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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثون
 2018أاير/مايو  7-18

 *كولومبياموجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن    
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
دوريا  ، مع مراعاا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

هااا اااح   زها  ما  اج 55ماوز  للمعلومااا ادقدما  ما   وهاو االستعراض الدوري الشامل.
د د األقصاال لعاادإىل االسااتعراض الاادوري الشااامل مقااّدم ج  اايل مااوز   ق ااداً   اا (1)ادصاال  

اء علال عتمد  بناإلنسان اد وخيّصص فرع منفصل إلسهاماا ادؤسس  الوطن    قوقاليلماا. 
 اليامل مب ادئ  ريس. التق د 

املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة ب ااا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

 2014-2010الحظ ميتب أمني ادظامل ج كولوم  اا أن طةا  التنم ا  الوطن ا  للفا    -2
وطن ا  لتنم ا  الغا  أن طةا  اأدجمت النهج اجنساين بشيل اريح وم  طالل إزراءاا حمادد   

 . (2)ج إدماج النهج اجنساين  قدماً كانت أقل   2018-2014للف   
 01مااا  القاااانون التشاااريع   24ا إىل أن ادااااد  وأ اااار ميتاااب أماااني ادظاااامل ج كولوم  ااا -3

ا  ااانص عل ااا  دااا مساااؤول   ق ااااد  قاااواا األمااا  العاااام، طالفااااً ونةااااق  ق اااد منااامون  2017 لعاااام
علاال ااا ااي ر آاثماا  نظااام رومااا األساساا ، وأ ااار إىل مااا قااد ي  ااب علاال  لاا  ماا   28 اداااد 

 . (3)بشيل طاص العنف اجنس 
__________ 

 إىل دوائر ال مج  الت ريري   ألمم ادت د . مل حترر هذه الوث ق  ق ل إرساهلا *
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إااااادار طةاااا  العماااال ادتعلقاااا   ألعمااااال ج كولوم  ااااا امل ظااااميتااااب أمااااني ادواست ساااا   -4
ماااا    قري اااااً ج ادائاااا   23نساااا    نأفاااااد أغاااا  أناااا    2015التجارياااا  وحقااااوق اإلنسااااان ج عااااام 

. (4)تعلاااام بعمل اااااا مؤسساااااا األعمااااال التجارياااا  حاااااالا التع واااا  أو ادظاااااهراا االزتماع اااا  
 جماااال حقااااوق اإلنساااان ج إطااااار ا فاقاااااا اإلجناااا اا الااااا حققتهاااا الدولاااا  ج أيناااااً واست سااا  

 .(5)االستثمار الدول  
بااادأا  ساااتو    نظ مااااا مسااال   أطااار  إىل أنج كولوم  اااا وأ اااار ميتاااب أماااني ادظاااامل  -5

اهل اكال ادسال   التابعا  للقاواا ادسال   الثوريا  ليولوم  اا،  ركتهاا الا األراا  بعض و تنا ع علل 
 . (6)لتشرد القسري اجماع م  اكاا أطر ، ج حاالا انتها ام  مجل  وهو ما  س ب، 

مااا  القاااااد  االزتماااااع ني   خصاااااً  134والحاااظ ميتااااب أماااني ادظااااامل ج كولوم  اااا أن  -6
وج . 2016لالغت اال طاالل عاام  وا عرا واجملتمع ني واددافعني ع  حقوق اإلنسان ج كولوم  ا

ازتمااااع ني رميااا  قتااال لقااااد  ز 58آب/أغساااةس، كاااان قاااد أُبلااا  عااا   15وحااا   2017عاااام 
حال  هتديد لقااد   500حوا  زر   وث م و إلااف  إىل  ل ، . ومدافعني ع  حقوق اإلنسان

 . (7)منها هتديداا مجاع   61ازتماع ني ومدافعني ع  حقوق اإلنسان، 
 قاااادم اااااو ل ج عمل اااااا  قااااد  أناااا  ُأحاااار  والحااااظ ميتااااب أمااااني ادظااااامل ج كولوم  ااااا  -7

آلطاار  قرياار اااادر عاا  اللجناا  القانون اا   رب الناارر اجماااع  وإعاااد  األراااا ، وفقاااً التعااويض وزاا
 . (8)قوانني ادتعلق   جماعاا اإلثن  ال مراس مو  1448لقانون  نف ذ ادتابع  وراد 

أن عمل    نف ذ قانون الن ااي وإعاد  األراا   ج كولوم  ا والحظ ميتب أمني ادظامل  -8
انعاادام التنساا م ف مااا بااني عاا  ظااروا األمن اا  ج عااد  مناااطم ماا  ال لااد و كشاافت عاا  انعاادام ال

 . (9)الوكاالا
والحااااظ ميتااااب أمااااني ادظااااامل ج كولوم  ااااا أناااا  مل  يتماااال، حاااا  اآلن، أي عمل اااا  ماااا   -9

وج جماااال زااارب النااارر الفاااردي، . اددرزااا  ج الساااجل 522 اعمل ااااا زااارب النااارر اجمااااع  الااا
ج  93، وأن ااو ل ج عمل ا   قاد  التعاويض اإلداري للنا اايأن التقدم احملر  التقارير أظهرا 

