القانونيتتة واملوسستتية واملاليتتة الال متتة لتنفي ت اتفتتاق
٢-١٢٠
السالم دون أتخري هبدف حتقيق سالم مستدام (أسرتاليا)؛
تضمني اسرتاتيجيتها اإلمنائية الو نيتة تتدابري فتدف ضم ضتمان ادة
٣-١٢٠
الكفاءة واملساءلة فيما يتعلق ابخلدمات العامة (أذربيجان)؛
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مواصت تتلة جهودهت تتا الراميت تتة ضم ست تتد الثي ت ترات فيمت تتا يتعلت تتق بتنفي ت ت
٤-١٢٠
السياسات والتشريعات ذات الصلة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (بواتن)؛
5-١٢٠

تعزيز دور آلية اإلبالغ واملتابعة الو نية (مصر)؛

تعزيز آلية املتابعة يف اإل ار الو ين حلقوق اإلنسان من أجل متابعتة تنفيت
6-١٢٠
التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل ،وغريها من اآلليات (ابراغواي)؛
مواص تتلة التنفيت ت الت تتدراال رتحك تتام االست ترتاتيجية الو ني تتة لض تتمان
7-١٢٠
حقوق اإلنسان (لبنان)؛
مواص تتلة تنفيت ت توص تتيات االس تتتعراض ال تتدوري الش تتامل م تتن خ تتالل
٨-١٢٠
املشتتاركة الشتتاملة جلمي ت أصتتحا ،املصتتلحة ،ؤتتا يشتتمل املوسستتة الو نيتتة حلقتتوق
اإلنسان واجملتم املدين (ميامنار)؛
مواص تتلة جه تتود بن تتاء الس تتالم م تتن خ تتالل ض ت ترا
٩-١٢٠
املصلحة (نيبال)؛

يت ت أص تتحا،

 ١٠-١٢٠مواصلة تعبئة املتوارد والتمتاا املستاعدة الال متة لتزادة رتدرفا علت
ضمان تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان (نيجريا)؛
 ١١-١٢٠ادة تتفافية ضجراءافتتا احلكوميتتة املتعلقتتة ابلتعارتتد ،وذلت متتثالا متتن
خالل املنارصات العامة ( هورية كورا)؛
 ١٢-١٢٠اغتنام فرصة احلوار اجلاري م مياوري جيش التحريتر التو ين للتشتديد
عل ضرورة ضبرام اتفاق ضنساين حلماية السكان املدنيني يف أماكن النزاع (النمسا)؛
 ١٣-١٢٠ختصت تتيا ارتمت تتوال الكافيت تتة مت تتن امليزانيت تتة الو نيت تتة واحلفت تتا عل ت ت
املوسستتات املناستتبة لوض ت املستتاواة بتتني اجلنستتني يف صتتل جهتتود التنميتتة وبنتتاء
السالم (كندا)؛
 ١٤-١٢٠مواصلة تنفي اتفاق الستالم مت الرتكيتز بشتكل ختال علت العدالتة
االنتقاليتتة ،واحلقيقتتة واملصتتاحلة ،وحقتتوق الضتتحاا ،واحتياجتتات اجملتمعتتات ارتصتتلية
وجمتمعت تتات الكولت تتومبيني املنحت تتدرين مت تتن أصت تتل أفريقت تتال ،وضعت تتادة ضدمت تتا ا ت تتاربني
السابقني (كندا)؛
 ١5-١٢٠مواص تتلة عملي تتة احلت توار مت ت ج تتيش التحري تتر ال تتو ين لل تترو بنتيج تتة
سياسية ضاابية من النزاع ،م ضيالء اعتبار خال لوض ارت فال واملراهقني ( يلال)؛
 ١6-١٢٠مواصتتلة محايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان ،ؤتتا يف ذلت يف ض تتار اتفتتاق
السالم (مصر)؛
 ١7-١٢٠كفالتتة التنفي ت الفعتتال لالتفتتاق النهتتائال إلاتتاء الن تزاع وضحتتالل ستتالم
مستقر ودائم ،م ضعطاء ارتولوية للموارد البشترية والتقنيتة واملاليتة حست احلاجتة،
والتطبيق الصارم ملبادئ الشفافية واملشاركة واملساءلة (أوروغواي)؛
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 ١٨-١٢٠االس تتتمرار يف مض تتاعفة اجله تتود الرامي تتة ضم حتقي تتق التنفيت ت الكام تتل
التفاق السالم (بريو)؛
 ١٩-١٢٠مواصلة تنفي اإلجراءات الرامية ضم اإلستهام يف القضتاء علت
أ كال التمييز واالستبعاد (كواب)؛

يت

 ٢٠-١٢٠املضتتال رتتدما يف تنفي ت السياستتات العامتتة التتز ترمتتال ضم تعزيتتز احلتتق يف
املساواة وعدم التمييز ،ال سيما يف صفوف الفئات الضعيفة (اجلمهورية الدومينيكية)؛
 ٢١-١٢٠مضتتاعفة اجلهتتود الراميتتة ضم مكافحتتة التمييتتز العنصتتري ،وال ستتيما
ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقال (نيجريا)؛
 ٢٢-١٢٠ب ل جهود ضضافية يف مكافحة ي أ كال التمييتز ،والستيما ضتد
ارت فت تتال والنست تتاء والكولت تتومبيني املنحت تتدرين مت تتن أصت تتل أفريقت تتال و ثلت تتال الست تتكان
ارتصليني (صربيا)؛
 ٢٣-١٢٠اختت تتاذ املزيت تتد مت تتن اخلطت تتوات الراميت تتة ضم محايت تتة املثليت تتات واملثليت تتني
ومزدوجتتال امليتتل اجلنستتال وميتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملال صتتفات اجلنستتني متتن
التمييز والعنف ،وتنفي التدابري املوجودة تنفي ا فعاال (تشيكيا)؛
 ٢٤-١٢٠مواصت تتلة وتكثيت تتف اجلهت تتود الراميت تتة ضم مكافحت تتة القوال ت ت النمطيت تتة
والتحيتز ضتتد املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتال امليتتل اجلنستتال وميتتايري اهلويتتة اجلنستتانية
وحاملال صفات اجلنسني (آيسلند)؛
 ٢5-١٢٠ضنش تتاء آلي تتات للحص تتول علت ت بي تتاانت مص تتنفة بشت ت ن االنتم تتاء اإلث تتين،
واإلعارة ،ونوع اجلنس ،والتوجت اجلنستال واهلويتة اجلنستانية ،ؤتا يستمح بتصتميم سياستات
عامة فعالة غري متييزية تليب احتياجات الفئات السكانية املهمشة (املكسي )؛
 ٢6-١٢٠كفالة أن تكون ضجراءات تصتميم وتنفيت خطتل التنميتة متوافقتة مت
املشاورات الشعبية واملسبقة ،ومتوائمة م املعايري الدولية (املكسي )؛
٢7-١٢٠

