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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

دورته السادسة عـشرة يف الفتـرة    ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
واسُتعرضت احلالة يف كولومبيا يف اجللـسة       . ٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٢ من

نائب الرئيس، الـسيد أجنيلينـو      وترأس وفد كولومبيا    . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٣الرابعة يف   
 ٢٦املعقـودة يف    واعتمد الفريق العامل التقرير عن كولومبيا يف جلسته العاشـرة           . ونغارس
  .٢٠١٣أبريل /نيسان

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣ يناير/كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  .إكوادور وغابون واهلند: لتيسري استعراض احلالة يف كولومبيا) اجملموعة الثالثية(التايل 

، ١٦/٢١ مـن مرفـق قـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بالفقرة     -٣
  : املتعلق بكولومبياصدرت الوثائق التالية ألغراض االستعراض 

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/16/COL/1(؛  

 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  
)A/HRC/WG.6/16/COL/2(؛  

 )ج(١٥ملخص أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة        )ج(  
)A/HRC/WG.6/16/COL/3.(  
وقد أُحيلت إىل كولومبيا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدها مسبقاً كل               -٤

وليختنشتاين واملكسيك واململكـة املتحـدة      من إسبانيا واجلبل األسود وسلوفينيا والسويد       
وقـع الـشبكي    وهذه األسئلة متاحة علـى امل     . لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا    

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
استهل نائب رئيس كولومبيا عرضه مشرياً إىل أن احلكومة تشارك يف االسـتعراض               -٥

ها يف كانون   ة والتوصيات اليت استلم   ت املقطوع الدوري الشامل الثاين لتبلغ عن متابعة التعهدا      
وأقرت احلكومة يف ردها على التوصيات املتعلقة بعمليـة الـسالم           . ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

. تعويض الضحايا وإعادة األراضـي    بوجود نزاع داخلي مسلح وبأهنا شجعت اعتماد قانون         
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يـال  ودخل الرئيس سانتوس مبساعدة كل من النرويج وكوبا وبدعم مـن مجهوريـة فرتو             
البوليفارية وشيلي يف حوار مع ممثلي العصابات املسلحة التابعة للقوات املـسلحة الثوريـة              

أنه كان مـن      إال وقد أبدت احلكومة رغبة يف املضي يف احلوار       .  جيش الشعب  -الكولومبية  
  . الضروري توفر نفس الرغبة لدى القوات املسلحة الثورية كذلك

دافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم قادة نقابات واحترمت ومحت احلكومة عمل امل  -٦
وحتسنت آليات محاية املدافعني عن حقوق اإلنـسان وقـادة       . العمال يف إطار سياسة الدولة    

نقابات العمال وضحايا الرتاعات املسلحة ومجاعات األفراد املنحدرين من أصـل أفريقـي             
ني جنسياً ومزدوجي امليـل اجلنـسي       والسكان األصليني واملنتمني إىل جمتمع املثليات واملثلي      

  . ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى والنساء
بد من ختطيها علـى       ال زال هناك حتديات    ما الوقت عينه بأن  يف  بيد أن الوفد أقر       -٧

صعيد حقوق اإلنسان من قبيل الالمساواة االجتماعية واإلفالت مـن العقـاب واكتظـاظ            
يد من احلماية لبعض املدافعني عن حقوق اإلنسان والتوقيـع          السجون واحلاجة إىل توفري املز    

  .على اتفاق سالم
وأعلن نائب الرئيس أن احلكومة اختذت قراراً من جانب واحد لتمديد والية مكتب               -٨

إضافة إىل ذلك، اختذت    . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا لفترة ثالث سنوات        
 اإلنسان قراراً برفع اسم كولومبيا من قائمة البلدان اخلاضـعة           جلنة البلدان األمريكية حلقوق   

  .للرصد املستمر
ة للمرة األوىل بـشان     ينصلية جرت استشارة األقليات اإلث    وفيما يتصل بالشعوب األ     -٩

وبرنامج الضمانة االجتماعيـة    خطة التنمية الوطنية    : ثالثة صكوك تضمن حقوقهم أال وهي     
وحددت احلكومة كـذلك سياسـات     . حايا وإعادة األراضي  والتشريع املتصل بتعويض الض   

 مشترك واحلكم الـذايت     ين من أصل أفريقي للعيش يف إقليم      تضمن حقوق السكان املنحدر   
اللية يف اختاذ قراراهتم، ووضعت سياسات حمددة تتعلق بالصحة وبـالتعليم، ومـن             واالستق

  .لتمييزاألمثلة على ذلك التوقيع على قانون ملكافحة مجيع أشكال ا
 ملنظمـة العمـل     ١٦٩ولقد كانت كولومبيا اليت تعد بني املروجني لالتفاقية رقم            -١٠

واتفقت احلكومة يف هذا الصدد مع مكتب    . الدولية رائدة يف جمال احلق يف االستشارة املسبقة       
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا على إنشاء فريق عامل ُيعىن بوضع ممارسـات              

  . يف جمال االستشارة املسبقةجيدة 
وذكر نائب املدعي العام من جهته عزم كولومبيا وقدرهتا على التحقيق يف حاالت               -١١

ولقد جرى تعزيز اإلجراءات ذات الـصلة       . انتهاك حقوق اإلنسان ومعاقبة املسؤولني عنها     
ولية أن مكتـب    عالوة على ذلك، اعتربت احملكمة اجلنائية الد      . التباع منوذج احملاكم الدولية   
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فتئت تتغري استراتيجية حتري حـاالت        وما .املدعي العام يشكل مثاالً على التكامل اإلجيايب      
  .انتهاك حقوق اإلنسان وحماكمة مرتكبيها، وقد أُنشئت وحدة جديدة للتحليل والسياقات

 ولقد شهد البلد حتوالً ملحوظاً نتيجة اجلهود اليت بذلت إلحالل األمن خالل العقد              -١٢
 يـشهد   ومل .املاضي، واليت مكنت من توفري املزيد من احلماية واألمن لـسكان كولومبيـا            

 يف املائة من السكان أي عمل إرهايب يف         ٨٦ يف املائة من البلديات اليت تضم        ٨٧جمموعه   ما
ملاضي إىل النـصف يف حـني       وُخفضت معدالت جرائم القتل خالل العقد ا      . ٢٠١٢العام  
 يف املائة وسلط الوفد الضوء على السياسة اليت شجعت          ٩٥سبة  فضت حاالت اخلطف بن   ُخ

  . تسريح األفراد واألسر عوضاً عن املوت يف املعارك
يتصل بالعدالة العسكرية، فقد اعتمد جملس الشيوخ الكولـوميب تعـديالً             فيما أما  -١٣

الت دستورياً يستبعد من نطاق اختصاصه اجلرائم ضد اإلنسانية واإلبـادة اجلماعيـة وحـا         
االختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء والعنف اجلنـسي والتعـذيب والتـشريد             
 القسري، وأمر بوجوب أن يكون القضاء العسكري مستقالً وحمايداً ويتمتع باسـتقالل ذايت            

بعد أن يناقش جملس الشيوخ الكولوميب القانون الذي يـنظم       إال يبدأ نفاذ هذا اإلصالح    ولن
  . تستعرضه احملكمة الدستوريةاإلصالح وبعد أن

دولة كولومبيـا تعهـدت بتخـصيص       وفيما يتعلق بإقامة العدل، شرح الوفد أن          -١٤
 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة خالل األربع سنوات القادمة لتنفيذ            ١,١١ مبلغ

  . يةنظام شفوي جديد ولتعزيز استقاللية القضاء وشراء تقنيات جديدة لإلجراءات القضائ
وأقر الوفد بأن كولومبيا حتتل املركز الثامن على صعيد اكتظاظ السجون يف أمريكا               -١٥

 يف املائة خالل األربع سنوات ٤٠الالتينية وأهنا بصدد تنفيذ خطة لزيادة قدرة السجون بنسبة 
  .املقبلة حلل هذه املشكلة

لة واجلرب أسـاس    وشكل كل من حقوق الضحايا، واحلق يف معرفة احلقيقة، والعدا           -١٦
وشكل قانون تعويض الضحايا وإعادة األراضي أداة من        . نظام العدالة االنتقالية يف كولومبيا    

  .أدوات العدالة االنتقالية
وتلقت كولومبيا توصيات طلب فيها إليها وضع برنامج جرب على الـرغم مـن أن                 -١٧

 جلرب الـضحايا ووحـدة      واستجابةً لتلك التوصيات جرى إنشاء وحدة     . ينته بعد   مل الرتاع
 ٢ ٠٠٠وتوظف هذه املؤسسات الثالث أكثر من    . إلعادة األراضي ومركز للذاكرة التارخيية    

  . شخص مت تدريبهم لتقدمي خدماهتم للضحايا يف مجيع أرجاء كولومبيا بكرامة واحترام
 ضـحية   ١٥٨ ٠٠٠يقـارب     مـا  وبعد سنة من تطبيق إجراءات اجلرب مت تعويض         -١٨

وعلى الصعيد اجلمـاعي، شـرع يف       .  ضحية من خطة جرب    ١٠٠ ٠٠٠ر من   واستفاد أكث 
 ٧٠مشاورات مع جمتمعات حملية من السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي بـشأن              

  .عملية جرب والعودة اآلمنة والطوعية بكرامة
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وتبادلـت  . وبإمكان السياسة اخلاصة بالضحايا أن تعتمد حالياً على بيانات دقيقة           -١٩
 مؤسسة معلومات مصنفة وُسجل أكثر من مخسة ماليني مـن الـضحايا             ١ ٠٠٠كثر من   أ

  .تشكل النساء أكثر من نصفهم
 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتنفيذ هـذه          ٣٠وخصصت كولومبيا     -٢٠

  .السياسة خالل العشر سنوات القادمة

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد يف الفرع الثاين من هذا التقرير       .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٧٦أدىل    -٢١

  .التوصيات املقدمة خالل احلوار
اليت تلـت االسـتعراض اخلـاص       املتابعة  عن تقديرها إلجراءات    أعربت باكستان     -٢٢

وأعربـت  .  وللتعاون القائم مع أصحاب املصلحة واجملتمع الدويل       ٢٠٠٨بكولومبيا يف العام    
عن أملها يف أن تؤدي خارطة طريق احلوار مع القوات املسلحة الثورية لكولومبيا إىل التوقيع               

  .وقدمت باكستان توصيات. على اتفاق يضع حداً للرتاع املسلح
وأعربت بنما عن تقديرها للجهود اليت بذلتها كولومبيا واليت جيسدها اعتماد قانون              -٢٣

راضي الذي يشكل إحدى أهم اخلطوات لضمان احلق يف معرفة          تعويض الضحايا وإعادة األ   
  .وقدمت بنما توصيات. حصل  مااحلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم تكرار

ورحبت باراغواي بقانون تعويض الضحايا وإعـادة األراضـي وبإنـشاء آليـة               -٢٤
وقـدمت   .االستعراض الدوري الشامل واستحداث نظام وطين حلقـوق اإلنـسان          ملتابعة

  .توصية باراغواي
وأحاطت بريو علماً بإنشاء املؤمتر والنظام الوطين حلقوق اإلنسان فضالً عن صياغة              -٢٥

وسلطت بريو األضواء على    . السياسة العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       
ادة األراضي وبداية   التدابري املتخذة للحد من الفقر وعلى اعتماد قانون تعويض الضحايا وإع          

  .وقدمت بريو توصيات. احلوار إلهناء الرتاع املسلح
وأثنت كوبا على اجلهود اليت بذلتها كولومبيا وعلى النتائج اليت حققتها يف تنفيـذ                -٢٦

وسلطت األضواء على تنفيـذ خطـة       . توصيات االستعراض الدوري الشامل اليت قبلت هبا      
. خذة للحد من الفقر وإقامة جمتمع أكثر مـساواة وعـدالً          التنمية الوطنية وعلى التدابري املت    

  .وقدمت كوبا توصيات
 اليت خططت كولومبيا العتمادها بغية تصحيح الوضـع       وسألت بولندا عن التدابري       -٢٧
تعسفاً املشار إليهـا      أو بإجراءات موجزة   أو يتعلق حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء      فيما