 . (10)ادائ  م  السيان الن ااي مل يستف دوا بعد م  هذا التدب 
ميتااااب أمااااني ادظاااامل ج كولوم  ااااا أ  اااا  التااااداب  الاااا ا ااااذهتا الدولاااا  إلعاااااد   واعااا ا -10

واليولااوم  ني ادن اادري  ماا  أااال أفريقاا ، وليناا   نياألااال الساايان األراااا  وياياا  جمتمعاااا 
 . (11)الحظ أن التقدم احملر  ج هذه العمل   او ل زداً 

ااااعو ا ج إعااااد  اإلدمااااج األساااري وزاااود والحاااظ ميتاااب أماااني ادظاااامل ج كولوم  اااا  -11
علااااال ا ااااادماا الة  ااااا   مللماااااراهقني اجملنااااادي  مااااا  ق ااااال اجماعااااااا غااااا  القانون ااااا  وج حصاااااوهل

 . (12)تخصص اد
 1257وف مااااا يتعلاااام يل ااااااا ياياااا  النسااااااء ااااا ااي العنااااف اجنسااااا ، مثاااال القاااااانون  -12
ماا ف طة   اعو ا أن  ال   ال  وزد  ،  دد ميتب أمني ادظامل ج كولوم  ا علل2008 لعام

 .(13)د  مالءمتها وأ  تهايتعلم مب
ج  عرض للتشاريد القساري الاداطل     أنج كولوم  ا أدل  علل  ميتب أمني ادظاملقدم و  -13

 .(14)العديد منهم ج ا ارجيق م ،  خصاً  7 243 838كولوم  ا 



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

3 GE.18-03745 

 املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة -اثلثاا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (15)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -ألف 

 (16)اإلنسان
 ،مااااا  دون سااااا ب واااااااح ،ن كولوم  اااااا ال  ااااا ال  ااااارفضأ 18أفاااااادا الورقااااا  ادشااااا ك   -14

التصااااديم علاااال الربو وكااااول االطت اااااري ال فاق اااا  مناهناااا  التعااااذيب وغاااا ه ماااا  اااااروب ادعاملاااا  
العقوب  القاس   أو الالإنسان   أو اده ن ، والربو وكول االطت اري ادل م  لعهاد الادو  ا ااص  أو

تصادي  واالزتماع   والثقاف  ، والربو وكول االطت اري ال فاق ا  حقاوق الةفال ادتعلام   قوق االق
طتصاااااص اللجناااا  ادعن اااا   اااااالا االطتفاااااء القسااااري االعاااا اا  أو  ،إبزااااراء  قااااد  ال الغاااااا

 . (17)جن  مناهن  التعذيب ج  لق  ال الغاا الفردي  أو
م  ااااا ق لاااات  وااااا تني متعلقتااااني  إلزااااراءاا إىل أن كولو  13وأ ااااارا الورقاااا  ادشاااا ك   -15

دعاااو  إىل ادقااارر ا ااااص ادعاان مبساااملل  العناااف ااااد ادااارأ ، ولينهاااا مل   وز ااا متمثلتاااني ج ا اااا  
 قل لاااا  ماااا  اديلفااااني ايراا  لقاااال  ن كولوم  ااااأ 11. وأفااااادا الورقاااا  ادشاااا ك  (18) نفاااذ ا بعااااد

 .(19)ها لإوز هها دعو  دائم  ، رغم  2017طاا  ورفنت بعنها ج عام  زراءااإب

 (20)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
 - القواا ادسل   الثوريا  ليولوم  ااوقَّعت مع أن ا يوم   18أفادا الورق  ادش ك   -16

اال فاااق النهااائ  إلااااء الناا اع وإحااالل سااالم مسااتقر ودائاام، و لتااا ، فقااد اجاا ا الشااعى علاال 
 . (21)2013ج عام الصدد قدم  ج هذا نُفذا التوا اا اد

 واعتااااربا منظماااا  مشااااروع عسااااا التوق ااااع علاااال عمل اااا  بناااااء السااااالم ج كولوم  ااااا إجنااااا اً  -17
ع   قديرها لفرص ادشارك  ادتاح  للمجتماع ادادين، وإن   11وأعربت الورق  ادش ك   .(22)مهماً 

وأ اااارا جنااا  ال لااادان األمريي ااا   قاااوق اإلنساااان إىل أن . (23)غااا  كاف ااا  هاااذه ادشاااارك  كانااات
 .(24) وط د السالم  رط أساس  دمارس  حقوق اإلنسان واح امها

، الحظاات (26)27-116و (25)15-116إىل  9-116وف مااا يتعلاام  لتوااا اا ماا   -18
 ال فاااق  ا اااال علاال مسااتو  اليااونلرة ج عمل اا  التنف ااذ القااانوين التااملط 27الورقاا  ادشاا ك  

وأعربت منظما  . (27)ع قانون ييفل عدم  ل   منمون اال فاقاالسالم، وأ ارا إىل ارور  و 
العفو الدول   ع  قلقها إ اء انتهاك  عريف ادسؤول   الق ادي  للقانون الدو  الساري، وإ اء بعض 