وض ضجراءات جنائية بديلة للحد من االكتظا يف السجون (تركيا)؛

٢٨-١٢٠

تعزيز سياسات السجون وظروف االحتجا (بريو)؛

 ٢٩-١٢٠اعتم تتاد ت تتدابري فعال تتة للح تتد م تتن اكتظ تتا الس تتجون وفقت ت ا للمع تتايري
الدولية (اجلزائر)؛
 ٣٠-١٢٠تعزيز اجلهود الرامية ضم محايتة النشتطاء والتحقيتق يف متزاعم االنتهاكتات
والتجاو ات الز تطال حقوق اإلنسان ،بطرق منهتا تنفيت املبتادئ التوجيهيتة املنصتول
عليها يف املبدأ التوجيهال للمدعال العام ( 2017/002أسرتاليا)؛
 ٣١-١٢٠ض تتمان عدال تتة فعال تتة جلميت ت الن تتاجني م تتن أعم تتال العن تتف اجلنس تتال
املرتكب تتة أثن تتاء النت تزاع املس تتلح م تتن جانت ت جه تتات فاعل تتة مس تتلحة مش تتروعة وغ تتري
مشروعة (كرواتيا)؛
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 ٣٢-١٢٠اس ت تتتعراض وتعزي ت تتز آلي ت تتات التب ت تتادل الفع ت تتال للمعلوم ت تتات لكفال ت تتة
التحقيقات القضائية يف أعمال القتل والتهديتد والت ويتف التز يواجههتا ارتفتراد يف
ض ار عملية السالم (الدامنر )؛
 ٣٣-١٢٠اإلسراع يف حماسبة املسوولني عن اهلجمات الز تستهدف املتدافعني
عن حقوق اإلنسان وأفراد الفئات الضعيفة (الوالات املتحدة ارتمريكية)؛
 ٣٤-١٢٠تكثيف اجلهود الرامية ضم التحقيق مت يت املتتور ني يف عمليتات القتتل
خار نطاق القضاء ،ؤن فيهم القادة ،ومالحقتهم رضائي ا (الوالات املتحدة ارتمريكية)؛

 ٣5-١٢٠املضال يف العمليات املوسسية الداخلية يف ضوء العمليتة الدققرا يتة
والعدالة االنتقالية واحرتام حقوق اإلنسان (السلفادور)؛

 ٣6-١٢٠ضت تتمان االست تتتمرارية يف تطبيت تتق رت تتانون الضت تتحاا وضعت تتادة ارتراضت تتال ضم
مالكيها ،وك ا تدابري اجلرب الشامل لفائدة ضحاا النزاع املسلح الداخلال (السلفادور)؛
 ٣7-١٢٠كفالة أن تضطل السلطات القضائية ،وفقتا ملعتايري القتانون التدو ،
بتحقيقات جنائية كاملة وفورية وحمايدة يف جرائم القانون التدو وانتهاكتات حقتوق
اإلنسان التز تستتهدف املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان ،وأن تالحتق املتتور ني فيهتا
رضائيا (فنلندا)؛
 ٣٨-١٢٠مكافحة ضفالت املتور ني يف اجلرائم املرتكبة أثناء النزاع من العقا،
بضمان استقاللية القضاء (فرنسا)؛
 ٣٩-١٢٠حتستتني فعاليتتة ضج تراءات ضع تتادة ارتراضتتال املستتلوبة أثنتتاء النت تزاع ضم
مالكيها بزادة موارد املوسسات امل تصة (فرنسا)؛
 ٤٠-١٢٠اختاذ تدابري فعالة ملكافحة انتشار اإلفتالت متن العقتا ،علت نطتاق
واست ت  ،وللقي تتام علت ت وجت ت اخلص تتول ،ابلتحقي تتق يف انتهاك تتات حق تتوق اإلنس تتان
وخمالفات القانون الدو اإلنساين ومقاضاة املتتور ني فيهتا ،بطترق منهتا ادة عتدد
موظفال الشر ة القضائية واملدعني العامني والقضاة املعنيني هب ه اجلرائم (أملانيا)؛
 ٤١-١٢٠ضتتمان تقتتدع ي ت م ترتكيب اهلجمتتات والتهديتتدات التتز تستتتهدف
املدافعني عن حقوق اإلنسان ضم العدالة (اجلبل ارتسود)؛
 ٤٢-١٢٠مواصتتلة ضتتمان التمويتتل الكتتايف للواليتتة القضتتائية متتن أجتتل الستتالم
وجلنتتة احلقيقتتة والتعتتايش وعتتدم التك ترار والوحتتدة اخلاصتتة للبح ت عتتن ارت ت ال
امل تفني يف سياق النزاع وبسبب  ،يلة فترتة والافتا ،وضتمان الظتروف التز تستمح
هلا ابلعمل ابستقاللية (هولندا)؛
 ٤٣-١٢٠اس تتت دام نظ تتام العدال تتة االنتقالي تتة وجلن تتة احلقيق تتة والتع تتايش وع تتدم
التكرار والوحدة اخلاصة للبح عن ارت ال امل تفتني يف ستياق النتزاع وبستبب ،
كما هو متفق علي يف اتفاق السالم (النرويج)؛
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 ٤٤-١٢٠ضمان ضمكانية وصول ي ضحاا النزاع املسلح ،والستيما النستاء
والسكان ارتصليني ،ضم العدالة وضمان حقهم يف معرفة احلقيقة ويف االستفادة متن
جرب امل (الفلبني)؛
 ٤5-١٢٠ادة اجلهتتود الراميتتة ضم تنفي ت أحكتتام العدالتتة االنتقاليتتة يف اتف تتاق
الستتالم املور ت م ت القتتوة الثوريتتة البديلتتة املشتترتكة ،وال ستتيما بش ت ن ضنشتتاء حمكمتتة
خاصة وظيفية للسالم ( هورية كورا)؛
 ٤6-١٢٠مواصتتلة ضح ترا التقتتدم فيمتتا يتعلتتق بضتتمان التحقيتتق يف انتهاكتتات
حق تتوق اإلنس تتان واحلك تتم علت ت اجلن تتاة ومع تتاربتهم م تتن خ تتالل اإلجت تراءات اجلنائي تتة
لتجن اإلفالت من العقا ،وكفالة تطبيق القانون الدو ومبادئ القانون اإلنساين
الدو (ضسبانيا)؛
 ٤7-١٢٠تطبيق أسالي احتجا بديلة بيرض احلد من معدالت اكتظتا الستجون
وتكثيف اجلهود الرامية ضم تنفي رواعد نيلسون مانديال ورواعد ابنكو (اتيلند)؛
 ٤٨-١٢٠مواصلة ب ل اجلهود الكبرية يف سبيل تعزيتز سياستة الستالم وترستي
الدققرا يت تتة وست تتيادة القت تتانون ،وه ت ت ا عامت تتل ضت تتروري إلعمت تتال حقت تتوق اإلنست تتان
واحرتامها (توغو)؛
 ٤٩-١٢٠تعزيت تتز االختصاصت تتات ذات الصت تتلة فيمت تتا يتعلت تتق ابلتحقيت تتق ودعت تتم
الضتتحاا يف النظتتام القضتتائال لتتزادة املالحقتتات القضتتائية يف رضتتاا العنتتف اجلنستتال
املت ترتبل ابلنت تزاع واحل تتد م تتن ارتف تتاع مع تتدل اإلف تتالت م تتن العقت تا ،يف هت ت ه القض تتاا
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وآيرلندا الشمالية)؛
 5٠-١٢٠اختت تتاذ خطت تتوات ضضت تتافية للتحقيت تتق م ت ت م ت ترتكيب انتهاكت تتات حقت تتوق
اإلنسان ومعاربتهم كما ا (ارترجنتني)؛
 5١-١٢٠مضتاعفة اجلهتود الراميتة ضم التحقيتتق يف التهديتدات وأعمتال العنتتف
الز تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان ومعاربة اجلناة (ارترجنتني)؛
 5٢-١٢٠اختاذ املزيد من التدابري لضمان تعويض ارت فتال ضتحاا النتزاع وضتمان
وصت تتول ضت تتحاا العنت تتف اجلنست تتال ضم العدالت تتة ،ؤت تتن فت تتيهم نست تتاء الست تتكان ارتصت تتليني
والكولومبيات املنحدرات من أصل أفريقال ونساء املنا ق الريفية (أسرتاليا)؛
 5٣-١٢٠حتستتني عمليافتتا الراميتتة ضم ضعتتادة ارتراضتتال ضم مالكيهتتا متتن أجتتل
توفري العدالة للضحاا بسرعة ،عل النحو املوص ب سابق ا (أسرتاليا)؛
 5٤-١٢٠مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة ضم حتس تتني ضع تتادة أتهي تتل وضدم تتا ض تتحاا
ارتليام ارترضية وك ا تعزيز برامج التوعية ؤ ا ر ارتليام (ميامنار)؛