لتقدم احملرز يف جمال منع جتنيد األطفال       لبت بولندا عن تقديرها     وأعر. يف تقرير املقرر اخلاص   



A/HRC/24/6 

7 GE.13-15433 

يف اجلماعات املسلحة من غري الدول، وأشارت مع ذلك إىل استخدامهم على نطاق واسـع               
  .وقدمت بولندا توصيات. ألغراض التجسس

وأشارت إىل الشواغل . ورحبت الربتغال بالعملية اليت تستهدف إعداد التقرير الوطين      -٢٨
يتعلق بالتبعات املمكنة لإلصالح الدسـتوري اجلديـد     فيمايت أعربت عنها خمتلف اآلليات ال

  .وقدمت الربتغال توصيات. الذي سيوسع من اختصاص حماكم اجليش والشرطة
ورحبت مجهورية كوريا باجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها منـذ              -٢٩

وسلطت األضواء على تعزيـز آليـات       .  لكولومبيا إجراء االستعراض الدوري الشامل األول    
وقـدمت  . محاية اإلنسان وعلى إنشاء اهلياكل املؤسساتية من قبيل وحدة احلماية الوطنيـة           

  .مجهورية كوريا توصيات
عربت و. وهنأت رومانيا كولومبيا على اإلجنازات اليت حققتها يف السنوات األخرية           -٣٠

طات لضمان حتسني وضع األطفال وخاصة أكثرهم تأثراً     عن تقديرها للعمل الذي أجنزته السل     
  .وقدمت رومانيا توصية. بالرتاع
ورحب االحتاد الروسي باخلطوات اليت اختذهتا كولومبيا لتسوية الـرتاع الـداخلي              -٣١

 وعرب عن أمله يف أن ينفذ القانون        ٢٠١٢ودخول قانون تعويض الضحايا حيز النفاذ يف العام         
  .دم االحتاد الروسي توصياتوق. تنفيذاً كامالً

 وبتعزيز  ٢٠١٤-٢٠١٠وأحاطت السنغال علماً بتنفيذ خطة التنمية الوطنية للفترة           -٣٢
الربامج الرامية إىل احلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي وإتاحة التعليم االبتـدائي والثـانوي               

  .وقدمت السنغال توصيات. جماناً
. ابية اليت حققتها كولومبيا خالل األعوام األخـرية       وأشارت صربيا إىل النتائج اإلجي      -٣٣

وسلطت األضواء بشكل خاص على اجلهود اليت بذلتها كولومبيا حملاربة الفساد والتـصدي             
  .وقدمت صربيا توصيات. الستخدام األطفال ولتنفيذ خطة التنمية الوطنية واحلد من الفقر

اء على الفقر وتعهدها بتخفيض     ز احلكومة على القض   يوأحاطت سنغافورة علماً بترك     -٣٤
وأشـارت إىل   . ٢٠١٥ يف املائة يف العام      ٨,٥نسبة سكاهنا الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل         

يف ذلك التصدي للعـصابات       مبا اجلهود املبذولة ملكافحة العنف واحلفاظ على النظام العام،       
  .وقدمت سنغافورة توصيات. اإلجرامية املسلحة

 وباعتماد القـانون    ٢٠١٢عملية السلمية اليت بدأت يف العام       ورحبت سلوفاكيا بال    -٣٥
املتعلق بضحايا االختفاء القسري وأثنت على تقرير نصف املدة الذي أعدته كولومبيا بشأن              
توصيات االستعراض الدوري الشامل وعلى الدعم املقدم ملكتب املفوضية السامية حلقـوق            

  .ت وقدمت سلوفاكيا توصيا.اإلنسان يف كولومبيا
ورحبت سلوفينيا بإنشاء النظام الوطين حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل             -٣٦

وأعربت عن  . االجتار بالبشر وباعتماد قانون مكافحة التمييز واالستراتيجية الوطنية ملكافحة        
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قلقها إزاء التهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان وخاصـة يف األريـاف               
  . وقدمت سلوفينيا توصيات.الشعبيةواألوساط 

وأثنت جنوب أفريقيا على التقدم الذي أحرزته كولومبيا يف جمال تعزيـز حقـوق                -٣٧
وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد العنف اجلنسي ضد        . من خالل خطة التنمية الوطنية    اإلنسان  

 وقدمت جنوب   .يالنساء خالل السنوات املاضية الذي ُيعزى أساساً إىل الرتاع املسلح الداخل          
  .أفريقيا توصية

يف ذلك إنشاء آلية متابعة       مبا وهنأت إسبانيا كولومبيا على اإلجنازات اليت حققتها،        -٣٨
الضحايا وإعادة األراضي مهم يف عملية      تعويض  واعتربت أن قانون    . لرصد تنفيذ التوصيات  

  .وقدمت توصيات. وأبدت إسبانيا قلقها إزاء العنف ضد النساء. السالم
 باملتابعة املستمرة لتوصيات وتعهدات االسـتعراض الـدوري         النكا سريوأقرت    -٣٩

. وأحاطت علماً بتنفيذ خطة التنمية الوطنية وبتراجع نسب الفقر والفقـر املـدقع            . الشامل
وقـدمت  . وأشارت إىل املبادرات الرامية إىل ضمان احلق يف التعليم مبختلـف مـستوياته            

  . توصياتالنكا سري
ت دولة فلسطني على الربنامج الوطين حملو األمية ولتوفري التعليم املتوسط للشباب      وأثن  -٤٠

وقـدمت دولـة    . وأحاطت علماً بوضع سياسة وطنية للمساواة بـني اجلنـسني         . والكبار
  .توصيات فلسطني

وأقرت السويد بتعهد كولومبيا بتمديد والية مكتب املفوضـية الـسامية حلقـوق               -٤١
وأعربـت  . إذا كان التمديد سيشمل الوالية احلالية برمتها   ما  وتساءلت اإلنسان يف كولومبيا  

السويد عن القلق إزاء التداعيات املمكنة لإلصالح الدستوري املتعلق باختـصاص القـضاء             
  .وقدمت السويد توصيات. العسكري

ورحبت بالتدابري املتخذة إلقامـة     .  توصياهتا مبتابعةوأحاطت سويسرا علماً بارتياح       -٤٢
  .وقدمت توصيات. وار بناء مع اجملتمع املدينح
ورحبت تايلند مبحادثات السالم وبتعهد كولومبيا بضمان حقوق الضحايا يف معرفة             -٤٣

زال يساور تايلند قلق إزاء التقارير        ما بيد أنه . حصل  ما وعدم تكرار احلقيقة والعدالة واجلرب    
إثر تسريح أعضاء اجلماعـات شـبه       حول استمرار توسع اجلماعات املسلحة غري القانونية        

  .وقدمت توصيات. العسكرية
وأقرت ترينيداد وتوباغو بتعهد كولومبيا بتحقيق االستقرار بعد اإلعالن عن الشروع        -٤٤

وحثت كولومبيا علـى املـضي يف       . يف عملية سالم مع القوات املسلحة الثورية لكولومبيا       
لماً بتصديق كولومبيا على االتفاقيـة      وأحاطت ع . جهدها من أجل مكافحة االجتار بالبشر     

وقدمت ترينيداد  . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ورحبت هبذه اخلطوة         
  .وتوباغو توصيات
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وشجعت . وسلطت تونس األضواء على التدابري املتخذة بشأن حقوق ضحايا الرتاع           -٤٥
إلنسان والـصحافيني وباإلسـراع يف      كولومبيا على هتيئة بيئة مؤاتية للمدافعني عن حقوق ا        

. وضع أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املوقع عليها حديثاً موضـع التنفيـذ             
  .وقدمت تونس توصية

ورّحبت تركيا باجلهود الرامية إىل تعزيز سيادة القـانون وبـاإلجراءات املتخـذة               -٤٦
مبيا لضمان املساواة بني اجلنـسني      وأثنت على اإلجراءات اليت اختذهتا كولو     . ملكافحة الفساد 
  .وقّدمت تركيا توصية. ولتمكني املرأة

 وأثنت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على عملية الـضمانات             -٤٧
ورّحبـت أميـا ترحيـب      . الوطنية واخلطط املتعلِّقة بوضع سياسة وطنية حلقوق اإلنـسان        

حة الثورية لكولومبيا وأكدت دعمها لإلعالن عن آليـة         مبفاوضات السالم مع القوات املسل    
  .وقّدمت توصيات. إلشراك اجملتمع املدين

وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على اخلطوات اليت اختذهتا كولومبيا حلل الـرتاع              -٤٨
وأقرت بالبيانات العامة األخرية اليت أكدت فيهـا        . القائم فيها منذ فترة طويلة بصورة سلمية      

وعربت الواليات املتحدة   . ولومبيا تعهدها مبنع إفالت منتهكي حقوق اإلنسان من العقاب        ك
  .وقّدمت توصيات. عن قلقها إزاء تطبيق قوانني العمل بصورة غري منسقة

وسلطت أوروغواي األضواء على اجلهود املبذولة لتعزيز سيادة القانون واجلهود اليت             -٤٩
سيما اخلطوات املتخـذة      وال الرتاع الداخلي املسلح،  تستهدف وضع حد للعنف الناجم عن       

وقـّدمت  . إطار عملية السالم بني احلكومة والقـوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا             يف
  .توصيات أوروغواي

وسلطت مجهورية فرتويال البوليفارية األضواء على اجلهود اليت بذلتها كولومبيا للحد     -٥٠
الذين يعانون من   أويتقاضون معاشات تقاعد  النني الذينمن الفقر ولتنفيذ برامج محاية للمس  

وأحاطت علماً بتوفري التعليم االبتدائي والثانوي باجملان فضالً عن جناح برنامج           . الفقر املدقع 
  .وقّدمت توصية. حمو األمية الذي اعتمدته احلكومة

 جماالت التنمية    بارتياح أن كولومبيا قد أحرزت تقّدماً مطرداً يف        نام فييتوالحظت    -٥١
وسلطت الضوء علـى اجلهـود      . االقتصادية واالجتماعية وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     

  .وقّدمت توصيات. واإلجنازات اليت حتققت من خالل تنفيذ برامج وآليات وطنية هامة
وأشارت اجلزائر إىل اجلهود اليت بذلتها كولومبيا للنهوض حبقوق اإلنسان على الرغم   -٥٢

وشددت بصورة خاصة على خطة التنميـة  . يتبني ذلك يف التقرير الوطين    كما حدِّياتمن الت 
 اليت حددت أهدافاً يف جمال حقوق اإلنسان ومهـدت          ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٠الوطنية للفترة من    

  .وقّدمت اجلزائر توصيات. الطريق حنو اإلدماج االجتماعي واملصاحلة
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. حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    ورّحبت األرجنتني بإنشاء النظام الوطين        -٥٣
وهنأت كولومبيا على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء             

  .وقّدمت األرجنتني توصيات. القسري
ورّحبت أستراليا بالنهج الذي اتبعته كولومبيا لتعزيز بنـاء املؤسـسات والتعبئـة               -٥٤

ورّحبت مبفاوضات السالم وبوضع قانون تعويض      . وق اإلنسان االجتماعية من أجل دعم حق    
وأعربت عن القلق إزاء التقارير عن أفراد اجلماعات        . الضحايا وإعادة األراضي موضع التنفيذ    

وقـّدمت  . املسلحة غري املشروعة الذين ميارسون العنف اجلنسي ضد القيـادات النـسائية           
  .توصيات أستراليا
ول جتنيد األطفال من قبل اجلماعات املسلحة غري التابعـة          ووجهت النمسا أسئلة ح     -٥٥

وأعربت عن خوفهـا مـن أن يـؤدِّي اإلصـالح           . للدولة والعنف اجلنسي وقتل الناشطني    
حماكم الشرطة ليـشمل التحقيـق        أو الدستوري املتعلِّق بتوسيع اختصاص احملاكم العسكرية     

اجع يف جمال مكافحة اإلفالت مـن       واختاذ القرارات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، إىل تر       
  .وقّدمت النمسا توصيات. العقاب
وأشادت جبهـود   . وهنأت أذربيجان كولومبيا على تعهدها مبنظومة األمم املتحدة         -٥٦