 .(28)التداب  التشريع   لتنف ذ ا فاق السالم
إىل ارور   ع و  ادوارد الياف   لتمويل ا فااق الساالم وغا ه  26وأ ارا الورق  ادش ك   -19

 .(29)م  اإلاالحاا االزتماع   العازل 
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ت فياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن مااا  مراعااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -1 

 (30)ادساوا  وعدم التم     
أن الساود وادن ادري  ما  أاال أفريقا  و اعى ال اال ني و  23الحظت الورق  ادشا ك   -20

فاددن وادناطم الا  قةنها . منذ أمد طويل اً منهج  عنصرايً اً مت     والرايسال ج كولوم  ا يوازهون
 اااه أغل  اا  ماا  الساايان ادن اادري  ماا  أااال أفريقاا  هاا  األقاال اسااتفاد  ماا  اهل اكاال األساساا   د

. وطلااب ادركاا  االستشاااري الاادو   قااوق اإلنسااان التصااديم علاال (31)الشاارب والصاا   والتعلاا م
ا فاق   ال لدان األمريي   دياف   مج ع أ يال التم    والتعصب وعلل ا فاق   ال لادان األمريي ا  

 . (32)دياف   العنصري  والتم    العنصري وما يتصل بذل  م  أ يال التعصب
مناااذ آطااار زولااا  مااا  االساااتعراض  ، قااادماً ك ااا اً ُأحااار   أن 20ادا الورقااا  ادشااا ك  وأفااا -21

الاادوري الشااامل، ج االعاا اا  قااوق ادثل اااا وادثل ااني وم دوزاا  اد اال اجنساا  وملااايري اهلوياا  
عق اا ولي  مث  واع جمموع  واسع  م  ادعاي  واالزتهاداا القنائ  ، س ل منها اجنسان  ، ب

 . (33)هذه القوانني إنفا  ونحتول د
إىل أن ادثل اااا وادثل ااني وم دوزاا  اد اال اجنساا  وملااايري  18وأ ااارا الورقاا  ادشاا ك   -22

حت   ادوظفني العامني رغم التقدم احملر  ج االع اا القانوين  قاوقهم يعانون م   اهلوي  اجنسان  
 . (34)ميفول غ   حقوق ملايري اهلوي  اجنسان  وال   ال 

أن ادثل اا وم دوزاا اد ال اجنسا  ال يا ل  اا ااي لعادم  اوف   6وأفادا الورق  ادش ك   -23
 . (35)كوس ل  "للعالج"   ائع  "التص     " االغتصا ا ، وال   الوالدعم هل  الدول  لل ماي 

 (36)التنم   وال  و  واألعمال التجاري  وحقوق اإلنسان  
منااطم االحت اط ااا " اإلقل ما  مثالالتصن ف أمناط أن إىل  18 رق  ادش ك أ ارا الو  -24

ادشاريع  اا األ  ا  االسا ا  ج   "و "التنم   الريف   واالقتصادي  واالزتماع   مناطم"و" ادعدن  
، ال  و   - اعُتمدا م  دون مراعا  م دأ مشارك  اجملتمعاا احملل   وال اآلاثر االزتماع    "الوطن 

و إعااد  ااا اد ااه ادساتعمل  أوأاافت أن  ُُسح ج قةاع النفط مبمارساا مثل التنق اب ال لا ا  
 .(37)أو التصديع اهل درو 

 ايربون اا  وماانح  ااراط ص التعاادي  أدَّ أن اسااتلالل ادااواد اهل دروك 11وأفااادا الورقاا  ادشاا ك   -25
 ل باااا  و قلاااا ص الثاااارو  الن ا  اااا  وا  وان اااا  والتلااااو  ازتماع اااا  طةاااا   مثاااال اإلااااارار  - إىل آاثر ب و اااا 

 2017 مقاطعااا  ج كولوم  اااا  عراااات ج عاااام 21 األااااار ج الشاااديد دصاااادر اد ااااه، وأااااافت أن
إىل منةقاا  ماكارينااا ا ااااع   4وأ ااارا الورقاا  ادشاا ك   .(38)للتلااو   ل ئ اام بساا ب أنشااة  التعاادي 

وإىل الناالوط ال  و اا  الااا  فراااها علاال  ،إل الاا  العشااوائ   لللااا اامتناارر ماا  لااادار  ا اااا  كاا قل م 
 .(39)اقتصادي   اا أتث  ك   مثل استخراج ادواد اهل دروكربون   النظم اإلييولوز   أنشة   
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أنااا  اعُتمااادا ج  27، أفاااادا الورقااا  ادشااا ك  (40)36-116وف ماااا يتعلااام  لتواااا    -26
شاااملن حقاااوق اإلنساااان واألعماااال التجاريااا  وليااا  إزاااراءاا طةااا  العمااال الوطن ااا  ب 2015 عاااام

 .(41)الدول  رك ا ح  اآلن علل نشر ا ة  و عم مها، وأن آل اا التق  م غ  ميتمل 
وأكاادا م ااادر  اد ااادئ التوز ه اا  ليولوم  ااا أن كولوم  ااا  تم اا  بيواااا ال لااد الوح ااد ج  -27

