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دولأأة كولومبيأأا بشأأنن التواأأيات املقدمأأة اأأالل اجلولأأة الثالثأأة مأأن  تقريأأر  
 االستعراض الدوري الشامل

 مقدمة -اوالا  
اسههتارا   الههش شههارلج س جل ههة ٨٦ الوفههود الههدول شهههرها إىل دولههة لولومبيهها  وجهه ت -١

 امتناهنهاعهن  تارب لولومبيها أياها  اجلولة الثالثة من االستارا  الدوري الشامل. و  س إطار تقريرها
توصهههية  هههدز تاليهههل  الهههة  قهههومل اطن ههها  جلميهههف املهههواطن   وال سهههيما ال  ههها   ٢١١لتقهههد  
 الااي ة.

  أبلغههج لولومبيهها ال ريههم الاامههل ٢٠١٨أاير/مههايو  ١٠الههش عقههد  س  اجلل ههةوخهه ل  -٢
نطهامل أوسهف وعله  عله  وقهم حبقهضما  متتف الهولهومبي  من أجل  الش بذلجابجلهود املتاافرة 
   وألد  من جديد التلامها آبلية االستارا  الدوري الشامل.حنو ألثر فاالية

لتحههههداي  الهبهههالة الهههش ال تههههلال قائمهههة س هههههذا ابمج لولومبيههها وس الوقهههج ن  ههه   سههههل   -٣
  قومل اطن ا  س إقليمها إىل أقص   د ممهن.باما  التلامها  الصدد  وألد  جمددا  

الهذي  ٢٠١٨أاير/مهايو  ١٥توصية خ ل االجتمها  املاقهود س  ٢١١قج لولومبيا وتل -٤
  توصههية ١٨٣مشههرو  تقريههر ال ريههم الاامههل. وأعربههج عههن وييههدها ملهها جمموعهه  اعتمههاد خ لهه   مت

تاليقها  الدولهة الهولومبيهة  وتهرد فيمها يله  املتبقيهة. الثمها  والاشهرين وأ اطج علمها  ابلتوصهيا 
 يا .التوصهذه عل  

 دولة كولومبيا  لماا هبا حتيطالتوايات اليت  -اثنياا  
 .٢٨-١٢١إىل  ١-١٢١ابلتوصيا  من  حتيط لولومبيا علما   -٥
 ابلتصديم عل  الصهوك الدولية. ١٤-١٢١إىل  ١-١٢١وتتالم التوصيا  من  -٦
 جتههريأهنهها  الههنأ  ت ود لولومبيهها  تهه٦-١٢١إىل  ١-١٢١وفيمها يتالههم ابلتوصههيا  مههن  -٧

إ ههرات تقههد  صههوب التصههديم   ههدزاملشههاورا  مههف املتس هها  الوطنيههة ةا  الصههلة مهها يلههل  مههن 
علههه  الربوتولهههول االختيهههاري الت اقيهههة مناهاهههة التاهههذيا وةهههاله مهههن ضهههروب املااملهههة أو الاقوبهههة 

 القاسية أو ال إن انية أو املهينة.
ت اقيههههة امللحههههم ابي ابلربوتولههههول االختيههههار  فيمهههها يتالههههم) ٧-١٢١واسههههت ابة للتوصههههيا   -٨

لربوتولهههههول االختيهههههاري اب فيمههههها يتالهههههم) ١٠-١٢١  و9-١٢١  و٨-١٢١ قهههههومل الط هههههل   و
ابلربوتولههههههول  فيمهههههها يتالههههههم) ١١-١٢١امللحههههههم ابت اقيههههههة  قههههههومل األشهههههه ا  ةوي اطعاقههههههة  و

االختيهههاري امللحههههم ابلاههههد الههههدوال اصهههها  ابالقهههومل االقتصههههادية  واالجتماعيهههة والثقافيههههة   تههههود  
أ  تشههههال إىل أ  االقههههومل الههههش ته لههههها هههههذه االت اقيهههها  منصههههو  عليههههها س القههههانو   لولومبيهههها

 قهواي   إطهارا   أياها   الهش تلتهل   ها لولومبيهاالوطين. وتقد  منظومة البلدا  األمريهية القومل اطن ها  
تهههو  اطجههرااا  ا ليههة قههد شههار إليههها أعهه ه  عنههدما االقههومل الههش تغطيههها الصهههوك امل لاههما 

 ال تتدي إىل سبيل انتصاز فاال.استن د  أو عندما 
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س    علهههه  أ  يهههههو  م هومهههها  أ  صههههيغتها١٢-١٢١وحتههههيط لولومبيهههها علمهههها  ابلتوصههههية  -9
ةهههال صههحيحة  ابلنظهههر إىل أ  لولومبيهها دولهههة طههرز س الربوتولهههول  االختيههاري  امللحقههه   الواقههف