كولومبيا ملكافحة الفقر والنهوض بالتعليم للجميع وبالتدابري الفعالة اليت اختـذهتا كولومبيـا             
  .وقّدمت توصيات. نسيملكافحة االجتار بالبشر والعنف اجل

إذا كانت السلطات الكولومبية تنوي االعتـراف         ما وطرحت بلجيكا سؤاالً ملعرفة     -٥٧
وأشارت إىل اإلجنازات اليت حتققـت يف جمـال       . باختصاص اللجنة املعنية باالختفاء القسري    

. تمـع أهنا عربت عن قلقها إزاء انتشار العنف اجلنسي يف اجمل           إال مكافحة العنف ضد النساء،   
  .وقّدمت بلجيكا توصيات

. وسلطت الربازيل األضواء على التقدُّم احملرز يف جمال احلد من الفقر والفقر املـدقع               -٥٨
وأشارت إىل اخلطوات الثابتة اليت اختذهتا كولومبيا ملواجهة العنف وإىل اعتماد قانون تعويض             

.  السالم اليت بدأت مؤخراً    وأكدت الربازيل دعمها الكامل لعملية    . الضحايا وإعادة األراضي  
  .وقّدمت توصيات

ورّحبت بوروندي بتعهد كولومبيا مبكافحة الفقر وبسياستها الرامية إىل تيسري النفاذ             -٥٩
. إىل اخلدمات االجتماعية األساسية للسكان األصليني وتوفري التعليم االبتدائي والثانوي باجملان  

.  كفاحهـا ضـد العنـف اجلنـسي        وشجعت بوروندي حكومة كولومبيا على املضي يف      
  .توصية وقّدمت

ورّحبت كمبوديا بإنشاء النظام الوطين حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل             -٦٠
وأشارت كذلك إىل اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتـار         . واخلطوات املعتمدة ملكافحة الفقر   

  .وقّدمت كمبوديا توصيات. باألشخاص
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حول وضع التحقيقات واحملاكمات املتصلة بعمليات القتـل        وطرحت كندا سؤاالً      -٦١
ورّحبت جبهود كولومبيا اجلارية لوضع جدول زمين موحد حلقـوق          . خارج نطاق القضاء  

  .وقّدمت كندا توصيات. اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كولومبيا
طرحها سـياق   وأشارت شيلي مع االرتياح إىل أنه على الرغم من التعقيدات اليت ي             -٦٢

وأشـارت إىل   . الرتاع املسلح، فإن كولومبيا تعمل على تعزيز سيادة القانون والدميقراطيـة          
اجلهود اليت تبذهلا كولومبيا لضمان حقوق اإلنسان والتعاون مع النظم الدوليـة واإلقليميـة              

  .وقّدمت توصيات. حلقوق اإلنسان
عزيز حقـوق اإلنـسان وبتنفيـذ       وأشادت الصني بالتقّدم احملرز يف جمال محاية وت         -٦٣

وأحاطت علماً باإلجنازات اليت حتققت يف جماالت احلد من الفقر وحرية           . التوصيات املقبولة 
الوصول إىل التعليم وحتسني نظام الرعاية الصحية ومحاية حقوق املـرأة واألشـخاص ذوي              

  .وقّدمت الصني توصية. اإلعاقة والسكان األصليني
 املتعلِّـق   ٢٠١١  لعـام  ١٤٤٨اء على اعتماد القانون رقـم       وسلط الكونغو األضو    -٦٤

وأشار إىل اإلجنازات اليت حتققت يف جمال بناء الـسالم          . بتعويض الضحايا وإعادة األراضي   
  .وقّدم الكونغو توصيات. والقضاء على الفقر املدقع والتعليم وتغري املناخ

ن حقوق اإلنسان، وأشارت    وأقرت كوستاريكا باجلهود اليت بذلتها كولومبيا لضما        -٦٥
إىل استمرار ممارسة العنف اجلنسي كتكتيك حريب وعربت عـن قلقهـا إزاء االعتـداءات               
املتكرِّرة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والسكان األصليني وزعماء اجملتمعـات احملليـة             

  .وقّدمت كوستاريكا توصيات. واحملامني
الجتماعية الناجحة اليت اعتمدهتا للحد مـن       وهنأت الفلبني كولومبيا على الربامج ا       -٦٦

. الفقر وتوفري التعليم األساسي والثانوي جلميع الناس وعلى وضع نظام رعاية صحية موحـد    
ورّحبت جبهود كولومبيا الثابتة من أجل تعميم منظور حقوق اإلنسان يف كل من التجـارة               

  .وقّدمت الفلبني توصيات. واألعمال
مبيا اللتزامها حبقوق اإلنسان وللوعد الذي قطعته بوضـع         وأثنت قربص على كولو     -٦٧

وأحاطت علماً بتعزيـز العالقـات بـني    . حد إلفالت منتهكي حقوق اإلنسان من العقاب    
وحثت كولومبيا على إيالء املزيد من      . احلكومة واجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان      

  .وقّدمت قربص توصية. االهتمام حبقوق الطفل
وأثنت اجلمهورية التشيكية على سن القانون املتعلِّق بتعـويض الـضحايا وإعـادة               -٦٨

وشجعت كولومبيا على مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيـز           . األراضي
  .وقّدمت توصيات. سيادة القانون

ورّحبت اجلمهورية الدومينيكية بالوفد وشكرت كولومبيا على تقـدمي تقريرهـا             -٦٩
  .وقّدمت توصيات. ينالوط
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وأقرت إكوادور بالتقّدم احملرز واجلهود املبذولة لبناء سالم دائم وإحـالل جمتمـع               -٧٠
وسلطت األضواء على أمهية قانون تعويض الضحايا وإعادة األراضي وعلـى           . يسوده العدل 

 الـيت   اجلهود الرامية إىل تقدمي املساعدة االجتماعية والقانونية للمشردين، وعلى اإلجنـازات          
  .وقّدمت إكوادور توصيات. حتققت يف جمال احلد من الفقر

يف   مبـا  ورّحبت مصر باجلهود اليت تبذهلا كولومبيا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،           -٧١
ذلك تعزيز الكيانات املسؤولة عن محاية حقوق األقليات وتعزيز الوظائف القضائية واحلماية            

  .وقّدمت مصر توصيات. ةاالجتماعية واألمن واإلسكان والبيئ
وسلطت السلفادور األضواء على التقدُّم الذي أحزرته كولومبيا يف مكافحة العنف             -٧٢

 وأشادت بالتشريع الذي اعتمدته كولومبيا لالستجابة الحتياجات الضحايا،       . ومحاية السكان 
ـ             ما ول يعكس التزام كولومبيا مبعاجلة اإلفالت من العقاب ومساعدة الضحايا علـى الوص
  .العدالة إىل
وتساءلت فنلندا عن الكيفية اليت تكفل هبا احلكومة حماكمة منتهكي حقوق اإلنسان              -٧٣

والقانون اإلنساين الدويل، وعدم نظر قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قـوات             
ـ         . األمن أمام حماكم عسكرية    ف وسألت عن السبل اليت تنتهجها كولومبيا ملعاجلة مسألة العن

  .وقّدمت توصيات. اجلنسي
ورّحبت فرنسا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى االتفاقية      -٧٤

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وأثنت على التقدُّم احملرز على صـعيد              
  .وقّدمت فرنسا توصيات. حقوق اإلنسان وإطالق عملية السالم

 خبطة التنمية الوطنية وأشارت إىل اجلهود املبذولة لتعزيـز سـيادة            ورّحبت غابون   -٧٥
حتيط غابون علماً بتوفري التعليم االبتـدائي         وإذ .القانون ومكافحة الفساد ومتليك األراضي    

. والثانوي باجملان فإهنا تشجع كولومبيا على املضي يف تعميم التعليم ليشمل املناطق الريفيـة             
  .وقّدمت غابون توصية

وأثنت أملانيا على اعتماد قانون تعويض الضحايا وإعادة األراضي وإنشاء آلية محاية              -٧٦
وأحاطت علماً باستمرار االعتداءات اليت تستهدف املـدافعني        . املدافعني عن حقوق اإلنسان   

سيما يف املناطق الريفية، وأعربت بصورة خاصة         وال عن حقوق اإلنسان والقادة االجتماعيني    
  .وقّدمت أملانيا توصيات. ٢٠١٢ها إزاء عدد االغتياالت املسجل يف العام عن بالغ قلق

وأثنت غواتيماال على اجلهود اليت بذلتها كولومبيا لتحقيق السالم وإلنشاء وحـدة              -٧٧
. وشاركت األمني العام لألمم املتحدة شعوره باالرتياح إزاء منع جتنيد األطفال          . محاية وطنية 

  .توقّدمت غواتيماال توصيا
ورّحب الكرسي الرسويل بتقدمي اجلرب لضحايا الرتاع وبالعناية املوّجهة الحتياجات            -٧٨

وحث الكرسي الرسويل كولومبيـا     . السكان األصليني والسكان املنحدرين من أصل أفريقي      
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على مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد واالجتار باملخدِّرات والتصدِّي للعـصابات            
لإلفالت من العقاب وعلى تسهيل عمليات إعادة األراضي ومحاية احلياة البشرية           اإلجرامية و 

  .وقّدم الكرسي الرسويل توصيات. من احلمل وحىت الوالدة
وأقرت هندوراس باإلطار القانوين واملؤسسي الذي يوفر سبل الوصول إىل احلقيقـة              -٧٩

عات املتعلِّقـة بعمليـة الـسالم       والعدالة والتعويض؛ وبآليات العدالة االنتقالية؛ وبالتـشري      
وعربت عن القلق إزاء االجتار بالنساء والفتيات على الرغم من اجلهود اجلديرة            . والتعويضات

  .وقّدمت هندوراس توصية. بالثناء اليت بذلت يف هذا الصدد
 وأشارت هنغاريا إىل الزيارة اليت قامت هبا املقرِّرة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عـن               -٨٠

حقوق اإلنسان، وأشارت إىل أهنا ترحِّب باعتماد املزيد من اإلجراءات ملنع وقوع هجمات             
وطلبت معلومات عن الـدعم املـايل واملؤسـسي    . عنيفة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 

للمبادرات الرامية إىل التوعية مبوضوع التجنيد القسري بني أطفـال الـسكان األصـليني              
  .وقّدمت هنغاريا توصيات.  أصل أفريقيواألطفال املنحدرين من

ووجهت آيسلندا سؤاالً حول كيفية مساءلة املسؤولني عن اجلرائم املرتكبـة حبـق               -٨١
النقابيني والصحفيني والقضاة واحملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وكيفية توفري احلمايـة            

على نوع اجلنس والتحقيق    وتساءلت أيضاً عن كيفية معاجلة حاالت العنف القائم         . للضحايا
  .وقّدمت آيسلندا توصية. فيها، ورّحبت باالعتراف حبقوق األزواج من نفس اجلنس

ورّحبت إندونيسيا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخمتلـف             -٨٢
وأثنت على االسـتراتيجية الوطنيـة      . التدابري املتخذة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

لة ملكافحة االجتار باألشخاص والتدابري الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلنسني ومتكني            الشام
  .وقّدمت إندونيسيا توصيات. املرأة، ومنها وضع سياسة وطنية يف هذا اجملال

وحثثت أيرلندا على إدماج النساء وجمتمعات السكان األصليني يف حمادثـات الـسالم،               -٨٣
خاطر اليت يواجهها الناشطون يف جمال حقوق اإلنسان ونقابات العمال          وأعربت عن قلقها إزاء امل    

واعتربت أيرلندا أنه ينبغي معاجلة مسأليت اإلفالت مـن العقـاب           . وحيال مسألة إعادة األراضي   
  . أيرلندا توصياتقّدمتو. وعدم وصول ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس إىل القضاء

 الذي أحرزته كولومبيا يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان           وأثنت إيطاليا على التقدُّم     -٨٤
وقّدمت . وشجعت كولومبيا على املضي يف هذا الطريق. والتعهد بالدخول يف عملية املصاحلة  

  .إيطاليا توصيات
وأحاطت كينيا علماً باجلهود املبذولة لتعزيز الدميقراطية وسيادة القـانون واحتـرام         -٨٥