التجاريا  وحقاوق اإلنساان، ولينهاا أااافت أنا  ادنةق  الذي أطلم س اس  عام  بشاملن األعماال 
 .(42)ين ل  بذل زهود ز ار  لتع ي  قدراا اديلفني بتنف ذ الس اساا العام  علل الصع د احملل 

 حقوق اإلنسان ومياف   اإلرهاب  
إىل أن ه اكااااال مثااااال الوحاااااد  الوطن ااااا  دياف ااااا  اإلرهااااااب  3أ اااااارا الورقااااا  ادشااااا ك   -28

ديري  الوطن   دياف   اجرمي  ادنظم (، أا  ت، ج إطار التنس م ادف ض مع اد )ادسما  حال اً 
 . (43)ادسؤول  ع  الت ق قاا ها عت ار  ذه القوااالقواا العسيري  وقواا الشرط ، طااع  هل

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (44)حم الفرد ج ا  ا  وا ري  واألمان علل  خص   
ر اااندوق  ثق ااف مااواطن م ن سااو  ادهتمااني  ماياا  ا اام ج ا  ااا  إىل أن س اساا  أ ااا -29

 . (45)القتل الرح م ج ال لد  تناىف مع الت اماا كولوم  ا ج جمال حقوق اإلنسان
م  ادثل اا وادثل ني وم دوز  اد ل   خصاً  440قُتل أن   20وأفادا الورق  ادش ك   -30

علاال  148. و2016و 2013اجنساا  وملااايري اهلوياا  اجنسااان   ج الفاا   ادمتااد  بااني عااام  
حالا   365 وُساجلت أينااً . زرائم قتل بدافع الت    اد اد ال اجنسا م  هذه ا االا األقل 

دوزاا  اد اال اجنساا  وملااايري عناف مر يااب ماا  زانااب أفاراد الشاارط  اااد ادثل اااا وادثل اني وم  
 . (46)اهلوي  اجنسان  

أن ظااااهر  اجماعااااا  ااا   العسااايري  ال  ااا ال قائمااا  وأن  18وأكااادا الورقااا  ادشااا ك   -31
 سريح قواا الدفاع الذايت ادوحد  اليولوم    مل يشمل كل اجماعاا، ومل ييفل إعاد  اإلدمااج 

األمريي اا   قااوق اإلنسااان أن حالاا  العنااف النامجاا   . والحظاات جناا  ال لاادان(47)الفعااال دقا ل هااا
 .(48)ع  الن اع ادسلح مستمر 

أناا ، رغاام نفاا  ا يوماا  وزااود اجماعاااا  اا   العساايري ،  3والحظاات الورقاا  ادشاا ك   -32
أناا  أُع ااد  شااي ل ا نااح اإل ااار  إىل وزااود "عصااا ا إزرام اا " ج بعااض ادناااطم، ماا  طااالل 

. وأاااافت (49)أزهاا   منظماا   اا نفااو   ادا حااد  العنااف الااذي متارساا  اااد الساايان اداادن ني
أن اجماعاااا  ااا   العساايري  اجدياااد   واااال ار يااااب انتهاكاااا زسااا م   11الورقاا  ادشااا ك  

، 2016وواساااااع  النةااااااق  قاااااوق اإلنساااااان والقاااااانون الااااادو  اإلنسااااااين وأااااااا كانااااات، ج عاااااام 
وحاددا الورقا   .(50)مقاطعا  32مقاطع  م  مقاطعااا كولوم  اا ال اال  عاددها  31ج  ود موز

مجاعااااا  ااا   عسااايري   شااايلت بعاااد عمل ااا  التساااريح و نشاااط ج بوينااااب نتورا، مثااال  7ادشااا ك  
أغااا الة ن لاااراة )النساااور الساااود(، أو لاااوة راسااا وطوة )اجاااذاماا(، أو قاااواا الااادفاع الاااذايت 

إىل وزاااود هاااذه  14وأ اااارا الورقااا  ادشااا ك   .(51)  ااا  أو ال إميربيساااا )الشااارك (اللايتان ااا  اليولوم
 .(52)اجماعاا ج مقاطع  أ ر دو



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

GE.18-03745 6 

الااذي  2016لعااام  1801عاا  قلقهااا إ اء  نف ااذ القااانون  22وأعرباات الورقاا  ادشاا ك   -33
ياام ادظاااهراا ُواااع مبوز اا  القااانون الااوطن اجديااد للشاارط  والتعااايا، وقاااا  ف مااا يتعلاام بتفر 

مااااا  ظأن اإلاااااارا ا اددن ااااا  األطااااا   ادن 23. والحظااااات الورقااااا  ادشااااا ك  (53)ومدا ااااا  ادناااااا ل
و ااااجعت الورقاااا   .(54)ا يوماااا  زاناااابشااااوكو قوبلاااات بقااااو  غاااا  متناساااا   ماااا    نتورا و ببوينااااا ج

 اممشاروع   اساتخدماد  إزراءاا قنائ    لقائ ا  للت قام ما  واع كولوم  ا علل   17ادش ك  
 .(55)لقو موظف  األم  ل

حالاا  احتجااا   عسااف  ماا  ق  اال  595 حااوا  أناا  ُسااجل 18وأفااادا الورقاا  ادشاا ك   -34
إىل أن عااادد حااااالا االطتفااااء القساااري  11وأ اااارا الورقااا  ادشااا ك   .(56)ماااوظفني حياااوم ني