 55-١٢٠ضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان أثناء االضطالع بعملهم املهم
وضجراء السلطات القضائية حتقيقات كاملة ونزيهة حىت تستطي حماسبة اجلناة (النمسا)؛
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 56-١٢٠االعرتاف بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ؤتن فتيهم املتدافعات
عتتن حقتتوق اإلنستتان ،ودعم ت بصتتورة فعالتتة متتن ختتالل تتتدابري حمتتددة لوض ت حتتد
لإلفالت من العقا ،علت أعمتال العنتف التز تستتهدفهم ،وضتمان التنفيت الفعتال
آلليات احلماية القائمة (بلجيكا)؛
 57-١٢٠تعزيز برانمج املن واحلماية ال ي يشمل ضحاا النزاعات املسلحة،
واملت تتدافعني عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان ،والصت تتحفيني ،والقيت تتاديني النقت تتابيني ،واملطت تتالبني
ابرتراضال ،والزعماء السياسيني (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 5٨-١٢٠اختاذ املزيد من اإلجراءات لتحسني من أعمال فديد املدافعني عتن
حقتتوق اإلنستتان والزعمتتاء االجتمتتاعيني واهلجتتوم علتتيهم ورتتتلهم والتصتتدي هلتتا ،متتن
خالل تعزيز ارتمن وضجراء حتقيقات سريعة والتصدي لإلفالت من العقا( ،كندا)؛
 5٩-١٢٠اخت تتاذ ت تتدابري فعال تتة ملكافح تتة رت تتل امل تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان
وعرض اجلناة عل العدالة (الكونيو)؛
 6٠-١٢٠تعزيتتز اآلليتتات القائمتتة حلمايتتة املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان ،مت الرتكيتتز
عل املنا ق الريفية وارتراليم الز تزدهر فيها االرتصادات غري املشروعة (كوستاريكا)؛
 6١-١٢٠اخت تتاذ الت تتدابري الال م تتة ل تتزادة مش تتاركة املت ترأة يف احلي تتاة السياس تتية،
وال سيما يف اهليئات التشريعية (كوستاريكا)؛
 6٢-١٢٠تكثيف اجلهود الرامية ضم من أعمال القتل واهلجتوم التز تستتهدف
املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وضمان التحقيق الكامل يف ه ه اجلرائم (تشيكيا)؛
 6٣-١٢٠العم تتل مت ت اجملتمت ت امل تتدين م تتن أج تتل تعزي تتز محاي تتة أفت تراد اجملتمع تتات
الضتتعيفة متتن ختتالل تنفيت خطتتل محايتتة اعيتتة فعالتتة ومكيفتتة حست االثنيتتة ونتتوع
اجلنس والظروف اإلرليمية (الوالات املتحدة ارتمريكية)؛
6٤-١٢٠

محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ابلتعاون م اجملتم املدين (فرنسا)؛

 65-١٢٠الت كد من أن النا طني واملدافعني عتن حقتوق اإلنستان وغتريهم متن
الزعماء االجتماعيني والقادة اجملتمعيني ،وال سيما يف املنا ق الريفية ،يتمتعون أيضت ا
ابحلماية الفعالة وعل ردم املساواة م غريهم يف ظل التحدات احلالية الز تعرتض
تنفي اتفاق السالم النهائال ،بطرق منها ضمان وجتود فعتال للموسستات احلكوميتة
يف ي منا ق البلد (أملانيا)؛
 66-١٢٠النظتتر يف وض ت بتترانمج حلمايتتة املتتدافعني عتتن حقتتوق امل ترأة يراعتتال
احتياجافم ووارعهتم متن منظتور جنستاين متمتايز ،وختصتيا املتوارد املاليتة والبشترية
الكافية لتنفي ه ا الربانمج (غاان)؛
 67-١٢٠ضمان استمرار التدابري احلالية حلماية عمل املدافعني عن حقوق اإلنستان
والتحقيقات القضائية اجلارية يف اغتيال املدافعني عن حقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
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 6٨-١٢٠مواصلة تعزيتز اإلجتراءات املت ت ة عتن ريتق جملتس ضعتادة اإلدمتا
الو ين من أجل تعزيز اجلهود املب ولة يف سبيل ضعتادة اإلدمتا واملشتاركة السياستية
(اجلمهورية الدومينيكية)؛
 6٩-١٢٠مواصلة اجلهود الرامية ضم تعزيز اإل ار املوسسال حلمايتة وكفالتة عمتل
املدافعني عن حقوق اإلنسان والزعماء االجتماعيني (اجلمهورية الدومينيكية)؛
 7٠-١٢٠اختتتاذ ي ت التتتدابري حلمايتتة املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان وضتتمان
عرض املتور ني يف التهديدات واهلجمات عل العدالة (آيرلندا)؛
 7١-١٢٠اختت تتاذ اخلطت تتوات لضت تتمان احلمايت تتة الفعالت تتة للمت تتدافعني عت تتن حقت تتوق
اإلنسان وأفراد ارترليات والشعو ،ارتصلية (ضيطاليا)؛
 7٢-١٢٠اخت تتاذ املزي تتد م تتن التت تدابري ملنت ت العن تتف املنهج تتال الت ت ي يس تتتهدف
الزعماء ا ليني واملدافعني عن حقتوق اإلنستان ،وحتستني احلمايتة الفرديتة واجلماعيتة
للمعرضني منهم لل طر ،والرتكيز عل التحقيتق مت متدبري أعمتال التهديتد والقتتل
ه ه ومقاضافم (هولندا)؛
 7٣-١٢٠منت يت اهلجمتتات التتز تستتتهدف املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان
والقتتادة اجملتمعيتتني ،ؤتتن فتتيهم النقتتابيون ورتتادة الستتكان ارتصتتليني واملتتدافعون عتتن
البيئة ،والتحقيق فيها ،وعرض املتور ني فيها ضم العدالة (النرويج)؛
 7٤-١٢٠ضيالء املزيد من االعتبار للمتدافعني عتن حقتوق اإلنستان ،ؤتا يشتمل
املتتدافعات عتتن حقتتوق اإلنستتان واملنظمتتات التتز يقودهتتا الشتتبا ،وتعمتتل يف جمتتال
الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها (بولندا)؛
 75-١٢٠اختاذ ضجراءات فعالة لضمان سالمة املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان،
بطرق منها ضجراء حتقيقات مفصلة يف اهلجمات الز تستهدفهم ( هورية كورا)؛
 76-١٢٠تعزيز التدابري الرامية ضم محاية املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان ومكافحتة
اإلفالت من العقا ،عل اهلجمات الز تستهدف هوالء ارت ال (سلوفينيا)؛
 77-١٢٠ضمان ردرة املدافعني عن حقوق اإلنسان علت االضتطالع بعملهتم
دون التعتترض رتعمتتال الت ويتتف والتهديتتد واملضتتايقة واهلجتتوم وضتتمان ستتالمتهم،
وال سيما أولئ ال ين يعملون يف املنا ق الريفية املعرضة للنزاعات (السويد)؛
 7٨-١٢٠املضال ردم ا يف االعرتاف ابملتدافعني عتن حقتوق اإلنستان ومحتايتهم،
وجتن جترقهم ومكافحة اإلفالت من العقا( ،ضسبانيا)؛
 7٩-١٢٠تنفي ت القتتوانني القائمتتة بش ت ن مشتتاركة امل ترأة يف االنت تتاابت تنفي ت ا
كامالا (السويد)؛
 ٨٠-١٢٠القيام عل حنو تشاركال بوض تدابري خمتلفة متن أجتل تتوفري احلمايتة
اجلماعية للمجتمعات ا لية املعنية (سويسرا)؛
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 ٨١-١٢٠تنفيت ت نظ تتام محاي تتة تتاملة لفائ تتدة امل تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان،
وال س تتيما الكول تتومبيني املنح تتدرين م تتن أص تتل أفريق تتال والس تتكان ارتص تتليني ،ودعمت ت
ابلبي تتاانت العام تتة ال تتز تع تتز دور امل تتدافعني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان (اململك تتة املتح تتدة
لربيطانيا العظم وآيرلندا الشمالية)؛
 ٨٢-١٢٠ضتتمان املشتتاركة الفعالتتة للم ترأة يف تنفي ت اتفتتاق الستتالم ،متشتتيا م ت
ررار جملس ارتمن ( )2000(1٣2٥أوكرانيا)؛
٨٣-١٢٠