بري اليت اختذهتا كولومبيا يف جمال مكافحة الفقر واإلسـكان          وأشادت بالتدا . حقوق اإلنسان 
وشجعت احلكومة على املضي يف مواجهة التحدِّيات املطروحـة         . والتعليم والرعاية الصحية  
  .سيما أكثر املواطنني ضعفاً  والأمام اجملتمع الكولوميب
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إلنـسان،  واعترفت قريغيزستان باإلجنازات اليت حتققت يف جمال سياسات حقوق ا           -٨٦
فضالً عن سياسات تعزيز الدميقراطية وشرعية الدولة وسيادة القانون وعدم التسامح مطلقـاً             

 الذي يصنف العنـف     ٢٠١٢  عام ورّحبت مبشروع قانون  . إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان   
  .وقّدمت قريغيزستان توصيات. اجلنسي يف فئة اجلرائم ضد اإلنسانية

مبيا عززت سيادة القانون من خالل مبادرات يف جمال         وأشارت ماليزيا إىل أن كولو      -٨٧
ونوهت ماليزيا باخلطوات الـيت  . التشريع والسياسة العامة على الرغم من استمرار التحدِّيات   

اعتمدهتا كولومبيا ملعاجلة توصياهتا السابقة بشأن اجلرمية املنظمة واالجتار باملخدِّرات واالجتار           
  .زيا توصياتوقّدمت مالي. بالنساء والفتيات

وأيدت املكسيك عملية السالم مع القوات املسلحة الثورية لكولومبيـا ورّحبـت              -٨٨
بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبالتصديق على االتفاقية            

وأثنت املكـسيك علـى اسـتعداد       . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
وأقرت بالتقّدم احملرز على درب     . قاسم أفضل املمارسات يف جمال حقوق اإلنسان      كولومبيا لت 

  .وقّدمت املكسيك توصيات. وضع آلية الوقاية الوطنية
وأثىن اجلبل األسود على االتفاق العام لوضع حد للرتاع يف كولومبيا وبناء الـسالم                -٨٩

حييط اجلبل األسـود      وإذ .انأثىن على تعاون احلكومة مع آليات حقوق اإلنس         كما الدائم،
علماً بتصديق كولومبيا على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،            

 مـن   ٣١فإنه يتساءل عما إذا كانت كولومبيا ستعترف باختصاص اللجنة مبوجب املـادة             
  .وقّدم اجلبل األسود توصيات. االتفاقية

 للسالم وأشار إىل التدابري املتخذة ملكافحة العنـف         ورّحب املغرب باإلطار القانوين     -٩٠
ورّحب املغرب باإلطار القانوين للسالم الـذي       . وضمان التعويضات وإعادة إدماج الضحايا    

  .وقّدم املغرب توصية. أتاح الشروع يف عملية العدالة االنتقالية خارج نطاق القضاء
قوق اإلنسان وملعاجلـة أسـباب      ورّحبت هولندا بالتدابري املتخذة لتحسني حالة ح        -٩١

سيما   وال يزال اإلفالت من العقاب يشكل مصدر قلق بالنسبة إىل هولندا،           ال وبينما. الرتاع
يف سياق العدالة االنتقالية وتوسيع اختصاص احملاكم العسكرية، حتيط هولندا علمـاً بزيـادة           

  .ّدمت هولندا توصياتوق. اجلهود اليت بذلتها السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية
وسلطت نيوزيلندا األضواء على النظام الوطين حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين             -٩٢

تزال تشعر بالقلق حيال اهلجومات املسلحة اليت تـشن ضـد الـسكان               ال أهنا  إال الدويل،
قوق وأثنت نيوزيلندا على العناية املكرسة حل     . األصليني والسكان املنحدرين من أصل أفريقي     

. سيما شطب اإلجهاض من قائمة اجلرائم يف ظل ظروف معينة        وال النساء اجلنسية واإلجنابية،  
  .وقّدمت نيوزيلندا توصيات
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وأحاطت نيكاراغوا علماً بوجه خاص خبطة التنمية الوطنية وأثنت علـى اجلهـود               -٩٣
ـ       . املبذولة إلحالل السالم وحتقيق الرخاء     ا مـن   وحثت كولومبيا على املـضي يف جهوده

حتقيق االزدهار وأشادت بسياستها املتصلة باألمن الغذائي الـيت اسـتهدفت النـساء              أجل
  .خاصة بصورة
د النيجر بتصديق كولومبيا على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ووضـع خطـة             اوأش  -٩٤

إلنـساين  وأشار النيجر إىل املؤمتر الوطين حلقوق اإلنسان والقانون ا        . التنمية الوطنية موضع التنفيذ   
  . النيجر توصياتوقّدم.  باالتفاق املربم بني كولومبيا واحملكمة اجلنائية الدوليةرّحبالدويل و

. وأثنت نيجرييا على التقدُّم احملرز يف جمال محايـة حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا                -٩٥
  .توصيات وقّدمت

ية حلقـوق   واتفقت النرويج متام االتفاق مع تعليقات مفوضة األمم املتحدة الـسام            -٩٦
وبينما رّحبت النرويج بتعهد كولومبيا بالتمديد يف والية        . اإلنسان بشأن الوضع يف كولومبيا    

مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان فيها، فإهنا دعت إىل توسـيع نطـاق               
  .وقّدمت النرويج توصيات. خمتلف جوانب الوالية احلالية

سـيما    والدة القوميات بالتقرير املقدم مـن كولومبيـا   ورّحبت دولة بوليفيا املتعدِّ     -٩٧
اإلجنازات املبلغ عنها، وحثت كولومبيا على االستمرار يف بذل اجلهود يف ميـدان حقـوق               

  .وقّدمت بوليفيا توصيات. اإلنسان
. شرح وفد كولومبيا أن قانون تعويض الضحايا يفضل إعادة األراضي على شرائها             -٩٨

 هكتار من األراضي إىل أصحاهبا األصـليني ومشلـت       ١٢ ٠٠٠بريل  أ/ نيسان ١٧وأعيد يف   
 هكتار من األراضي يف إطار إعمال حقوق اجملتمعات احمللية اإلثنيـة يف             ١٥٠ ٠٠٠احلماية  
  .ووضع نظام يركز على تيسري استفادة النساء والفتيات من برنامج إعادة األراضي. األرض
 احلمايـة   ٢٠١١نوفمرب  /نشئت يف تشرين الثاين   وتقّدم وحدة احلماية الوطنية اليت أُ       -٩٩
 من ٤٩٠ من املدافعني عن حقوق اإلنسان و٥٥٩ نقابياً و٦٣٣ شخصاً، مبن فيهم ٧ ٨٣٤  ل

سيما يف املناطق النائية      وال املطالبني باستعادة أراضيهم، من بني فئات أخرى من األشخاص،        
 مليون دوالر من دوالرات الواليات      ١٩٠ وكان من املتوقَّع أن تبلغ ميزانية الوحدة      . والريفية

وتركز الوحدة، بوجه خاص، على محايـة الـضحايا والزعمـاء           . ٢٠١٣املتحدة يف العام    
وشدد الوفد على أن هذه الوحدة ليست وكالة استخبارات         . املدافعني عن استعادة األراضي   

  .وأن هدفها الوحيد هو محاية احلياة وحقوق اإلنسان
 يف  ٤,٥احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فقد تراجع الفقر بنسبة         وفيما يتصل ب    -١٠٠

وتراجعت خالل نفس الفتـرة  . ٢٠١٢ يف املائة يف العام   ٣٢,٧املائة خالل العامني املاضيني ليبلغ      
إضـافة إىل   .  يف املائـة   ١٠,٤ يف املائة لتبلغ     ١,٩  بنسبة السكان الذين يعيشون يف الفقر املدقع        

اً يف جمال احلد من التفاوت بني اجلنسني الذي استقر عند املتوسـط             تقّدمرزت احلكومة   ذلك، أح 
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وتعهدت احلكومة بـضمان اإلدمـاج      . مسح لكولومبيا بتحسني ترتيبها بني الدول       ما اإلقليمي،
 فـرع اإلدمـاج     ٢٠١١نوفمرب  /وأُنشئ يف تشرين الثاين   . واحلراك االجتماعي لكل الكولومبيني   

 مليون أسرة   ٢,٧واستفاد أكثر من    . صاحلة حتت إشراف إدارة الرعاية االجتماعية     االجتماعي وامل 
إضـافة إىل  ". املزيد من العائالت النـشيطة "من الربنامج الرئيسي ملكافحة الفقر الذي حيمل اسم       

 مرتل وإتاحتها باجملان لصاحل ضـحايا       ١٠٠ ٠٠٠ذلك، كانت احلكومة قد أطلقت برناجماً لبناء        
  . قراء وضعاف احلالالعنف والف

 لتـصل إىل أدىن     ٢٠١٢ يف املائة يف العام      ١٠,٤وبلغت نسبة البطالة يف كولومبيا        -١٠١
  . على الرغم من تباطؤ االقتصاد العاملي٢٠٠١مستوى هلا منذ العام 

ويف جمال التعليم سلط الوفد األضواء على الربنامج الذي وضعته احلكومـة لتـوفري                -١٠٢
 ماليني من   ٨,٥لجميع لغاية الصف احلادي عشر والذي استفاد منه أكثر من           التعليم اجملاين ل  

  . عاما٢٤ً و١٥ومت كذلك ختفيض عدد املتسربني ونسبة األمية يف الفئة العمرية بني . الطالب
بيد أن الوفد أشار إىل أن      . وما زال النظام الصحي الكولوميب يواجه صعوبات كبرية         -١٠٣

من خالل النظـام      أو رعاية الصحية إما من خالل التأمني الصحي      مجيع السكان يتمتعون بال   
  .الذي ُوضع لفائدة الفقراء غري املنتفعني مبخططات التأمني الصحي

فهـي  . وأحرزت السلطات تقّدماً كبرياً يف جمال توفري احلماية الـشاملة لألطفـال            -١٠٤
. عمال حقوق األطفـال   وضعت نظام معلومات موحداً يسهل رصد التقدُّم احملرز يف جمال إ          

. ٢٠١١ مليـار دوالر يف العـام        ٩,٨وزاد كذلك االستثمار املخصص لألطفال ليصل إىل        
 يف املائة وتعهدت احلكومـة باعتمـاد   ١٣,٢ إىل ١٦واخنفضت مستويات سوء التغذية من     

  .فضالً عن ذلك، تواصل حتسن تغذية األطفال. استراتيجية رعاية شاملة
للحد من آثار احلمل يف سن املراهقـة والعنـف اجلنـسي            امج  برووضعت كولومبيا     -١٠٥

واستخدام املؤثِّرات النفسية وعمل األطفال وجتنيدهم بصورة غري قانونية من جانب جمموعـات             
توظف قاصرين وأن اجملموعات املـسلحة        ال والحظ الوفد أن الدولة   . منظمة خارجة عن القانون   

  . انتهكت القانون اإلنساين الدويلاليت تعمل خارج القانون هي وحدها اليت 
وقّدم معهـد رعايـة األسـرة       . وأقرت احلكومة بأثر الرتاع املسلح على األطفال        -١٠٦

 طفالً يف إطار الربنـامج املتخـصص        ٥ ١٧٠  ل الدعم الشامل    ١٩٩٩الكولوميب منذ العام    
  .ونلرعاية األطفال املسرحني من اجملموعات املسلحة اليت تعمل خارج نطاق القان

وأحـرزت  . وفيما يتعلَّق بالسكان األصليني، جرى تعزيز آليات احلوار والتوافـق           -١٠٧
كولومبيا تقّدماً بارزاً يف بناء نظمها اخلاصة بالتعليم املشترك بني الثقافات والرعاية الـصحية              
املقدمة جملتمعات السكان األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي، فضالً عن وضـع طرائـق              

 ومع ذلك، . ة مسائل العنف اجلنسي والتوظيف القسري ومكافحة اإلفالت من العقاب         ملعاجل
  .تزال كولومبيا تواجه حتدِّيات هيكلية وتارخيية على حد سواء ما
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وفيما يتصل باجملتمع املدين وخطة العمل الوطنية بشأن حقوق اإلنسان، أشار الوفد              -١٠٨
وتناول النظام قـضايا    . ٢٠١١نسان يف العام    إىل إنشاء نظام وطين ومؤمتر وطين حلقوق اإل       