 عرياف زرميا  و ساءلت ع  ، قائم اخنفض طالل السنواا األط  ، ولي  هذه الظاهر  ال   ال 
 .(57)العقو ااالطتفاء القسري ج قانون 

ج ادائا ،  47,8إىل أن ادعدل العام الكتظاظ الساجون بلا   2وأ ارا الورق  ادش ك   -35
، وأن  بُن ت عد  مراك  لالحتجا ، ولي   ايد  االكتظااظ  ادل علال 2017ح  أيلول/س تمرب 
أنا ، رغام إعاالن حالا  الةاوارئ ج الساجون  18 ك  وأااافت الورقا  ادشا .(58)فشل هذا التدب 

 .(59)، ال   ال ا ال  الص    ج السجون غ  مستقر 2016ج عام 
إىل أن ساال ى ا رياا  ماا  ادثل اااا وادثل ااني وم دوزاا  اد اال  20وأ ااارا الورقاا  ادشاا ك   -36

  والعناااف وخيناااعون اجنسااا  وملاااايري اهلويااا  اجنساااان   يتعرااااون أل ااايال متعااادد  مااا  التم  ااا
 .(60)لنمو ج م  الرعاي  الص    ال يراع  احت ازاهتم ا اا 

بعمل ااا   فتااا ا مج اااع  إىل اااارور  اااااةالع آل اا  مساااتقل  متامااااً  20  وأ ااارا الورقااا  ادشااا ك -37
 .(61)أماك  االحتجا  مبا ف ها خمافر الشرط  ومراك  احتجا  القااري  ومستشف اا األمراض النفس  

 .(62)نعااا أن التعاااذيب ال يااا ال يشااايل اارسااا  إزرام ااا  مق   2حظااات الورقااا  ادشااا ك  وال -38
إىل وزاود اارسااا قناائ   ااار   اؤدي إىل نقاص ج اإلباال  عا   21وأ ارا الورقا  ادشا ك  

، 2016و 2013أنااا  زااار ، باااني عاااام   18وأفاااادا الورقااا  ادشااا ك   .(63)حااااالا التعاااذيب
ج ادائااااا  إىل  3,36ج ادائااااا  منهاااااا إىل الدولااااا  و 49,23 حالااااا   عاااااذيب، ُنساااااب 327حتدياااااد 

 .(64)العصا ا ادسل  

 (65)إقام  العدل، مبا ج  ل  مسملل  اإلفالا م  العقاب، وس اد  القانون  
أن إقاما  العادل  عااين ما  مشااكل ه يل ا  مثال التادطالا  18أفادا الورق  ادش ك   -39

ياوم ني، واالعتاداءاا علال ادادعني العاامني والقناا  والنا ااي غ  اداربر  ما  ك اار اداوظفني ا 
إىل طصخص  قةاع العدال  وإىل دواع  القلام  3. وأ ارا الورق  ادش ك  (66)والشهود واحملامني

وقااادمت رابةااا  م يسااام الدول ااا   .(67)القائمااا  بشاااملن الواليااا  القناااائ   ا ااااا  مااا  أزااال الساااالم
اكم العل اااا ج أفعاااال فساااادا متثلااات ج اعتمااااد أو عااادم اعتمااااد معلومااااا عااا   واطاااؤ أعنااااء احملااا

 .(68)قراراا مبا خيدم مصل   بعض أعناء اليونلرة
 ، ج إطار  نف اذ ا فااق الساالم، مرساوماً سنت أن ا يوم  27وأفادا الورق  ادش ك   -40

عمل ا  بقانون يقلص بشايل واااح عادد ماوظف  ميتاب ادادع  العاام للدولا ، وهاو ماا ُيصاعب 
إىل أن ميتاب ادادع  العاام  20. وأ ارا الورقا  ادشا ك  (69) في   اجماعاا     العسيري 
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للدول   ارع ج  نف اذ بارعمج لتع يا  الت ق قااا اجنائ ا  ج اجارائم ادر ي ا  ااد ادثل ااا وادثل اني 
 .(70)م  ح  اآلنوم دوز  اد ل اجنس  وملايري اهلوي  اجنسان  ، ولي  مل  ت قم إجنا اا مه

والحظاااات رابةاااا  حمااااام  الاااادفاع عاااا  احملااااامني أن احملااااامني يوازهااااون اااااعو ا ج أداء  -41
 . (71)عملهم بشيل مستقل، وهو ما يقوض األداء السل م للنظام القنائ 

،  عااااديل علاااال القااااانون 2015إىل أناااا  أُدطاااال، ج عااااام  18وأ ااااارا الورقاااا  ادشاااا ك   -42
إىل جتاهل القانون الدو  بواف  اإلطار القانوين ادنة ام حملاكما  القاواا اجنائ  العسيري يرم  

أناااا  ُطااااول للقناااااء اجنااااائ  العساااايري م يااااد ماااا   11. والحظاااات الورقاااا  ادشاااا ك  (72)ادساااال  
 .(73)الصالح اا