ضمان مشاركة املرأة يف عملية تنفي حمتوات اتفاق السالم (أفيانستان)؛

 ٨٤-١٢٠تكثيف اجلهود الرامية ضم التصدي بشتكل أكثتر انتظامتا النتهاكتات
حقوق اإلنسان ذات الصلة ابالجتار ابمل درات واجلرقة املنظمة (رربل)؛
 ٨5-١٢٠مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة ضم تنفيت ت الت تتدابري القانوني تتة والسياس تتاتية
املتعلقة ابالجتار ابرت فال وعمالتهم واستيالهلم (غابون)؛
 ٨6-١٢٠مواصلة تنفي التدابري الرامية ضم مكافحتة االجتتار ابلبشتر وغتريه متن
أ كال الرق املعاصرة (الكرسال الرسو )؛
 ٨7-١٢٠تعزيز تنفي تدابري املن وبناء القتدرات ،علت النحتو املنصتول عليت يف
اسرتاتيجيتها الو نية ملكافحة االجتار ابلبشر للفرتة ( 2018-201٦ضندونيسيا)؛
٨٨-١٢٠

تكثيف اجلهود الرامية ضم احلد من االجتار ابلبشر (العراق)؛

 ٨٩-١٢٠مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة ضم حتستتني التعتتاون ،عل ت كتتل متتن الصتتعيد
الدو واإلرليمال والثنائال ،م بلدان املنش والعبور واملقصد ،ملن االجتار ابلبشر،
وذل من خالل تبادل املعلومات الرامية ضم مالحقة املتجرين رضائي ا (مالديف)؛
٩٠-١٢٠

مواصلة اجلهود الرامية ضم مكافحة االجتار ابلبشر (املير)،؛

 ٩١-١٢٠تكثيتتف جهودهتتا متتن ختتالل التعتتاون الثنتتائال واإلرليمتتال والتتدو مت
بلتتدان املنش ت والعبتتور واملقصتتد ملن ت االجتتتار ابلبشتتر متتن ختتالل تبتتادل املعلومتتات
وتنسيق اإلجراءات الرامية ضم مالحقة املتجرين رضائيا (اجلزائر)؛
 ٩٢-١٢٠تعزيز التعاون عل الصعيدين اإلرليمتال واملتعتدد ارت تراف متن أجتل
التصدي لالجتار ابلبشر (غياان)؛
 ٩٣-١٢٠اختاذ ضجراءات أكثر فعاليتة ملكافحتة االجتتار ابرت فتال والكولتومبيني
املنحدرين من أصل أفريقال (السنيال)؛
٩٤-١٢٠

تعزيز اإلجراءات املت ة ملكافحة االجتار ابلبشر ،وخباصة النساء (أنيوال)؛

٩5-١٢٠

مواصلة اجلهود الرامية ضم مكافحة االجتار ابلبشر (تونس)؛

 ٩6-١٢٠ادة التدري والقدرة عل تنفي خطة العمل الو نية بش ن االجتار
ابلبشر ،وحتديدا تقنيات حتديد ارتمنتا يف حتاالت الضتحاا متن ارت فتال والنستاء،
ؤتتا يتتودي ضم التحقيتتق مت أفتراد اجلماعتتات اإلجراميتتة املستتوولة ومالحقتهتتا رضتتائيا
(اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وآيرلندا الشمالية)؛
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٩7-١٢٠