 مؤسسة عموميـة وأعـد مؤشـرات للحقـوق          ٦٣ُحدِّدت يف خطة العمل ونسق أنشطة       
وعلى سبيل املثـال،    . االقتصادية واالجتماعية والثقافية واقترح سياسات عامة حمددة أخرى       

حمفل خصص  فريق عامل معين بقطاع األعمال وحقوق اإلنسان، وُعقد ٢٠١٢  عامأنشئ يف
  .للتجارة احلرة وحقوق اإلنسان

ومت تعزيز احلوار مع منظمات اجملتمع املدين يف إطار املؤمتر الوطين حلقوق اإلنـسان                -١٠٩
  .الذي دعا إليه كل من احلكومة واجملتمع املدين واجملتمع الدويل

 سياسة املساواة   ٢٠١٢املرأة، فقد اعتمدت احلكومة يف العام       يتعلَّق بقضايا     فيما أما  -١١٠
وُرصـدت ميزانيـة بلغـت      . بني اجلنسني واخلطة الشاملة من أجل حياة خالية من العنف         

 مليار دوالر لتنفيذ هذه السياسة اليت تعكس الصكوك الدولية من قبيل قراري جملس       ١,٩ حنو
رار العوامل اليت تعيق الوصول إىل العدالة       تدرك استم   إذ والدولة. ١٨٢٠ و ١٣٢٥األمن رقم   

يف قضايا العنف اجلنسي، فإهنا ستواصل العمل على وضع استراتيجية لتعزيز الوقاية والرعاية             
  .يتصل هبذه األفعال  فيماالشاملة للضحايا والتحقيق واملالحقة القضائية الفعالني

ـ          -١١١ سياً ومـشتهي اجلنـسني     ويف إشارة إىل حقوق مجاعات السحاقيات واملثليني جن
وحاملي صفات اجلنس اآلخر، أسندت احلكومة يف إطار خطة التنمية الوطنية مهمةً تتمثَّل يف              

هذا الصدد، شرعت مديرية اإلحصاءات الوطنية يف         ويف .وضع سياسة عامة هلذه اجلماعات    
 الـسياق نفـسه، أنـشئت يف        ويف .وضع موجز بيانات أساسية ألفراد هذه اجلماعـات       

 جلنة ملعاجلة احلاالت الطارئة وتلقي الشكاوى املتعلِّقة بانتهاكات حقوق اإلنسان           ٢٠١١ عام
اليت ترتكب حبق السحاقيات واملثليني جنسياً ومشتهي اجلنسني وحاملي صـفات اجلـنس             

  . حالة١٠٠وتلقت هذه اآللية حىت اآلن أكثر من . اآلخر
يتعلَّـق    فيمـا  اختذهتا احلكومـة  وسلط الوفد كذلك األضواء على اإلجراءات اليت          -١١٢

وحققت املؤسسات املختصة بعض النتائج يف حتديد هوية املختفني         . حباالت االختفاء القسري  
 شخص خالل السنة األوىل     ١٠ ٠٠٠والتعرف على مكان وجودهم وتسىن استعادة رفات        

 وراثيـة    قاعدة بيانات  ٢٠١٠وكانت احلكومة قد أنشأت يف العام       . من عمل اإلدارة احلالية   
  .ختضع لسلطة املدعي العام

ويف اخلتام، ذكر الوفد أن األسئلة املطروحة والتوصيات املقّدمة أساسية لتحـسني              -١١٣
. حالة حقوق اإلنسان وحتقيق السالم والقضاء على الكراهية والسعي إىل العفو واملـصاحلة            

بات العمال بوصـفها    وسلط نائب الرئيس األضواء على التوصيات اليت تدعو إىل احترام نقا          
. مؤسسات دميقراطية وتشجيع احلوار االجتماعي ووضع حد للوساطة يف جمـال التوظيـف            

يتعلق باملسؤولية االجتماعية     فيما وتقامست احلكومة الشواغل اليت أعربت عنها بعض البلدان       
  .للشركات، ووضع النساء واألطفال، والتمييز ضد األقليات اإلثنية واألقليات األخرى
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وأعلن نائب الرئيس أن الوفد سيكون قد أعد ردوداً خطية على األسئلة املطروحـة                -١١٤
خالل احلوار التفاعلي وقد جّهز موقف احلكومة خبصوص التوصيات، لدى اعتمـاد تقريـر       

  .االستعراض الثاين املتعلق بكولومبيا من جانب الفريق العامل

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
وقـدمت  . ت كولومبيا يف التوصيات الواردة أدناه وأعلنت تأييـدها هلـا          نظر  -١١٥

وترد هذه اآلراء يف إضافة لتقرير الفريق العامـل     . كولومبيا آراءها بشأن هذه التوصيات    
)A/HRC/24/6/Add.1:(  

أن تنفذ التوصيات املُقدمة من املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمـم             -١-١١٥
 العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع خالل الزيارة اليت قامـت           املتحدة املعنية مبسألة  

  ؛)السويد (٢٠١٢مايو /هبا إىل كولومبيا يف أيار
أن تضع وتنفذ خطة عمل شاملة ومتعددة التخصصات هتدف إىل            -٢-١١٥

مكافحة العنف ضد املرأة، وذلك بالتشاور مع الضحايا واملنظمـات النـسائية،            
ا األمم املتحدة ومنظومة البلـدان األمريكيـة        وبناء على التوصيات اليت قدمته    

  ؛)بلجيكا(حلقوق اإلنسان 
أن تتابع وتنفذ بشكل فعال توصيات املمثلة اخلاصة لألمني العـام             -٣-١١٥

  ؛)النمسا(املعنية مبسألة العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع 
أن توفر موارد إضافية لرباجمهـا املخصـصة ملكافحـة االجتـار              -٤-١١٥

  ؛)الفلبني (باألشخاص
أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان أال يؤدي اإلصـالح التـشريعي             -٥-١١٥

والتطبيق العملي إلصالح اختصاص القضاء اجلنائي العسكري إىل اإلفالت مـن           
يتصل بانتهاكات حقـوق      فيما العقاب وإمنا يساعد على احلد منه بدرجة كبرية       

  ؛)اإسباني(اإلنسان اليت ترتكبها القوات املسلحة 
أن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع القوانني الناظمـة لإلصـالح            -٦-١١٥

الدستوري من أجل ضمان حقوق الضحايا وأن يكون للمحـاكم العـسكرية            
تعاجل بأي شكل من األشـكال اجلـرائم          وأال اختصاص مقيد واستثنائي،   جمال

املزعومة، من قبيل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، مـن جانـب احملـاكم              
  ).السويد(لعسكرية ا

__________ 

 .مل ُتحّرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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حصلت التوصيات التالية على دعم كولومبيا اليت تعترب أنه سبق هلا أن نفذهتا يف                -١١٦
وترد هذه اآلراء يف    . وقدمت كولومبيا آراءها بشأن هذه التوصيات     . إطار عملية التنفيذ  

  ):A/HRC/24/6/Add.1(إضافة لتقرير الفريق العامل 
 الصكوك الدولية حلماية وتعزيز حقوق      أن تصبح كولومبيا طرفاً يف      -١-١١٦

 تصدق عليها بعد، حسب االقتضاء، من قبيل اتفاقيـة          مل زالت  ما اإلنسان اليت 
  ؛)١()إكوادور( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١ عام

أن ُتتقاسم املمارسات اجليدة يف آليات متابعة ورصد االلتزامـات            -٢-١١٦
  ؛)كوبا(لتها الدولة املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت قب

أن متضي كولومبيا يف وضع برنامج إنذار مبكر يف إطـار عمـل               -٣-١١٦
  ؛)صربيا(مكتب أمني املظامل بغية تفادي وقوع خمتلف انتهاكات حقوق اإلنسان 

أن تستمر يف جهودها الرامية إىل تعزيز قدرهتا املؤسسية وإطارهـا             -٤-١١٦
 على القانون والنظام بغية متتع سـكاهنا    التشريعي ملكافحة جرائم العنف واحلفاظ    

  ؛)سنغافورة(حبقوق اإلنسان 
أن ُتطّور كولومبيا على الصعيد اإلقليمي مؤسسات حكومية ُتعىن           -٥-١١٦

بإعادة تشكيل الذاكرة التارخيية النتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل الرتاع          
  ؛)سويسرا(املسلح 
جماالت للحوار بني اجملتمـع املـدين       أن تستمر كولومبيا يف توفري        -٦-١١٦

والدولة ملناقشة قضايا حقوق اإلنسان، من قبيل الطاولة املستديرة الوطنية ملناقشة       
  ؛)اجلمهورية الدومينيكية(قضية الضمانات 

أن متضي كولومبيا قدماً يف تنفيذ النظام الوطين حلقوق اإلنـسان             -٧-١١٦
ت حكومية شاملة يف ميدان حقوق      بغية ضمان املزيد من االتساق ووضع إجراءا      

  ؛)اجلمهورية الدومينيكية(اإلنسان 
أن تستمر كولومبيا يف العمل مع النظام الوطين حلقوق اإلنـسان             -٨-١١٦

بغية االمتثال بدرجة أكرب لاللتزامات الدولية واعتمـاد هنـج متبـاين حيـال              
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(السياسات القطاعية 

 تستمر يف جهودها من خالل التحاور مع القـوات املـسلحة            أن  -٩-١١٦
  ؛)باكستان(الثورية لكولومبيا للتوصل إىل اتفاق إلهناء الرتاع املسلح 

__________ 

أن تصبح كولومبيا طرفاً يف الصكوك الدولية حلماية وتعزيز         : التوصيات كما قُرئت خالل التحاور التفاعلي      )١(
 . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها بعد، من قبيل اتفاقية عام 
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  ؛)كوبا(أن تستمر كولومبيا يف العمل لتحقيق السلم عرب احلوار   -١٠-١١٦
أن تشرع يف عملية تفاوض بغية التوصـل إىل تـسوية سـلمية               -١١-١١٦

  ؛)وسيالر االحتاد(
أن تستمر يف عملها لتعزيز سيادة القانون وتواصل جهودها يف            -١٢-١١٦

إطار عملية السالم بني احلكومـة والقـوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا              
  ؛)كوستاريكا(

أن تواصل جهودها الرامية إىل حتقيق السالم من خـالل احلـوار              -١٣-١١٦
  ؛)اجلمهورية الدومينيكية(

املفاوضات بغية وضع حد للرتاع وبناء سالم مستقر        أن تستمر يف      -١٤-١١٦
  ؛)غواتيماال(ودائم 
أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز السالم فضالً عـن اجلهـود              -١٥-١١٦

الرامية إىل حتقيق اإلدماج االجتماعي واملصاحلة من خالل تنفيذ خطـة التنميـة             
  ؛)ماليزيا" (االزدهار للجميع "٢٠١٤-٢٠١٠الوطنية للفترة 

أال توفر جهداً يف تعزيز اإلدمـاج االجتمـاعي للمـشاركني يف              -١٦-١١٦
  ؛)االحتاد الروسي(اجملموعات املسلحة غري املشروعة سابقاً 

أن تنفذ قانون تعويض الضحايا وإعادة األراضي تنفيذاً عادالً وأن            -١٧-١١٦
 نوعية يتجزأ من سياسة التنمية حبيث يساهم يف توفري     ال تتحقق من حتوله إىل جزء    

  ؛)بنما(حياة مستدامة وكرمية للضحايا 
أن تستمر يف تنفيذ قانون تعويض الـضحايا وإعـادة األراضـي              -١٨-١١٦

  ؛)اجلمهورية الدومينيكية وصربيا(
أن تعزز املؤسسات املختصة من أجل اختاذ تدابري أكثر فعالية على             -١٩-١١٦

ص املشمولني بـإجراءات   الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي لضمان محاية األشخا      
سيما املطالبني هبا وحماميهم واملسؤولني املعنيني واملدافعني عن          وال إعادة األراضي، 
  ؛)سويسرا(حقوق اإلنسان 