وأ ارا ه وم  رايتس وو ا إىل أن كولوم  ا ق لت  وا اا بشملن "مياف   اإلفالا  -43
ج مقاااااااا  اجناااااود  وي الر اااااب الااااادن ا  أحااااار ا كولوم  اااااا  لفعااااال  قااااادماً  وقاااااد. مااااا  العقااااااب"

 5-115وف ماااااا يتعلااااام  لتواااااا اا  .(74)وادتوساااااة ، ولينهاااااا مل  قااااااض ك اااااار اااااا اط اجااااا ا
، (75)25-118و 22-118و 19-118و 8-117و 70-116و 69-116و 6-115و

 ام ج عمل ااا اإلعادام طاارج أنا  مل  ت قام إجناا اا مهما  ج الت ق 27أكدا الورقا  ادشا ك  
 .(76)"الت ي ف اإلجيايب" االا نةاق القناء ادعروف  

قانون الن ااي وإعااد   ست سنواا علل اعتماد  منت و كرا منظم  العفو الدول   أن -44
حيصاال  وأعرباات منظماا  مشااروع عسااا عاا  قلقهااا ألناا  مل. (77)مل ينفااذ بعااد  لياماالوليناا  األراااا  

 .(78)ج ادائ  م  األ خاص اددرزني ج السجل الوح د للن ااي 2,4  علل التعويض سو 
إنشااااء جنااا   ،ج سااا اق ا فااااق الساااالم ،وأ اااارا مؤسسااا  اليااااريى اإلجياااايب إىل أنااا   قااارر -45

 .(79)ج مج ع األقال ماروري أن وزود هذه ادؤسس  إىل الستجالء ا ق ق  وادصا   والتعايا، و 

 (80)وا م ج ادشارك  ج ا  ا  العام  وا  ا  الس اس  ا رايا األساس     
 كرا حرك  التصاحل الدول   أن كولوم  ا ال   ال  عتمد نظام ا دم  العسايري  اإلل ام ا   -46

وأ اااااارا الورقااااا   .(81)يللماااااواطنني الاااااذكور، مااااا  دون أي أحياااااام جت ااااا  االساااااتنياا النااااام  
م ج االستنياا النم ي، رغم أن احمليم  الدستوري  إىل أن ا يوم   تجاهل ا  18 ادش ك 

 .(82)اع فت ب 
ليفالا  ما  اجهاود  إىل أن  ين لا  لل يوما  أن   اذل م ياداً  22وأ ارا الورق  ادش ك   -47

اساتقالل ه وااا حتريار أطةاار وأ اارا منظما  مراسالون باال حادود إىل  .(83)حري  الرأي والتع ا 
 .(84)وسائط اإلعالم

إ اء أفعاال التخوياف والعناف  هااوأعربت منظما  التناام  ادسا    حاول العاامل عا  قلق -48
 . (85)والقتل الا  ستهدا ال عماء الدين ني وأفراد الةوائف الدين  

مشااااااارك  هاااااااما أن آل اااااا  ادشاااااااوراا الشااااااع     وسااااااع  12و كاااااارا الورقاااااا  ادشاااااا ك   -49
لاارفض مشاااريع  أن ادااواطنني أزااروا اسااتفتاء  ااع  اً إىل  3. وأ ااارا الورقاا  ادشاا ك  (86)ادااواطنني

نفة ااااا  و عدين ااااا  وأن ا يومااااا ، رغااااام قاااااراراا احمليمااااا  الدساااااتوري ،  شاااااي  ج ااااااالح   هاااااذه 
أن ا يومااا   رياااد  نظ مهاااا  8وأااااافت الورقااا  ادشااا ك   .(87)االساااتفتاءاا مااا  الناح ااا  القانون ااا 

الصاااااادر ج  T-445أن ا ياااام  10  والحظاااات الورقاااا  ادشاااا ك .(88)بفاااارض م يااااد ماااا  الشااااروط
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وج هذا الصدد،  .(89)  إىل أن االستفتاءاا الشع    إل ام  ع  احمليم  الدستوري  ن َّ  2016 عام
 .(90)مع القلم إىل قن   "ال كولوسا" ج  ول ما 12والورق  ادش ك   22أ ارا الورق  ادش ك  

 مظاااااهر  م  اااا  ال  اااا ال  ااانص علاااال جتاااار أن القاااوانني اليولو  3وأكااادا الورقاااا  ادشاااا ك   -50
أن ال لااد يشااهد مظاااهراا وإااارا ا  22وأفااادا الورقاا  ادشاا ك   .(91)االحتجاااج االزتماااع 

 .(92)وطن  ، ومث   ياو  اد قواا األم 
أن كولوم  اااا مل متتثااال للتواااا اا ادتعلقااا   دااادافعني عااا   18وأفاااادا الورقااا  ادشااا ك   -51

عتاااداءاا علاااال ادااادافعني عااا  حقااااوق اإلنساااان والقااااد  االزتماااااع ني حقاااوق اإلنساااان وأن اال
زرميااا  قتااال  276، ُساااجل علااال األقااال 2017و 2013ففااا  الفااا   ادمتاااد  باااني عاااام  .  ادا

ااا   أن معظااام حااااالا االغت اااال  11والحظااات الورقااا  ادشااا ك   .(93)حالااا  اعتاااداء 164و   ج ركَّ
 ،والناا ااي وادنظماااا الااا  اادعمهم، م ج األراااا ادناااطم الريف اا  واسااتهدا اداادافعني عاا  ا اا