مواصلة اجلهود الرامية ضم القضاء عل عمل ارت فال (جورجيا)؛

 ٩٨-١٢٠تعزيتتز تكتتافو فتترل العمتتل بتتني الرجتتل وامل ترأة واحلتتد متتن الفجتتوة يف
ارتجور بينهما (العراق)؛
 ٩٩-١٢٠مواصلة تعزيز التنمية االرتصتادية واالجتماعيتة املستتدامة واحلتد متن
الفقر والنهوض ؤستوى معيشة السكان (الصني)؛
 ١٠٠-١٢٠مواصتتلة االستتتثمار يف ب ترامج احلتتد متتن الفقتتر لتشتتمل أكثتتر الفئتتات
ضعفا ،ؤن فيها املسنون ،وتوسي نطاق ه ه الربامج (سنيافورة)؛
 ١٠١-١٢٠مواصلة حتسني الظروف املعيشية رتكثر فئتات الستكان ضتعفا ،وال ستيما
يف املنا ق الز تعاين من انعدام أمن مزمن وتوجد فيها جيو ،فقر مدر (فرنسا)؛
 ١٠٢-١٢٠املض تتال يف اخت تتاذ ت تتدابري ضاابي تتة لتحس تتني محاي تتة حق تتوق الس تتكان يف
التعليم والرعاية الصحية والعمل وغريها من احلقوق (الصني)؛
 ١٠٣-١٢٠مواصتتلة اإلصتتالحات االجتماعيتتة للحتتد متتن الفجتتوة بتتني املن تتا ق
احلضرية واملنا ق الريفية (غابون)؛
 ١٠٤-١٢٠تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة ضم التص تتدي حلال تتة انع تتدام ارتم تتن اليت ت ائال،
وال سيما يف منطقز ا يل ارت لسال وا يل اهلادئ (غياان)؛
 ١٠5-١٢٠ب ت ل رصتتارى اجله تتود لضتتمان وص تتول ستتكان املن تتا ق التتز تع تتيش
أوضاعا سياسية داخلية معقدة ضم العدالة والصحة والتعليم (االحتاد الروسال)؛
 ١٠6-١٢٠تنفي ت وتعزيتتز ال تربامج الراميتتة ضم احلتتد متتن الوفيتتات النفاستتية ،م ت
الرتكيتتز عل ت الستتكان ال تريفيني والستتكان ارتصتتليني والستتكان املنحتتدرين متتن أصتتل
أفريقال (الربا يل)؛
 ١٠7-١٢٠املضال يف اختتاذ تتدابري ملموستة للحتد متن ارتفتاع معتدالت الوفيتات
النفاستتية ووفيتتات الرض ت متتن ختتالل حتستتني احلصتتول عل ت ختتدمات صتتحية جيتتدة
(سري النكا)؛
 ١٠٨-١٢٠ختص تتيا م تتوارد بشت ترية ومالي تتة ضض تتافية لتحقي تتق أه تتداف احل تتد م تتن
الوفيتتات النفاستتية ،وال ستتيما يف املنتتا ق الريفيتتة التتز مزرتهتتا النزاعتتات ،م ت ضيتتالء
االهتمام الواج لنساء السكان ارتصليني (هندوراا)؛
 ١٠٩-١٢٠حتستتني احلصتتول عل ت اخلتتدمات الصتتحية للحتتد متتن معتتدل وفيتتات
الرض  ،وال سيما يف صفوف اعات السكان ارتصليني ،ولكفالة حتصتني ارت فتال
يف املوعد ا دد (اتيلند)؛
 ١١٠-١٢٠مض تتاعفة اجله تتود الراميت تتة ضم ت تتوفري ف تترل احلصت تتول علت ت الرعايت تتة
الصتحية يف املنتا ق الريفيتة ،وال ستيما املنتا ق التز يعتيش فيهتا الستكان ارتصتتليون
والكولومبيون املنحدرون من أصل أفريقال (هندوراا)؛
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 ١١١-١٢٠ضمان حصول النساء واملراهقتات علت التثقيتف اجلنستال وختدمات
الصحة اإلجنابية املالئمة واجملانية (هندوراا)؛
 ١١٢-١٢٠تعزي تتز خ تتدمات تق تتدع املعلوم تتات الص تتحية ،وال س تتيما فيم تتا يتعل تتق
ابلصتتحة اجلنستتية واإلجنابيتتة ،وضتتمان حصتتول الشتتبا ،وارت ت ال ذوي اإلعارتتة
عليها (املكسي )؛
 ١١٣-١٢٠ضتتمان الوصتتول الشتتامل ضم اخلتتدمات الصتتحية والتعليميتتة ابلنستتبة
لأل فال واملراهقني من كال اجلنسني (دولة فلسطني)؛
 ١١٤-١٢٠ضتتمان الوصتتول الكامتتل ضم اإلجهتتاض امل ت مون يف اإل تتار القتتانوين
القائم يف ي منا ق البلد (الدامنر )؛
 ١١5-١٢٠ضتتمان الوصتتول الشتتامل ضم اخلتتدمات الصتتحية ابلنستتبة للم تراهقني
واملراهقات (غاان)؛
بناء عل حوارها م
 ١١6-١٢٠كفالة تنفي القرار ال ي أصدرت و ارة الصحة ا
اجملتم املدين وارت ال ذوي اإلعارة ويرمتال ضم ضتمان وصتول النستاء والفتيتات
ذوات اإلعارتتة عل ت حنتتو مناس ت وحتتافم للكرامتتة ضم ختتدمات الصتتحة اجلنس تتية
واإلجنابية (أوروغواي)؛
 ١١7-١٢٠ضاتحة احلصول عل الرعاية الصحية ارتساسية ،وال سيما يف املنا ق
الريفية ،بيية احلد من الوفيات النفاسية ووفيات الرض (الكرسال الرسو )؛
 ١١٨-١٢٠تعزي تتز التنمي تتة الثقافي تتة قث تتا ع تتن التح تتوالت االجتماعي تتة والتيت تريات
الثقافية الز حيتاجها البلد من أجل املضال ردما يف املصاحلة الو نية (كواب)؛
 ١١٩-١٢٠القيتتام ،يف ض تتار متابعتتة التوصتتيات التتواردة يف الفق ترتني 28-11٦
و 111-11٦متتن التقريتتر املنبثتتق عتتن جولتتة االستتتعراض الثانيتتة (،)A/HRC/24/٦
بتتزادة االستتتثمارات يف جمتتال التعلتتيم العتتام لفائتتدة ارترليتتات املنحتتدرة متتن أصتتل
أفريقال (هايز)؛
 ١٢٠-١٢٠حتسني نوعية تعليم ارت فال وفرل حصوهلم علي  ،ال ستيما ابلنستبة
رت فال املنا ق الريفية وأ فال ارترليات (الكرسال الرسو )؛
 ١٢١-١٢٠مواصلة اجلهود اجلارية لوض وتعزيتز خطتة التثقيتف يف جمتال حقتوق
اإلنسان (رطر)؛
 ١٢٢-١٢٠مواص تتلة تعزي تتز اجله تتود الراميت تة ضم تعزي تتز التعل تتيم م تتن أج تتل حتس تتني
معدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة (سري النكا)؛
 ١٢٣-١٢٠مضاعفة اجلهود الرامية ضم القضاء علت التمييتز اهليكلتال ضتد املترأة
يف اجملتم عن ريتق وضت استرتاتيجية عامليتة تتضتمن تتدابري ملموستة وفعالتة للحتد
من القوال النمطية التمييزية (هندوراا)؛
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 ١٢٤-١٢٠مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة ضم حتقيتتق املستتاواة ومنت التمييتتز ضتتد املترأة
وتعزيز اإل ار القانوين حلمايتها (لبنان)؛
 ١٢5-١٢٠مواصلة اجلهود الرامية ضم مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة (املير)،؛
 ١٢6-١٢٠تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة ضم حتس تتني حق تتوق املت ترأة يف يت ت جوانت ت
احلي تتاة م تتن خ تتالل التص تتدي بفعالي تتة للقوالت ت النمطي تتة اجلنس تتانية املتجت ت رة ،وكت ت ا
للعنف اجلنسال واجلنساين (انميبيا)؛
 ١٢7-١٢٠مواصلة اجلهود الراميتة ضم مكافحتة التمييتز ضتد املترأة ومحايتهتا متن
ي أ كال العنف (تونس)؛
 ١٢٨-١٢٠مضتتاعفة اجلهتتود الراميتتة ضم ضتتمان التقتتدم يف الوار ت العملتتال حنتتو
املساواة بني اجلنسني عل النحو املنصول علي يف التشريعات (أوروغواي)؛
 ١٢٩-١٢٠تعزيز ض ارها التشريعال واملوسسال من أجل مكافحة العنتف اجلنستال
واجلنساين بصورة فعالة (كوت ديفوار)؛
 ١٣٠-١٢٠مكافحة اإلفتالت متن العقتا ،يف حتاالت العنتف ضتد املترأة وتعزيتز
التنفي الفعال للسياسات القائمة يف ه ا اجملال ،ال ستيما فيمتا يتعلتق ابلوصتول ضم
العدالة والرعاية الصحية (بلجيكا)؛
 ١٣١-١٢٠تكثيف اجلهود الرامية ضم محاية حقوق املرأة من ربتل يت اجلهتات
الفاعلتتة يف حتتاالت الن تزاع ،ؤتتا يف ذل ت اختتتاذ تتتدابري فعالتتة ملعاجلتتة انتشتتار العنتتف
اجلنسال ضد النساء والفتيات ،وال سيما االغتصا( ،بوتسواان)؛
 ١٣٢-١٢٠ضيالء اهتمام خال ضم أكثر فئتات الستكان ضتعف ا ،وخباصتة النستاء
وارت فال ال ين قثلون أكثر الفئات تضررا من النزاع (أوكرانيا)؛