سـيما مكـان      وال أن حتسن إجراءات محاية أصحاب املطالبات،       -٢٠-١١٦
  ؛)أستراليا(املناطق الريفية منهم، بغية تعزيز عملية إعادة األراضي 

يف   مبا أن تتخذ كل التدابري الضرورية لتعزيز فعالية برنامج احلماية،          -٢١-١١٦
ذلك من خالل إجراء دراسات سريعة لتقييم األخطار وتنفيذ املخططات املتفـق            
عليها ووضع معايري واضحة لتحديد األخطار واعتماد تدابري للحماية اجلماعيـة           

  ؛)أيرلندا(وإدماج أفراد األسرة يف املخطط 
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أن حتدد خطط عمل إلنفاذ قانون تعـويض الـضحايا وإعـادة              -٢٢-١١٦
  ؛)الكرسي الرسويل(األراضي 

أن تنظر يف إمكانية اعتماد تدابري إضافية لتوفري الرعاية للـضحايا             -٢٣-١١٦
وجربهم وإعادة األراضي هبدف تقدمي العون لضحايا العنف ودفع تعويض هلـم            

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(
أن تكفل استمرار اجلهود الرامية إىل تنفيذ تدابري الرعاية والعـون             -٢٤-١١٦

  ؛)الربازيل(واجلرب الشامل لضحايا الرتاع املسلح الداخلي 
أن توفر للمشردين الكولومبيني فرصة لتقدمي طلـب جـرب حـال              -٢٥-١١٦

  ؛)بنما(عودهتم الطوعية حىت يستفيدوا من قانون تعويض الضحايا وإعادة األراضي 
أن تنظر يف تصميم آليات تشغيلية جتعل من الفتيـان والفتيـات              -٢٦-١١٦

واملراهقني من ضحايا الرتاع املسلح أولوية من أولويات الربامج املتعلقة باسترداد           
حقوقهم، وتنفيذ برامج جرب تراعي احلق يف مجع مشل أفراد األسـرة واحلـق يف               

  ؛)أوروغواي(الصحة والتعليم والعناية النفسية 
أن ُتضاعف جهودها يف جمال اإلصالح االجتماعي واالقتـصادي           -٢٧-١١٦

وتعّزز نظام إنفاذ القانون من أجل حتقيق املصاحلة الوطنية، ومكافحـة العنـف             
  ؛)نام فييت(واجملموعات املسلحة غري الشرعية، واحلفاظ على النظام العام 

د اجملموعات  أن ُتضاعف جهودها الرامية إىل حتسني نوعية حياة أش          -٢٨-١١٦
  ؛)بريو(سيما السكان األصليني والسكان املنحدرين من أصل أفريقي   والضعفاً
أن تعتمد مجيع التدابري الضرورية لضمان احلماية الكاملة لألطفال           -٢٩-١١٦

  ؛)رومانيا(ومتتع أطفال كولومبيا بكل احلقوق 
الفتيان أن ُتضاعف جهودها لتطبيق التشريع القائم بغية منع فصل            -٣٠-١١٦

والفتيات عن بيئتهم األسرية بسبب الظروف االقتصادية لألسرة من خالل برامج 
  ؛)أوروغواي(التدريب ومحالت التدريب ومحالت اإلعالم والتوعية 

سيما التدابري   والأن تواصل السياسة اليت وضعتها لصاحل األطفال،       -٣١-١١٦
  ؛)بوروندي(ومة املتعلقة مبكافحة عمل األطفال اليت شرعت فيها احلك

  ؛)النيجر(أن تضع استراتيجية وطنية يف جمال األمن العام   -٣٢-١١٦
أن تعتمد تدابري شـاملة لرفـع مـستوى األمـن العـام فيهـا                 -٣٣-١١٦

  ؛)الروسي االحتاد(
يتيح حتقيق منو متناسق يف البلـد         مبا أن تعمل من أجل تعزيز األمن       -٣٤-١١٦

  ؛)الكونغو(
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سات احلالية للوقاية من أخطار انتهاكات احلـق يف         أن ُتعزز السيا    -٣٥-١١٦
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(احلياة واحلرية والسالمة واألمن الشخصيني 

أن تواصل جهودها إلدراج منظور حقوق اإلنسان يف األعمال           -٣٦-١١٦
  ؛)الفلبني(والتجارة 

 والثقافيـة يف    أن تستمر يف إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية        -٣٧-١١٦
  ؛)مصر(االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار باملخدرات 

أن توجه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة              -٣٨-١١٦
  ؛)الربازيل(وأسبابه وعواقبه 

أن توجه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املـرأة              -٣٩-١١٦
ملة للتصدي للعنف اجلنـسي بالتـشاور مـع اجملتمـع           وأن تعد خطة عمل شا    

  ؛)هنغاريا( املدين
أن متضي يف اعتماد إجـراءات فعالـة حلمايـة حقـوق املـرأة                -٤٠-١١٦

  ؛)أذربيجان(
أن تستمر يف بذل اجلهود لسد الفجوة يف مشاركة النساء يف سوق              -٤١-١١٦

  ؛)شيلي(العمل، وذلك يف إطار السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني 
أن تكثف جهودها لضمان املساواة بني اجلنسني ومتكني النـساء،            -٤٢-١١٦

بوسائل منها وضع سياسة وطنية بشأن املساواة بن اجلنسني ومواصـلة العمـل             
اجلاري يف إطار اللجنة املشتركة بني القطاعات للقضاء على العنف ضد املـرأة             

  ؛)نيجرييا(واللجنة القانونية إلنصاف املرأة يف الكونغرس 
أن تنظر يف إمكانية تعزيز التدابري الضرورية حلماية ودمج أفـراد             -٤٣-١١٦

مجاعات املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية           
  ؛)األرجنتني(

أن تكثف حضور احلكومة يف املناطق الريفية اليت تتعرض جمتمعاهتا            -٤٤-١١٦
يل التشريد القسري، وللعنف الذي متارسـه املنظمـات      احمللية النتهاكات من قب   

  ؛)إيطاليا(اإلجرامية 
أن متضي يف اعتماد إجراءات ثابتـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة             -٤٥-١١٦

  ؛)ماليزيا(والعصابات اإلجرامية بغية محاية السكان املدنيني 
أن تتخذ التدابري الضرورية لدمج عناصر تعليم حقوق اإلنسان           -٤٦-١١٦
  ؛)باكستان( التدريب اخلاص بوكاالت إنفاذ القانون يف
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أن تستمر يف تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لـصاحل األطفـال مـع              -٤٧-١١٦
التركيز بشكل خاص على األطفال من ضحايا األلغام األرضية فضالً عن متابعة            

  ؛)اجلزائر(جهودها لتفادي إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
ز محاية األطفال، بوسائل منها التحقيق يف حاالت العنـف          أن ُتعز   -٤٨-١١٦

  ؛)قربص(ضد األطفال ومقاضاة املسؤولني عن هذا العنف ومنعه 
أن ُتعّد خطة عمل شاملة للتصدي للعنف املوجه ضد النساء على             -٤٩-١١٦

أساس التوصيات املتكررة املقدمة من األمم املتحدة ومنظومة البلدان األمريكيـة           
  ؛)قريغيزستان(نسان حلقوق اإل

أن تستمر يف إيالء األولوية للسياسات اليت تستهدف متتع النساء            -٥٠-١١٦
  ؛)جنوب أفريقيا(حبقوقهن ومنع العنف اجلنسي 

يف   مبا أن تنظر يف إعداد وتنفيذ خطة عمل للنهوض حبقوق املرأة،           -٥١-١١٦
  ؛)إندونيسيا(ذلك إجراءات ملكافحة العنف املُمارس ضدهن 

أن تكثف جهودها ملنع العنف اجلنسي ضد النساء واألطفال وتعّزز            -٥٢-١١٦
التدابري الرامية إىل إعادة تأهيل الفتيات والفتيان املتأثرين بالرتاعـات املـسلحة            

  ؛)باراغواي(
أن ُتعزز جهودها الرامية إىل القضاء على العنـف ضـد النـساء               -٥٣-١١٦

  ؛)السنغال(واألطفال 
يف   مبـا   الرامية إىل التصدي للعنف ضد النساء،      أن تزيد جهودها    -٥٤-١١٦

ذلك إتاحة النفاذ إىل العدالة والرعاية الصحية للضحايا، فضالً عن إعادة دجمهن            
  ؛)سلوفاكيا(سيما يف سياق الرتاع املسلح   والاجتماعياً،

أن ُتعّد وتنفذ على حنو فعال خطة عمل شـاملة ومـشتركة بـني        -٥٥-١١٦
  ؛)إسبانيا(ي للعنف ضد النساء القطاعات من أجل التصد

أن متضي يف العمل على حنو بّناء بغية تنفيذ القـوانني واملراسـيم               -٥٦-١١٦
والقرارات اليت متت املوافقة عليها ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات وضمان           

  ؛)كندا(وصول ضحايا العنف اجلنسي إىل القضاء 
 القضاء مـن خـالل      أن تكفل وصول ضحايا العنف اجلنسي إىل        -٥٧-١١٦

  ؛)فرنسا(ضمان تنفيذ القوانني اخلاصة حبماية النساء تنفيذاً فعاالً 
سـيما    وال أن ُتضاعف اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص         -٥٨-١١٦

  ؛)بريو (٢٠١٨-٢٠١٣من خالل اعتماد االستراتيجية الوطنية اجلديدة للفترة 
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سـيما النـساء      وال باألشـخاص، أن تستمر يف مكافحة االجتار        -٥٩-١١٦
والفتيان والفتيات، ومتضي يف تعزيز برامج منـع االجتـار باألشـخاص وفقـاً              

  ؛)دولة فلسطني(لالستراتيجية الوطنية املتكاملة ملكافحة االجتار باألشخاص 
أن تعزز براجمها املخصصة ملنع االجتار باألشخاص يف استراتيجيتها           -٦٠-١١٦

  ؛)ترينيداد وتوباغو(ة االجتار باألشخاص الوطنية اجلديدة ملكافح
أن تعزز برامج منع االجتار باألشخاص يف إطار االسـتراتيجية            -٦١-١١٦

 مع التركيز بصورة    ٢٠١٢-٢٠٠٧الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص للفترة      
  ؛)مصر(خاصة على األطفال من الفئات الضعيفة 

 باألشخاص مع توجيـه     أن تستمر يف العمل على مكافحة االجتار        -٦٢-١١٦
تنص على ذلـك اخلطـة املقبلـة          كما عناية خاصة لألطفال وللفئات الضعيفة    

  ؛)كمبوديا(لالستراتيجية الوطنية ملنع االجتار باألشخاص 
أن تتابع بصورة خاصة جهودها ملكافحـة االجتـار باألشـخاص             -٦٣-١١٦

  ؛)هندوراس(
ستراتيجية الوطنية ملكافحة أن تنظر يف تعزيز السياسة الشاملة يف اال  -٦٤-١١٦

  ؛)إندونيسيا(يف ذلك التدابري الوقائية   مبااالجتار باألشخاص،
أن تعزز برناجمها املخصص ملنع االجتـار باألشـخاص يف إطـار              -٦٥-١١٦

 مـع   ٢٠١٢-٢٠٠٧االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص للفترة       
  ؛)يزستانقريغ(التركيز بشكل خاص على األطفال والنساء 

أن تواصل جهودها من أجل مكافحة االجتار باألشخاص يف إطـار             -٦٦-١١٦
هذا الصدد حنث     ويف .استراتيجيتها الوطنية الشاملة ملكافحة االجتار باألشخاص     

حكومة كولومبيا على املضي يف العمل من أجل استكمال خطتها االسـتراتيجية            
  ؛)نيجرييا( واعتمادها ٢٠١٨-٢٠١٣للفترة 
أن تعزز نظامها القضائي بغية ضمان قـدرهتا علـى التحقيـق              -٦٧-١١٦

سـيما ضـحايا      وال واملقاضاة حبيث تضمن وصول مجيع املواطنني إىل القضاء،       
  ؛)سويسرا(العنف اجلنسي 

أن تستمر يف مكافحة اإلفالت من العقاب وتشجع احترام حقوق            -٦٨-١١٦
  ؛)غابون(اإلنسان من خالل حتسني النظام القضائي 