 .(94)م  أزل بناء السالموالنا ةني 
إىل أن نس   اإلفالا ما  العقااب ج قناااي زارائم قتال ادادافعني  2وأ ارا الورق  ادش ك   -52

ع  حقاوق اإلنساان ج الفا   ما  كاانون  مدافعاً  51قُتل ج ادائ  وأن   91ع  حقوق اإلنسان  ناه  
أن اداااااوظفني ا ياااااوم ني  27وأااااااافت الورقااااا  ادشااااا ك   .(95)2017الثاين/ينااااااير إىل ح يران/يون ااااا  

 .(96)يؤكدون أن األ خاص "يفتعلون حواد  التهديد"، وهو ما يع م  قدم الت ق قاا
والحظاات جمموعاا  احملااامني التابعاا  للقافلاا  اليولوم  اا  ج ادملياا  ادت ااد  أناا  حصاالت  -53

 ايد  ج أعماااال العناااف والقتااال الاااا  ساااتهدا احملاااامني ادااادافعني عااا  حقاااوق اإلنساااان، و لااال 
وأ اااااارا منظمااااا  مراسااااالون باااااال حااااادود إىل زااااارائم قتااااال  .(97)بعاااااض احملاااااامني عااااا  قناااااااي  ر  

والحااظ الت ااالف العاااد  دشااارك  ادااواطنني واالحتاااد الاادو  لنقااا ا . (98)االصاا ف ني ج كولوم  اا
 .(99)العمال أن النقاب ني يتعراون للتهديداا واالغت االا ادستهدف 

والحظات منظماا  العفااو الدول اا  أن آل اا  ا مايا  اليولوم  اا ، الااا  رأسااها وحااد  ا ماياا   -54
ج  ماا  األ ااخاص ادعراااني للخةاار، وأحاار ا  قاادماً  وفاارا إزااراءاا ا ماياا  لاا الا ،الوطن اا 

، ما  زهتهاا، 18والحظت الورق  ادشا ك   .(100)لتنف ذ طة  ا ماي  اجماع   اعتماد برو وكولا 
أن وحااد  ا ماياا  الوطن اا  مل  اااوائم مؤ ااراا  ق اا م ادخاااطر، و عتماااد إزااراءاا ب وقراط اا   عرقااال 

. (101)اي  مالئم  الحت ازاا السايان ادعرااني للخةارعمل   التنف ذ ول ست لديها برامج لل م
ن نظااام ا ماياا  الااوطن وأفااادا جمموعاا  احملااامني التابعاا  للقافلاا  اليولوم  اا  ج ادملياا  ادت ااد  أ

وأ ارا مؤسس  الياريى اإلجياايب إىل أنا  مل جيار  اوف  ا مايا   .(102) ماي  احملامني ل س مالئماً 
ادثل ااا وادثل اني وم دوزا  اد ال اجنسا  وملاايري اهلويا  اجنساان   وحااامل  الفعالا  لقااد  مجاعا  

 .(103)افاا اجنسني
وأ ااارا رابةاا  م يساام الدول اا  إىل ااارور  إزااراء إاااالاا انتخااايب العتماااد نظااام قااائم  -55

 .(104)علل اد يد م  الشفاف   ج اارس  ادواطنني لل م ج التصويت وج عمل   فر  األاواا
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 (105)حظر مج ع أ يال الرق  
إىل أن الفقاااار و حااااف الصااااناعاا االسااااتخراز   حيااااداثن  12أ ااااارا الورقاااا  ادشاااا ك   -56

 ل ااا اا ج دينام ااااا النسااااء ادنتم ااااا إىل الشاااعوب األاااال   اللاااوايت يهاااازرن إىل ادااادن ح ااا  
 . (106)يعش  حاالا الفقر اددقع أو االستلالل ادهن أو اجنس 

أن االجتااار  ألطفااال ألغااراض االسااتلالل اجنساا  مشاايل   1الحظاات الورقاا  ادشاا ك  و  -57
األطفااال الااذي  يتاااز ر ااام ألغااراض االسااتلالل اجنساا  ج مر فعاا  ماا  معاادالا ثماا  ف. طةاا  

 . (107)ادناطم الا  نتشر ف ها الس اح  ومشاريع الصناعاا االستخراز   اليرب 

 (108)ا م ج ا صوا   وا  ا  األسري   
أنااا ، رغااام الس اسااا  القائمااا  لتعمااا م  ساااج ل األطفاااال ج  19الحظااات الورقااا  ادشااا ك   -58

، وال ساا ما ادنتمااون سااجل ادوال ااد ماا  طااالل يااالا متعاادد ، ال يسااجَّل مج ااع األطفااال رُس اااً 
 . (109)شون ج ادناطم الريف  منهم إىل الشعوب األال   وادن درون م  أال أفريق  وم  يع 

 ،عااا  االساااتخدام غااا  ادشاااروع جهاااا  ادخاااابراا العامااا  18وأبللااات الورقااا  ادشااا ك   -59
حاسااااوب   لتخاااا ي  ب اااااعا  وأفاااادا أن الدولاااا  متلاااا  أدواا جتساااس متةااااور  وازت اح اااا  ونظمااااً 