 ١٣٣-١٢٠مواصتتلة مكافحتتة التمييتتز والعنتتف اجلنستتانيني ،وحتستتني آليتتة محايتتة
الضحاا (تشيكيا)؛
 ١٣٤-١٢٠تعزيز اآلليتات اإلداريتة والتشتريعية والقضتائية لضتمان حتق املترأة يف عتيش
حياة خالية من العنف والتمييز ،وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان (فنلندا)؛
 ١٣5-١٢٠حتسني مكافحة العنف اجلنسال واجلنساين ،وضمان وصول الضتحاا
ضم العدالة (فرنسا)؛
 ١٣6-١٢٠تكثيتتف اجلهتتود الراميتتة ضم ادة تعزيتتز حقتتوق امل ترأة ومن ت العنتتف
اجلنسال (جورجيا)؛
 ١٣7-١٢٠الت كتد متن أن النستاء ضتحاا العنتف اجلنستال رتادرات علت ضيصتال
أصتوافن وعلت املشتاركة علت رتدم املستتاواة مت الرجتال يف التنفيت الكامتل التفتتاق
السالم (آيسلندا)؛
 ١٣٨-١٢٠تعزيز اآلليتات اإلداريتة والتشتريعية والقضتائية لضتمان حتق املترأة يف عتيش
حياة خالية من العنف والتمييز ،وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان (آيسلندا)؛
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 ١٣٩-١٢٠تكثيف اجلهود الرامية ضم التصدي للعنف ضد املرأة ومواصتلة العمتل
عل ضمان التطبيق الكامل للقوانني عل مرتكيب مثل ه ا العنف (آيرلندا)؛
 ١٤٠-١٢٠تكثيف اجلهود الرامية ضم من العنف اجلنسال ضد النساء وارت فال
وتعزيتتز التتتدابري الراميتتة ضم ضعتتادة أتهيتتل الفتيتتان والفتيتتات املتضتتررين متتن النزاعتتات
املسلحة (ضيطاليا)؛
 ١٤١-١٢٠ضح ترا التقتتدم فيمتتا يتعلتتق ؤن ت خمتلتتف أ تتكال العنتتف ضتتد النستتاء
وارت فال والقضاء عليها ( هورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١٤٢-١٢٠مواصلة التصتدي للعنتف اجلنستال ضتد املترأة لضتمان محايتة حقورهتا
( هورية الو الدققرا ية الشعبية)؛
 ١٤٣-١٢٠مواصلة اختاذ تدابري فعالة ملن العنف اجلنسال ضد املرأة ،والت كد من
التحقيتتق يف يت حتتاالت العنتتف اجلنستتال وعترض اجلنتتاة علت العدالتتة بستترعة ،ومتتن
توفري الدعم للضحاا ،ؤا يف ذل اخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية (ماليزا)؛
 ١٤٤-١٢٠تعزيتتز التتتدابري الراميتتة ضم من ت العنتتف ارتستتري والعنتتف ضتتد امل ترأة،
بطتترق منهتتا حتستتني التحقيتتق يف حتتاالت االغتصتتا ،والعنتتف اجلنستتال ضتتد الفتيتتات
ومنعها ومقاضاة املتور ني فيها (النرويج)؛
 ١٤5-١٢٠مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة ضم تنفي ت تتتدابري احلمايتتة القانونيتتة لفائتتدة
النساء ضحاا ي أ كال العنف وضم ضمان مساع أصتوافن ،وخاصتة يف حتاالت
العنف اجلنسال (بولندا)؛
 ١٤6-١٢٠مواصت تتلة تعزيت تتز ض ارهت تتا القت تتانوين حلمايت تتة حقت تتوق امل ت ترأة ،وال ست تتيما
ملكافحة العنف اجلنسال والعنف ارتسري (سنيافورة)؛
 ١٤7-١٢٠تعزيز اآلليات الز تضمن حق املرأة يف عيش حياة خالية من العنف
والتمييز ،وضمان تطبيق النهج اجلنساين يف تنفي اتفارات السالم (ضسبانيا)؛
 ١٤٨-١٢٠مكافحة اإلفالت من العقا ،ومقاضاة املسوولني عن العنف ،ؤا يف
ذل العنف اجلنسال واجلنساين ال ي يستهدف النساء والفتيات (السويد)؛
 ١٤٩-١٢٠مواصلة التدابري الرامية ضم مكافحة العنف اجلنستال واجلنستاين علت
حنو فعال (نيبال)؛
 ١5٠-١٢٠مواصتتلة املستتاعدة والتشتتجي عل ت متكتتني امل ترأة يف القطتتاعني العتتام
واخلال ( هورية الو الدققرا ية الشعبية)؛
 ١5١-١٢٠ضتتمان املش تتاركة الفعال تتة واحلقيقي تتة للم ترأة يف تنفيت ت اتف تتاق الس تتالم
(دولة فلسطني)؛
 ١5٢-١٢٠مواصلة جهودها الرامية ضم تطبيق رانون ارت فتال واملتراهقني تطبيقتا
فعاالا (غينيا االستوائية)؛
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 ١5٣-١٢٠مواصلة تنفي التدابري الرامية ضم تطوير وتعزيز اإل ار املوسستال متن
أجل محاية وضمان حقوق ارت فال (رومانيا)؛
 ١5٤-١٢٠ضتتمان محايتتة حقتتوق ارت فتتال وامل تراهقني ،وال ستتيما أولئ ت ال ت ين
ُجندوا واستُ دموا بصورة رسرية من ربل اجلماعات املسلحة غري املشتروعة ،محايتة
كاملتتة ،ومراعتتاة حتتالتهم الضتتعيفة بصتتفة خاصتتة عنتتد ضعتتادة ضدمتتاجهم يف اجملتم ت
املدين (النمسا)؛
 ١55-١٢٠تعزيتتز ب ترامج ضعتتادة الت هيتتل واإلدمتتا ا تتددة ارتهتتداف واملوجهتتة
لأل فتتال وامل تراهقني املستترحني متتن القتتوات املستتلحة الثوريتتة الكولومبيتتة ،متشتتيا م ت
املعايري واملبادئ الدولية املنصول عليها يف اتفاق السالم (بلجيكا)؛
 ١56-١٢٠تعزيتتز ال تربامج الراميتتة ضم معاجلتتة حتتاالت الفتيتتات اللتتوا جنتتدفن
اجلماعات املسلحة وتعرضن للعنف اجلنسال أو اجلنساين (كوستاريكا)؛
 ١57-١٢٠اختتتاذ تتتدابري ضضتتافية متتن أجتتل محايتتة وضتتمان يت حقتتوق ارت فتتال
(انميبيا)؛
 ١5٨-١٢٠وضت ت خط تتة و ني تتة بشت ت ن التص تتدي للعن تتف ض تتد ارت ف تتال تش تتمل
جوان املن واحلماية واجلرب وفدف ضم تعزيز ارتسر (بولندا)؛
 ١5٩-١٢٠مواصت تتلة اعتمت تتاد ي ت ت التت تتدابري الراميت تتة ضم ضت تتمان تنفي ت ت رت تتانون
ارت فال واملراهقني تنفي ا فعاالا (الربتيال)؛
 ١6٠-١٢٠مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة ضم محايتتة ارت فتتال متتن االستتتيالل اجلنستتال
(تونس)؛
 ١6١-١٢٠تكثيف اجلهود الرامية ضم وض حد لتجنيد ارت فتال واملتراهقني متن
ربتتل اجلماعتتات املستتلحة غتتري املشتتروعة ،وضم كفالتتة ضعتتادة ضدمتتا وأتهيتتل ارت فتتال
املسرحني (فرنسا)؛
 ١6٢-١٢٠تكثيف اجلهود الرامية ضم مكافحة ارسة التجنيد القسري لأل فال
(ضيطاليا)؛
 ١6٣-١٢٠مواصلة تعزيز اجلهود الرامية ضم من جتنيد ارت فال واستتيالهلم وضم
تزويدهم جبمي أ كال الدعم والرعاية واملساعدة (لبنان)؛
 ١6٤-١٢٠مواصتلة ضيتالء ارتولويتتة حلقتوق الطفتل يف يت جمتاالت تنفيت اتفتتاق
السالم (رطر)؛
 ١65-١٢٠حتس ت تتني الع ت تتال املق ت تتدم ضم ض ت تتحاا ارتلي ت تتام ،وال س ت تتيما ارت ف ت تتال
واملراهقني (أنيوال)؛
 ١66-١٢٠مضاعفة اجلهود الرامية ضم القضتاء علت
ارترليات والشعو ،ارتصلية (الكونيو)؛
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 ١67-١٢٠تعزيتتز التتتدابري الراميتتة ضم مكافحتتة التمييتتز ضتتد الستتكان املنحتتدرين
من أصل أفريقال والسكان ارتصليني بصورة أكثر فعالية (السنيال)؛
 ١6٨-١٢٠اخت تتاذ وتنفيت ت ت تتدابري ضض تتافية حلماي تتة ارترلي تتات ،ؤ تتا يش تتمل أفت تراد
الشتتعو ،ارتصتتلية والستتكان املنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتال ،متتن التمييتتز العنصتتري
وغري ذل من أ كال التمييز (انميبيا)؛
 ١6٩-١٢٠مكافح تتة التميي تتز ض تتد الكول تتومبيني املنح تتدرين م تتن أص تتل أفريق تتال
والستتكان ارتصتتليني ،وضتتد ارت ت ال ذوي اإلعارتتة ،وخباصتتة النستتاء وارت فتتال
( هورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١7٠-١٢٠املضتال يف عمليتة ضعتادة ارتراضتال واحلقتوق املتعلقتة هبتا ضم جمتمعتات
السكان ارتصليني والفالحني وغريهم من السكان العاملني يف املنا ق الريفية (دولتة
بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ١7١-١٢٠توفري التمويل الكايف ،ابلتشاور م اجملتمعات ا لية املعنية ،لضمان تنفيت
الفصل املتعلق ابملسائل اإلثنية يف اتفاق السالم لعام  201٦تنفي ا كامالا (هايز)؛