أن تكفل امتثال نظام القضاء العسكري امتثاالً كـامالً للقـانون             -٦٩-١١٦
الدويل حلقوق اإلنسان وأن تضمن التحقيق السريع والفعال يف مجيع ادعـاءات            
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اململكة املتحـدة لربيطانيـا   (انتهاكات حقوق اإلنسان على يد أفراد من اجليش      
  ؛)العظمى وأيرلندا الشمالية

القضاء واملساواة أمام القانون واإلشـراف      أن تضمن استقالل      -٧٠-١١٦
على احملاكم العسكرية ملكافحة اجلرائم خالل الرتاع وخاصة عمليـات القتـل            

  ؛)فرنسا(اخلارجة عن إطار القانون 
أن تفي بالتزامها مبنع إفالت املسؤولني عـن انتـهاكات حقـوق       -٧١-١١٦

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اإلنسان من العقاب 
أن تواصل جهودها ملكافحة إفالت املسؤولني عـن االنتـهاكات            -٧٢-١١٦

  ؛)األرجنتني(اخلطرية حلقوق اإلنسان من العقاب 
أن تكفل احلماية املالئمة للمدافعني عن حقوق اإلنـسان الـذين             -٧٣-١١٦

يف ذلـك إجـراء       مبـا  ينشطون يف كولومبيا وأن تقّر بذلك بشرعية نشاطهم،       
نزيهة يف كل ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنـسان        حتقيقات وحماكمات كاملة و   

  ؛)سلوفاكيا(املرتكبة ضدهم 
  ؛)سلوفينيا(أن تعزز إجراءات محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان   -٧٤-١١٦
أن ُتضاعف جهودها للتحقيق مع األشخاص املسؤولني عن هتديد           -٧٥-١١٦

 ليـة والـصحفيني   املدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني وزعماء اجملتمعات احمل       
اململكـة  (املسؤولني عن أعمال العنف اليت تستهدف هذه الفئات وحماكمتهم           أو

  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
التحقيق على وجه السرعة يف احلاالت املتعلقة بتهديد املدافعني عن            -٧٦-١١٦

من قـانون تعـويض     حقوق اإلنسان والضعفاء والنقابيني واملستفيدين احملتملني       
الضحايا وابتزازهم واالعتداء عليهم ومقاضاة املسؤولني عـن هـذه األفعـال            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
أن تتأكد من أن السلطات القضائية سُتجري حتقيقـات متعمقـة             -٧٧-١١٦

  ؛)بلجيكا(ونزيهة بشأن أعمال العنف املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 
 تتخذ خطوات إضافية ملنع أحداث العنف ضـد مجيـع أفـراد             أن  -٧٨-١١٦

الشعب، مبن يف ذلك اجملموعات املُستهدفة كزعماء اجملتمعات احمللية والـصحفيني           
واملطالبني باستعادة أراض من خالل حتسني برامج احلماية والوقاية وتنظيم محـالت   

  ؛)كندا(القانون تثقيف وضمان التدخل والتحقيق الفعالني من جانب موظفي إنفاذ 
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أن تكفل عدم تعرض أقرباء ضحايا االختفاء القـسري وممثلـيهم          -٧٩-١١٦
واألشخاص الذين يبلغون عن حاالت االختفاء القسري لالعتداء واالضـطهاد          

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
أن تتخذ كل التدابري الضرورية حلماية املـدافعني عـن حقـوق              -٨٠-١١٦

داءات املوجهة ضدهم وتكفل مثول مرتكيب هذه       اإلنسان من التهديدات واالعت   
  ؛)فرنسا(األعمال أمام القضاء 

أن تضمن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف املناطق الريفية            -٨١-١١٦
بصورة متساوية وفعالة بالنظر إىل التحديات القائمة يف جمال إنفاذ قانون تعويض            

  ؛)أملانيا(الضحايا وإعادة األراضي 
 تسن تشريعاً يقر بشرعية األنشطة اليت يضطلع هبا املدافعون عـن            أن  -٨٢-١١٦

حقوق اإلنسان وحيمي حياهتم وسالمتهم وأمنهم، وأن ُتجري حتقيقات سريعة ونزيهة           
  ؛)هنغاريا(وفعالة يف االدعاءات املتعلقة بتعرضهم للتهديد واالعتداء والعنف 

 بأمن املدافعني عن حقوق     أن تكفل إنفاذ التدابري التشريعية املتعلقة       -٨٣-١١٦
  ؛)هولندا(اإلنسان بغية تنفيذ التدابري والربامج بصورة فعالة 

أن تواصل تعزيز إجراءات احلمايـة الـيت اعتمـدهتا للتـصدي              -٨٤-١١٦
  ؛)النرويج(لالعتداءات اليت تستهدف النقابيني 

أن ُتحسن الوصول إىل وحدة احلماية الوطنية وتعزز خـدماهتا يف             -٨٥-١١٦
ناطق الريفية وتتخذ خطوات جديدة حلماية املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان          امل

والصحفيني وزعماء الشعوب األصلية واألشخاص املشمولني بعمليـات إعـادة       
  ؛)النرويج(األراضي 

أن تعزز أنشطة احلكومة وبراجمها من أجـل إحـالل جمتمـع              -٨٦-١١٦ 
   ؛)كوبا(كولوميب يسوده العدل وخيلو من الفقر 

أن متضي يف تنفيذ سياسات وبرامج احلد من الفقر وحتسني الرعاية             -٨٧-١١٦
  ؛)سنغافورة(املقدمة إىل أفراد الشعب بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة املختصة 

  ؛)إسبانيا(أن متضي يف احلد من الفقر والالمساواة   -٨٨-١١٦
 بـصورة   فقرالأن تستمر يف تنفيذ التدابري اهلادفة إىل احلد من            -٨٩-١١٦
  ؛)أذربيجان(عامة 
أن تستمر يف تعزيز خططها الناجحة يف جمال احلد من الفقر والفقر              -٩٠-١١٦

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(املدقع وتواصل كفاحها ضد االستبعاد االجتماعي 
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أن ختصص املوارد وتسرع عجلة الربامج الوطنيـة إلحـداث            -٩١-١١٦
 السكن الالئق وإعادة األراضـي وحتقيـق        فرص العمل واحلد من الفقر وتوفري     

  ؛)نام فييت(املساواة بني اجلنسني وحتسني التعليم وخدمات الرعاية الصحية 
يزال يشكل   الأن تستمر يف التصدي للتفاوت االجتماعي الذي  -٩٢-١١٦

  ؛)كمبوديا(أحد التحديات املطروحة يف كولومبيا 
واحلد من الفقـر يف صـفوف   أن تعزز التدابري اخلاصة بالتعليم       -٩٣-١١٦

  ؛)الكونغو(األقليات 
أن تواصل النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية لألقليات         -٩٤-١١٦

  ؛)النيجر(والفئات الضعيفة 
أن تواصل جهودها من أجل التنفيذ الكامل للسياسة الوطنيـة            -٩٥-١١٦

دولـة  (ذايت  للغذاء واألمن الغذائي وتشجع إنتاج األغذية من أجل االستهالك ال         
  ؛)بوليفيا املتعددة القوميات

أن تعزز إنفاذ قوانني العمل، بوسائل منها زيادة التدريب ملفتشي           -٩٦-١١٦
العمل من أجل إجراء املزيد من التحقيقات املتعمقة يف االنتـهاكات املزعومـة             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وضمان حتصيل الغرامات يف الوقت املناسب 
ن تعتمد تدابري إضافية للحد من معـدل اعـتالل األمهـات            أ  -٩٧-١١٦

  ؛)النكا سري(ووفيات الرضع 
أن تتخذ خطوات تكفل امتثال مقـدمي اخلـدمات الـصحية             -٩٨-١١٦

والعاملني يف اجملال الطيب امتثاالً تاماً لقرار احملكمـة الدسـتورية بعـدم جتـرمي               
  ؛)نيوزيلندا(اإلجهاض يف ظروف معينة 

ف جهودها من أجل نفاذ مجيع األطفـال إىل التعلـيم           أن تكث   -٩٩-١١٦
  ؛)بولندا(اإللزامي اجملاين يف املرحلة االبتدائية 

أن متضي يف تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز يف التعليم             -١٠٠-١١٦
  ؛)النكا سري(

أن متضي يف اعتماد تدابري جديدة ملكافحة التمييز يف التعلـيم             -١٠١-١١٦
  ؛)دولة فلسطني(وعات األقليات ومحاية جمم

أن تستمر يف إيالء األولوية لفرص التعليم ألكرب نسبة ممكنة من             -١٠٢-١١٦
  ؛)أذربيجان(سكان املناطق الريفية واملستضعفني 
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أن تضمن نيل التعليم االبتـدائي اجملـاين واإللزامـي جلميـع              -١٠٣-١١٦
ييـز يف جمـال التعلـيم       وأن تنضم إىل اتفاقية اليونسكو ملكافحـة التم        األطفال

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
أن متضي يف تعزيز جهودها لتعزيز حقـوق األشـخاص ذوي             -١٠٤-١١٦

  ؛)اجلزائر(اإلعاقة وتكفل إدماجهم يف اجملتمع 
أن تكفل، من خالل آليات التشاور، مشاركة أكرب عدد ممكن            -١٠٥-١١٦

  ؛)بريو(هم من الشعوب األصلية يف حتديد السياسات العامة اليت ختص
أن تتخذ تدابري أقوى حلماية الشعوب األصلية والكولـومبيني           -١٠٦-١١٦

املنحدرين من أصل أفريقي من اهلجمات اليت تشنها اجلماعات املسلحة وتتخـذ            
  ؛)مجهورية كوريا(تدابري لضمان حقوقهم 

أن متضي يف أنشطتها الرامية إىل حتسني ظروف عيش الـسكان             -١٠٧-١١٦
  ؛)نغالالس(األصليني 

أن تستمر يف تنفيذ برامج التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة            -١٠٨-١١٦
مـن  ات معيشة شعبها واحلد من الفقـر و       الشاملة من أجل زيادة حتسني مستوي     

  ؛)الصني(األمية 
أن تستمر يف وضع وتوسيع نطاق بـرامج محايـة الـشعوب              -١٠٩-١١٦

  ؛)مصر( األصلية
ت املتعلقة حبقوق األقليات والشعوب     أن تتأكد من أن التشريعا      -١١٠-١١٦

تزال تنفذ بالكامل، مع إيالء اهتمام خاص حلماية أكثر األفراد عرضة             ال األصلية
  ؛)إيطاليا(للتهديدات والعنف، مثل املدافعني عن حقوق اإلنسان 

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمـة لـضمان احلمايـة الكاملـة              -١١١-١١٦
يتعلـق    فيما الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي،    لشعوب األصلية و  لواملستدامة  

  ؛)نيوزيلندا(باألمن اجلسدي واحلقوق املتصلة باألرض 
أن توفر املساعدة لألطفال املسرحني وتعاقب املـسؤولني عـن            -١١٢-١١٦

  ؛)بولندا(جتنيدهم 
أن جتري حتقيقات متعمقة يف مجيع حاالت جتنيد األطفال غـري             -١١٣-١١٦

  ؛)النمسا(املسلحة وتقدم املسؤولني عن ذلك إىل العدالة  اجلماعاتاملشروع يف 
أن تستمر يف اختاذ التدابري الفعالة لضمان تعايف األطفال اجلنود            -١١٤-١١٦

  ؛)النمسا(وإعادة تأهيلهم وإدماجهم 
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أن تراجع وتعزز آليات اإلدماج االجتماعي والتعويض لألطفال          -١١٥-١١٦
  ؛)بلجيكا(ويض الضحايا اجلنود املسرحني يف إطار قانون تع

أن تواصل تقدمي املساعدة لألطفال املسرحني، بصرف النظـر           -١١٦-١١٦
اجلماعة املسلحة غري القانونية اليت انتموا إليها، متشياً مع مقتـرح األمـني              عن
  ؛)شيلي( العام
أن تكثف جهودها للتصدي النتشار ممارسة التجنيد القـسري           -١١٧-١١٦

ت املسلحة غـري التابعـة للدولـة، وتكفـل تـوفري            لألطفال من قبل اجلماعا   
احلماية واملساعدة وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيـل جلميـع األطفـال            خدمات