قج لولومبيهههها علهههه  الربوتولههههول ابلاهههههد الههههدوال اصهههها  ابالقههههومل املدنيههههة وال ياسههههية. وقههههد صههههد  
قج علههه  الربوتولهههول . وصهههد  ١9٦9االختيهههاري األول امللحهههم ابلاههههد س تشهههرين األول/ألتهههوبر 

  امللحهههم ابلاههههد الهههدوال اصههها  ابالقهههومل املدنيهههة وال ياسهههية  اهلهههادز إىل إلغهههاا االختيهههاري الثههها
 .١99٧س آب/أة طس  عقوبة اطعدا 

  جتههدر اطشههارة إىل أ  لولومبيهها دولههة ١٨-١٢١و ١٧-١٢١وفيمهها يتالههم ابلتوصههيت   -١٠
فههه    ةلههه  ومبوجههها  الانصهههري االتفاقيةةةلداليةليةةةلدلعلىةةةا دشعةةةادتيةةة د  ةةة ا دال  ييةةة طهههرز س 

ألههم مههن القههانو   ١٣٤املههادة  تتاههمن. و أفاههال التمييههل يتاههمن أ هامهها  جتههر  التشههريف الهولههومي
 فاال التمييل واملاايقة: التاريم التاال ألاجلنائ  

 أمثههال ١٠تاههادل شهههرا  وبغرامههة  ٣٦و ١٢يااقهها ابل هه ن ملههدة تههرتاو  بهه  " 
هري لههل شهه و ياههومل أو يارقههل أو االههد األدا القههانو  لاجههر الشههمههن  مههث    ١٥إىل 
عههههرقهم أو د بصههههورة تا هههه ية  املمارسههههة الهاملههههة القههههومل األشهههه ا  علهههه  أسهههها  يقي هههه

 ."أو ةالها من أسباب التمييل أو إعاقتهم ةاجلن ي ميوهلمجن يتهم أو نو  جن هم أو 
  ةهال دقيقهة وقهائفتتامن  ٢٢-١٢١إىل  ١9-١٢١ توصيا  منالوترى لولومبيا أ   -١١
الش قدمتها. بيد أ  لولومبيها تههرر التلامهها ابمل هائل  ةمن الدول ت  ال أ ادي اجلانا ارب عنوت

االهههد مههن التظههها  ال ههه و  وا هههرتا   قهههومل األشههه ا   ‘١‘ املشههار إليهههها س التوصهههيا   وهههه 
؛ وماهاقبتهم امل هتول  عهن انتهالها   قهومل اطن ها مهف التحقيهم ‘ ٢‘؛ وضماهنا م لويب االرية

ألشه ا  فيمها صهو ااألصول القانونيهة والاهما   القاهائية  ا المة وفمم س ا رتا  اال‘ ٣‘
 ا رتا  ومحاية  قومل األط ال والن اا ضحااي النلا  امل لح.‘ ٤‘م لويب االرية؛ 

لههههدى دولههههة لولومبيهههها أنظمههههة وطنيههههة تاههههرتز ابالههههم س   ٢٣-١٢١وفيمهههها يتالههههم ابلتوصههههية  -١٢
الصهههههههادر س  ١٨٦١. وإ  القهههههههانو  رقهههههههم ميههههههه هرية وحتاالسهههههههتنهاز الاهههههههمالي مهههههههن اصدمهههههههة الا ههههههه

لإلع هاا مهن اصدمهة الا ههرية اطللاميهة   أسا االستنهاز الامالي ل ينو عل الذي  ٢٠١٧ عا 
السههتنهاز الاههمالي مههن خهه ل إنشههاا جلنههة اب ةي الصههلة فيمهها يتالههمعمليههة اذههاة القههرار  أياهها  يههنظم 

تام  مهن به  أعاهائها  ممهث   ملهتها املهدع   ا ل  عل  الصايدين الوطين و  االختصاصا متاددة 
 الاا . وتت ذ قرارا  الل نة س توافم ات  مف القانو   مبا يه ل ا المة وفم األصول القانونية.

تهود دولهة لولومبيها أ  تشهال إىل أ  القهوا  امل هلحة   ٢٧-١٢١وفيما يتالهم ابلتوصهية  -١٣
  يهنو التشهريف الهولهومي عله  ١999روز. ومنهذ عها  حتج أي ظرز مهن الظه أط اال  د ال جتن  

 الا هرية. س اصدمة عاما   ١٨ الذين تقل أعمارهم عن ظر جتنيد األط ال 

 استتتاج -اثلثاا  
تن يهذ التوصهيا  املقدمهة أثنهاا االسهتارا  الهدوري  مبواصهلةالتلامهها  تتلد لولومبيا جمددا   -١٤

حنههو ضههما  اال ههرتا  الهامههل القههومل  لبههالا    قم تقههدما  الشههامل  إانهها  منههها    هههذه الطريقههة سههتح
 .األراض  الوطنيةاطن ا  س 

    