 ١7٢-١٢٠اختتتاذ ي ت التتتدابري الال متتة حلمايتتة الستتلطات واملنظمتتات املمثل تتة
للكولتتومبيني املنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتال ومستتاعدفا عل ت املضتتال رتتدما ؤطالبهتتا
اجلماعية املتعلقة ابستعادة أراضيها (هايز)؛

 ١7٣-١٢٠الت كتتد متتن رتتدرة الشتتعو ،ارتصتتلية واجملتمعتتات ا ليتتة الريفيتتة علت
التعبتري عتن موافقتهتا احلتترة واملستتنرية ربتل اختتاذ أي ضجتراء قكتن أن يتوثر يف حيافتتا
وأراضال أسالفها (الكرسال الرسو )؛
 ١7٤-١٢٠مواصت تتلة تعزي ت تز آليت تتات التشت تتاور املست تتبق م ت ت الست تتكان ارتصت تتليني
والستتكان املنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتال ،وكت ا املشتتاورات الشتتعبية ،يف ضتتوء اتفتتاق
السالم (بريو)؛
 ١75-١٢٠ضمان وصول السكان ارتصليني والكولتومبيني املنحتدرين متن أصتل
أفريقتتال وستتكان الرومتتا بستترعة ضم العدالتتة ،وكت ا مضتتاعفة اجلهتتود الراميتتة ضم كفالتتة
مش تتاركة الكول تتومبيني املنح تتدرين م تتن أص تتل أفريق تتال مش تتاركة كامل تتة يف موسس تتات
وعمليات صن القرار (دولة فلسطني)؛
 ١76-١٢٠اس تتتعراض اآللي تتات ال تتز تت تتيح املش تتاركة الفعال تتة يف اخت تتاذ القت ترارات
احلكومية ،وخباصة ابلنسبة جملتمعات السكان ارتصليني والكولومبيني املنحدرين من
أصل أفريقال (سويسرا)؛
 ١77-١٢٠التعجي تتل ابعتم تتاد رواع تتد ضعم تتال حق تتوق ارت ت ت ال ذوي اإلعار تتة
(ضندونيسيا)؛
 ١7٨-١٢٠مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق ارترليتتات والستتكان ارتصتتليني ،وال ستتيما يف
القطاعات ارتساسية (النيجر)؛
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 ١7٩-١٢٠مواءمت تتة التش ت تريعات لكت تتال تت تتنا عل ت ت االح ت ترتام الكامت تتل حلقت تتوق
ارت ال ذوي اإلعارة ،وال سيما احلق يف الصحة (بريو)؛
 ١٨٠-١٢٠اختتتاذ اإلجتراءات الال متتة لضتتمان تستتجيل ارت ت ال ذوي اإلعارتتة
يف ي مستوات التعليم (أفيانستان)؛
 ١٨١-١٢٠مواصلة ب ل كل اجلهود املمكنة لكفالة عودة املشردين بصورة آمنة
وكرقة ومستدامة ضم دارهم (أذربيجان)؛
 ١٨٢-١٢٠مواصلة جهودها الرامية ضم محاية وضمان حقتوق اإلنستان للستكان
املدنيني يف املنا ق احلدودية ،وذل يف ض ار التعاون الدو (ضكوادور)؛
 ١٨٣-١٢٠تكثيتتف الوجتتود احلكتتومال يف املنتتا ق الريفيتتة التتز تتعتترض جمتمعافتتا
ا لية رتعمال هجومية ،مثتل التشتريد القستري ،ورتعمتال عنتف علت يتد منظمتات
ضجرامية (ضيطاليا)؛
 -١٢١ونظرت كولومبيا يف التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور/الواردة أدانه ،وأحا ت
هبا علم ا:
التص تتديق علت ت الربوتوك تتول االختي تتاري التفاري تتة مناهض تتة التعت ت ي
١-١٢١
وغتتريه متتن ضتترو ،املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالضنستتانية أو املهينتتة (أملاني تتا)
(الربتيال) (تركيا) (توغو) (الدامنر ) ( امبيا) (النمسا) (النيجر)؛

التص تتديق علت ت الربوتوك تتول االختي تتاري التفاري تتة مناهض تتة التعت ت ي
٢-١٢١
وغريه من ضرو ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة ،وضنشاء آليتة
ورائية و نية وفقا ل ل (الربا يل)؛
النظ تتر يف التص تتديق علت ت الربوتوك تتول االختي تتاري التفاري تتة مناهض تتة
٣-١٢١
التع ت ي وغتتريه متتن ضتترو ،املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالضنستتانية أو املهينتتة
(بريو) (سلوفينيا) ( يلال) (غاان)؛