  ؛)هنغاريا(املسرحني 
 تتخذ تدابري إضافية لتعزيز النظام القضائي ولزيادة مـساءلة          نأ  -١١٨-١١٦

 ومقاضـاة   يف ذلك عن طريق التحقيق يف اجلـرائم         مبا منتهكي حقوق اإلنسان،  
  ؛)كندا(مرتكبيها 

أن حتمي حق السكان األصليني وجمتمعات الفالحني التقليديني          -١١٩-١١٦
يف ملكية األراضي ملنع مصادرة األراضي الصاحلة للزراعة يف ظل سياق التنميـة            

  ؛)املكسيك(االقتصادية واالجتماعية احلايل 
غية الوصول إىل   أن تواصل تنفيذ سياسة توفري التعليم للجميع ب         -١٢٠-١١٦

  ).غابون(املناطق الريفية 
وأحاطت كولومبيا علماً بالتوصيات التالية اليت ستواصل السلطات الوطنية النظر      -١١٧
وترد هذه اآلراء يف إضافة لتقريـر  . وقدمت كولومبيا آراءها بشأن هذه التوصيات     . فيها

  ):A/HRC/24/6/Add.1(الفريق العام 
ل القريب جلنة احلقيقة بغية تيسري عمليـة        أن تؤسس يف املستقب     -١-١١٧

  ؛)داد وتوباغويترين(العدالة والسالم يف كولومبيا 
أن تشرك نساًء وخرباء استشاريني يف املسائل اجلنسانية ضـمن            -٢-١١٧

فريق املفاوضني الرئيسيني وتضع خطة عمـل وطنيـة لتنفيـذ قـرار جملـس               
  ؛)الربتغال (١٣٢٥ األمن
دعمها السياسي وتعاوهنا املـايل مـن أجـل         أن تواصل وتعزز      -٣-١١٧

عمليات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بغية تنفيذ املشاريع االجتماعية          
  ؛)إكوادور(لصاحل الالجئني الكولومبيني 

أن متضي يف اإلقرار حبقوق األزواج من نفس اجلنس من خالل             -٤-١١٧
  ؛)يسلنداآ(نس وضع تشريع جييز الزواج والتبين لشخصني من نفس اجل
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لضمان "أن تدعم مشروع القرار املعروض أمام جملس الشيوخ           -٥-١١٧
وصول ضحايا العنف اجلنسي، وخاصة العنف اجلنسي يف سياق الرتاع املسلح،           

  ؛)فنلندا(بغية مكافحة اإلفالت من العقاب " إىل القضاء
 الصادر عن احملكمـة     ٠٩٢أن تكفل التنفيذ الفعال لألمر رقم         -٦-١١٧

 قضية عنف جنسي ضد النساء إىل مكتب        ١٨٣الدستورية الذي أُحيلت مبوجبه     
 املتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة يف          ١٢٥٧املدعي العام، وإدراج القانون رقم      

اجلنائي، وإنشاء نظام مشترك بني املؤسسات لرصد تنفيذ قـرار جملـس          القانون
  ؛)أيرلندا (١٣٢٥األمن 
يع املتعلق باختـصاص القـضاء      أن تتأكد من أن تطبيق التشر       -٧-١١٧

بني احلكومة والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا      السالم  العسكري وإدارة عملية    
  ؛)إيطاليا(متسقاً مع هدف مكافحة عدم اإلفالت من العقاب 

أن تتخذ تدابري إضافية تكفل عدم تعهد القضاء العسكري بنظر            -٨-١١٧
  ).الربتغال( قوات األمن قضايا حقوق اإلنسان اليت تشمل أفراداً من

وقدمت كولومبيا آراءها بشأن هـذه      . مل حتظ التوصيات التالية بتأييد كولومبيا       -١١٨
  ):A/HRC/24/6/Add.1(وترد هذه اآلراء يف إضافة لتقرير الفريق العامل . التوصيات

أن تصدق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليـست            -١-١١٨
  ؛)النيجر(عد كولومبيا طرفاً فيها ب

أن تنظر يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة       -٢-١١٨
 الالإنـسانية   أوالعقوبة القاسـية   أومناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    

؛ أن تصدق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة           )بريو(املهنية   أو
؛ أن تصبح طرفاً يف الربوتوكـول       )املكسيك، الفلبني، سلوفينيا، تركيا   (التعذيب  

؛ أن تنظـر يف إمكانيـة       )اجلبل األسـود  (االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
لربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب هبـدف تعزيـز         ااالنضمام إىل   

  ؛)أوروغواي(األنشطة الوقائية 
أن تصدق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة            -٣-١١٨
  ؛)كوستاريكا(عذيب وتنشئ آلية وطنية للقيام بزيارات إىل أماكن االحتجاز الت

أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب        -٤-١١٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(وتنشئ آلية وطنية ملنع التعذيب وفقاً لذلك 

أن تستكمل على وجـه الـسرعة عمليـة التـصديق علـى               -٥-١١٨
 االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وكـذلك عمليـة مواءمـة           الربوتوكول

  ؛)تونس(تشريعاهتا الوطنية مع أحكام نظام روما األساسي 
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أن تصدق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة            -٦-١١٨
التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           

  ؛)غواتيماال(
يف التوقيع والتصديق على الربوتوكـول االختيـاري        أن تنظر     -٧-١١٨

  ؛)سلوفاكيا(اجلديد التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
أن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد           -٨-١١٨

  ؛)الربتغال(الثقافية والدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
بالعهد الدويل  امللحق  رفاً يف الربوتوكول االختياري     أن تصبح ط    -٩-١١٨

  ؛)اجلبل األسود(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة    يأن تنظر يف التصد   -١٠-١١٨

حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات لضمان مراعاة رأي الطفل وحاجاته           
  ؛)تايلند(وفري احلماية له فضالً عن ت

أن تصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق        -١١-١١٨
  ؛)اجلبل األسود(الطفل 
أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل           -١٢-١١٨

  ؛)أملانيا(املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
تصاص اللجنة املعنية حبـاالت  أن تنظر يف إمكانية االعتراف باخ       -١٣-١١٨

 -نيابـة عنـهم       أو  من الضحايا  -االختفاء القسري لتلقي وفحص البالغات      
  ؛)أوروغواي(وكذلك من الدول األطراف األخرى 

جلرائم ضد اإلنـسانية    أن تعدل القانون اجلنائي حبيث ُتصنف ا        -١٤-١١٨
  ؛)فنلندا (ئة اجلرائم مبوجب القانون الوطين يف فوجرائم احلرب

سـيما    ال ،زمن يف الوسائل البشرية واملاليـة     أن تعاجل النقص امل     -١٥-١١٨
تلك اليت هتدف إىل التنسيق بني مهام مؤسسات متنوعة من قبيل الوحدة الوطنية             

  ؛)هولندا(العام، واحملاكم املدعي للحماية، والشرطة، ومكتب 
سلحة غـري   أن تتخذ التدابري املناسبة ملعاجلة توسع اجلماعات امل         -١٦-١١٨

املشروعة اليت ظهرت بعد تسريح املنظمات شبه العسكرية مع إيـالء اهتمـام             
خاص ملكافحة اإلفالت من العقاب وضمان استقالل القضاة والنظام القـضائي،           

  ؛)تايلند(فضالً عن توفري التعويض لضحايا مثل هذه األحداث 
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جتنيـد    أوأن تستمر يف جهودهـا لوضـع حـد السـتخدام          -١٧-١١٨
سيما بالتعاون مـع األمـم        وال القوات املسلحة،   أو من قبل اجلماعات   طفالاأل

  ؛)فرنسا(املتحدة 
أن تراجع مشروع القانون واإلطار التشريعي ذي الصلة لضمان         -١٨-١١٨

  ؛)أستراليا(أن تنظر احملاكم املدنية يف القضايا املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان 
سلطة احملاكم العسكرية اليت تتوىل مهـام       أن تتخذ تدابري لتقييد       -١٩-١١٨

  ؛)االحتاد الروسي(القضاء املدين 
أن حتافظ على مؤسسة األسرة والزواج كعالقة زوجية بني رجل       -٢٠-١١٨

  ؛)الكرسي الرسويل(وامرأة تقوم على رضا الطرفني 
أن تنفذ توصيات مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق           -٢١-١١٨

ين تنفيذاً كامالً كوسيلة للمسامهة يف حتسني حالة حقوق اإلنـسان           اإلنسان امليدا 
  ؛)النمسا(على أرض الواقع 

أن تتخذ تدابري ملعاجلة الطلبات بشأن استمرار عمليات اإلعدام           -٢٢-١١٨
  ؛)أستراليا(خارج نطاق القضاء 

أن تنظر يف كيفية تعويض ضحايا العنف اجلنسي املرتكب مـن             -٢٣-١١٨
يعتربون أطرافاً يف الرتاع      ال ماعات املسلحة غري الشرعية الذين    جانب أفراد اجل  

  ؛)أستراليا(
أن تتخذ إجراءات ملموسة وفعالة لتنفيـذ اإلطـار القـانوين             -٢٤-١١٨
والتصدي النتشار ظاهرة إفالت مرتكيب جرائم العنـف اجلنـسي مـن             القائم
  ؛)السويد( العقاب
فالت من العقـاب الواسـع      أن تتخذ تدابري فعالة ملكافحة اإل       -٢٥-١١٨

االنتشار وتكفل أال يؤدي إصالح العدالة اجلنائية العسكرية إىل اإلفـالت مـن             
  ؛)أملانيا(العقاب يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها قوات األمن 

أن تعزز جهودها الرامية إىل وضع حد لإلفالت مـن العقـاب              -٢٦-١١٨
يف ذلك اجلرائم الـيت يرتكبـها         مبا  اإلنسان، بشأن االنتهاكات اخلطرية حلقوق   

ضباط اجليش رفيعي املستوى، فضالً عن االنتهاكات املتعلقة بالعنف اجلنسي ضد      
  ).مجهورية كوريا(املرأة 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكـس موقـف          /إن مجيع االستنتاجات و     -١١٩
ينبغي تأويـل     وال .الستعراض بشأهنا أو الدولة موضوع ا   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/هذه االستنتاجات و
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  االلتزامات والتعهدات الطوعية  -ثالثاً  
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة اإلفالت من العقاب يف قـضايا انتـهاكات                -١٢٠

  . شخص، مبن يف ذلك أفراد من قوات األمنحقوق اإلنسان اليت ترتكب من قبل أي
أن حترز تقدماً يف تصميم سياسة عامة يف التربية على حقوق اإلنسان وثقافتها تشمل    -١٢١

  .مجيع أجهزة الدولة وعامة اجلمهور
أن تستمر يف تنفيذ توصيات مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا،              -١٢٢

  .الوطينوفقاً ملالءمتها والواقع 
أن تستمر يف متابعة االستعراض الدوري الشامل يف إطار النظام الـوطين حلقـوق                -١٢٣

  .اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
يتصل بالنظام الوطين حلقـوق       فيما أن تتقاسم، مع الدول اليت تطلب ذلك، خرباهتا         -١٢٤

اإلنـسان وآليـة رصـد     اإلنسان ونظام الرصد الشامل للتوصيات الدولية املتعلقة حبقـوق          
  .االستعراض الدوري الشامل، يف إطار التعاون الدويل

أن تعزز اآلليات والسياسات الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص ضمن سـياق              -١٢٥
يف   مبـا  االستراتيجية الوطنية، وتعزز التدابري الرامية إىل تلبية احتياجات ضحايا هذه اجلرمية،          

وأن تستمر أيضاً يف تنفيذ اجلهـود الدبلوماسـية         . اعدة واملشورة ذلك العودة واألمن واملس   
تعزيز اآلليات الثنائية واإلقليمية اليت تعـاجل هـذه           أو ومبادرات التعاون التقين هبدف إنشاء    

  .املشكلة عرب الوطنية
  .أن تواصل التقدم يف تنفيذ اآللية الوطنية لزيارة أماكن االحتجاز  -١٢٦
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  املرفق

  دتشكيلة الوف    

[English only] 
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