االنضمام ضم الربوتوكول االختياري التفارية مناهضة التع ي وغريه
٤-١٢١
من ضرو ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة ،وضنشاء آلية ورائية
و نية وفق ا ل ل  ،وضجراء حتقيقات فعالة يف أفعال التع ي املبلغ عنها (تشيكيا)؛
النظت تتر يف االنضت تتمام ضم الربوتوكت تتول االختيت تتاري التفاريت تتة مناهضت تتة
5-١٢١
التع ت ي وغتتريه متتن ضتترو ،املعاملتتة أو العقوبتتة القاس تية أو الالضنستتانية أو املهينتتة
(تونس) (سري النكا)؛
االنضمام ضم الربوتوكول االختياري التفارية مناهضة التع ي وغريه
6-١٢١
من ضرو ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة (ضسبانيا)؛
التصديق عل الربوتوكول االختيتاري التفاريتة حقتوق الطفتل املتعلتق
7-١٢١
إبجراء تقدع البالغات (أملانيا)؛
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التصتتديق علت ت الربوتوك تتول االختيتتاري التفاري تتة حق تتوق ارت ت ت ال
٨-١٢١
ذوي اإلعارة (الربتيال) (النيجر)؛
النظت تتر يف التصت تتديق عل ت ت الربوتوكت تتول االختيت تتاري التفاريت تتة حقت تتوق
٩-١٢١
ارت ال ذوي اإلعارة ( يلال)؛
 ١٠-١٢١النظ ت تتر يف االنض ت تتمام ضم الربوتوك ت تتول االختي ت تتاري التفاري ت تتة حق ت تتوق
ارت ال ذوي اإلعارة (رربل)؛
 ١١-١٢١التصديق علت الربوتوكتول االختيتاري امللحتق ابلعهتد التدو اخلتال
ابحلقوق االرتصادية واالجتماعية والثقافية (الربتيال) ( امبيا)؛
 ١٢-١٢١التص تتديق علت ت الربوتوك تتول االختي تتاري امللح تتق ابلعه تتد ال تتدو اخل تتال
ابحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق ابتفارية حقوق الطفل (توغو)؛
 ١٣-١٢١التص تتديق علت ت املعاه تتدات الدولي تتة ارتخ تترى حلق تتوق اإلنس تتان ال تتز
مل تصبح كولومبيا بع ُد دولة رف ا فيها (الفلبني)؛
 ١٤-١٢١االنضتتمام ضم اتفاريتتة عتتام  1٩٥4بش ت ن وض ت ارت ت ال عتتدقال
اجلنسية وتنفي ها ابلكامل (الفلبني)؛

 ١5-١٢١ربول ل املقررة اخلاصتة املعنيتة ؤست لة العنتف ضتد املترأة وأستباب
وعوارب ضجراء بعثة رمسية ضم البلد رريب ا (أوروغواي)؛

 ١6-١٢١تنفي توصيتني ربلتهما كولومبيا بشت ن اإلجتراءات اخلاصتة متن أجتل
دعوة املقررة اخلاصة املعنية ؤس لة العنف ضد املرأة ضم ارفا ( امبيا)؛
 ١7-١٢١ضدرا تعريف امل للتمييز العنصتري يف تشتريعافا ،وفقتا للمتادة 1
من االتفارية الدولية للقضاء عل ي أ كال التمييز العنصري (بوتسواان)؛

 ١٨-١٢١تضتتمني تش تريعافا تعريف تا للتمييتتز العنصتتري يتوافتتق م ت الفقتترة ( )1متتن
املادة  1من االتفارية الدولية للقضاء عل ي أ كال التمييز العنصري (كوت ديفوار)؛
 ١٩-١٢١مضت ت ت تتاعفة اجلهت ت ت تتود الراميت ت ت تتة ضم ختفت ت ت تتيض االكتظت ت ت تتا يف الست ت ت تتجون
بنس تتبة  47.8يف املائ تتة ومعاجل تتة احلال تتة اهلش تتة للرعاي تتة الص تتحية يف تلت ت املوسس تتات
( هورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٢٠-١٢١ضتتمان عتتدم اإلف تالت متتن العقتتا ،ومعاربتتة املستتوولني عتتن اجل ترائم
السياسية ،ؤا يف ذل معاربة املسوولني عن حاالت "تصن القتل املشروع" ووجود
أكثر من  ٥ 000مقتربة اعيتة وستقو أكثتر متن  ٩ 000ضتحية نتيجتة أنشتطة
ب عسكرية ( هورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٢١-١٢١احرتام اإلجراءات القانونية الواجبة واحلق يف الدفاع عتن ارت ت ال
املسلوبة حريتهم ،وال سيما أولئ املوجودين يف تل احلالة بسب احلالة السياسية
واالجتماعية احلرجة ( هورية فنزويال البوليفارية)؛
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 ٢٢-١٢١اختتتاذ خط توات فعالتتة ملعاجلتتة ارت متتة اإلنستتانية التتز تتال أمتتدها وخلفهتتا
النزاع املسلح ال ي يوثر يف ماليني الناا ،وال سيما النساء وارت فال ،علت النحتو التوارد
يف تقارير وكاالت ارتمم املتحدة ومنظمات اجملتم املدين ( هورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٢٣-١٢١وضت ت ضجت تراء مس تتتقل وحماي تتد للتطبي تتق وص تتن القت ترار فيم تتا يتعل تتق
إبعمال احلق يف االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية (كرواتيا)؛
٢٤-١٢١

حظر العقوبة البدنية يف ي ارتماكن (انميبيا)؛

 ٢5-١٢١حتديتتد ستتن الثامنتتة عشتترة كحتتد أدن لستتن التتزوا ابلنستتبة جلمي ت
ارت فال (انميبيا)؛
 ٢6-١٢١حظتتر العقوب تتة البدنيتتة لأل ف تتال يف يت ت ارتمتتاكن ،ؤ تتا يف ذلت ت يف
املنزل (اجلبل ارتسود)؛
٢7-١٢١

وض تدابري رانونية ملن جتنيد ارت فال يف القوات املسلحة (تركيا)؛

 ٢٨-١٢١تعزي تتز اجله تتود الرامي تتة ضم وضت ت ض تتماانت لتع تتويض وضع تتادة ضدم تتا
الالجئني الكولتومبيني املوجتودين يف اخلتار والتراغبني يف العتودة الطوعيتة ضم البلتد،
من خالل النظام الشامل للحقيقة والعدالة والتعويض وعدم التكرار (ابراغواي).
 -١٢٢و ي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير تعرب عن مورتف الدولتة
(الدول) الز ردمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبيال أن يفهتم أاتا حتظت بت ييتد
الفريق العامل بكاملة.

اثلثا -التعهدات وااللتزامات الطوعية
 -١٢٣أخ ت كولومبيا عل عاتقها االلتزامات الطوعية التالية:
١-١٢٣
يف كولومبيا؛

مواصلة اختاذ التتدابري الال متة حلمايتة املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان

مواصتتلة تنفيت االتفتتاق النهتتائال إلاتتاء النتزاع وضحتتالل ستتالم مستتتقر
٢-١٢٣
ودائم بني احلكومة الو نية والقوات املسلحة الثورية الكولومبية  -اجليش الشعيب؛
٣-١٢٣

مواصلة مفاوضات السالم م جيش التحرير الو ين؛

ض الق املرحلة الثانية متن اخلطتة الو نيتة املتعلقتة ابرتعمتال التجاريتة
٤-١٢٣
وحقوق اإلنسان؛
5-١٢٣
حقيقية.
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