 . (110)ادواطنني م  دون اماعا كاف  
لالسااتخ اراا واالسااتخ اراا  كولوم  ااا اعتماادا قااانوعً   أن 15و كاارا الورقاا  ادشاا ك   -60

ادناااااد ، ياااانظم أنشاااااة  االسااااتخ اراا واالساااااتخ اراا ادناااااد ، مبااااا ج  لااااا  "مراق اااا  الة اااااف 
 .(111)اليهروملناط س "، وهو ما يت ح  فس اا فنفاا   سمح مبراق   اال صاالا

والتعاايا ميانح للشارط  ااالح اا  أن القانون الوطن للشارط  15والحظت الورق  ادش ك   -61
 .(112)واسع  دون اوابط مناس  ، مبا ج  ل  أحيام عديد  هلا آاثر سل    علل ا م ج ا صوا  

 احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية -3 

 (113)ا م ج العمل وج ظروا عمل عادل  وموا     
  مسااتقر  وأن معاادل ال ةالاا  مر فااع أن ظااروا العماال غاا 18أفااادا الورقاا  ادشاا ك   -62
 54,0و  لاا  نساا   بةالاا  الشاا اب ج ادناااطم الريف اا  حااوا   ادائاا . ج 8,9، ح اا  يناااه  زااداً 
. والحظااااات الورقااااا  (114)ج ادائااااا  25,6ادائااااا ، ونسااااا   مااااا  ال يدرساااااون وال يعملاااااون مااااانهم  ج

االا لل صاااول علاال وظ فااا ، أن "بةاقااا  ا دماا  العسااايري " مةلوباا  ج بعاااض ا اا 17 ادشاا ك 
 .(115)لل م ج العمل وهو ما يشيل انتهاكاً 

أن الااربعمج الااوطن الشااامل الساات دال احملاااا ل غاا  ادشااروع   3وأفااادا الورقاا  ادشاا ك   -63
وال يلااااى ادتنااارر  ال يتوافااام ماااع اإلاااااالا الريفااا  الشااااامل، وال يراعااا  مشااااارك  اجملتمعااااا احملل اااا  

. وأفااادا رابةااا  الره اااان (116)ني والساايان األاااال ني وجمتمعااااا الساايان الساااوداحت ازاااا ادااا ارع
 .(117)الدوم ن ي ني ادنااري  للعدال  والسالم أن هذا الربعمج ال يسري ج منةق  كا  وم و كلها
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 النمان االزتماع ا م ج   
للناامان االزتماااع  ُزاارد ماا   أن كولوم  ااا  عتمااد نظاماااً  18الحظاات الورقاا  ادشاا ك   -64

 .(118)مل اه العاد  ادتمثل ج امان حقوق التقاعد، الا ُأطنعت دنةم السوق
أن انعاااادام االسااااتقرار الااااوظ ف  وعاااادم القاااادر  علاااال واااااع  26والحظاااات الورقاااا  ادشاااا ك   -65

 س اساااا لتصااا  ح هااذا الوااااع مشاايل  يتجلااال أثرهااا ج نظاااام ادعا اااا التقاعديااا ، ح اا  حيصااال
 .(119)سن  65ج ادائ  م  األ خاص الذي   فوق أعمارهم  40علل ادعا اا التقاعدي  أقل م  

 (120)ا م ج مستو  مع ش  الئم  
، بعاااااد فااااا   2016أن مساااااتوايا الفقااااار  ادا ج عاااااام  11أكااااادا الورقااااا  ادشااااا ك   -66

لوياا  للتااداب  . ورغاام أن ا يوماا  قااررا إعةاااء األو 2015و 2002بااني عااام  امتاادا اخنفاااض 
الرام ااا  إىل مياف ااا  الفقااار، فااا ن عااادم  نف اااذها  سااا ب ج احتجازااااا ك ااا   ج منةقااا  سااااحل 

ج ادائ  م  السايان الاذي  يشايل  62,8احمل ط اهلادئ و شوكو، ح   يع ا حتت طط الفقر 
ىل إ 26. وأ اارا الورقا  ادشا ك  (121)ادن درون م  أال أفريقا  والسايان األاال ون أغل  اتهم
، ا ساعت الفجااو  بااني ادناااطم 2010أنا ، رغاام اخنفاااض مساتو  الفقاار ادتعاادد األبعااد منااذ عااام 

 . (122)ا نري  والريف  
ج أكثار منااطم  أن كولوم  اا ها  اثين أكثار ال لادان  فااو ً  26وأفادا الورقا  ادشا ك   -67

ني والسااايان األاااال ني والساااود، أن أسااار ادااا ارع 2. والحظااات الورقااا  ادشااا ك  (123)العاااامل  فااااو ً 
بساا ب منااو ج ازتماااع  متساام بعاادم ادساااوا ،  تصاادر األرقااام ف مااا يتعلاام باانقص التلذياا  وقلاا  

 .(124)فرص ا صول علل التعل م والرعاي  الص  
الاذي أُنشاوت  1776ن ا يوما  أيادا اعتمااد القاانون أ 16وأفاادا الورقا  ادشا ك   -68

غااا  أن قةاعاااا  ااا  أبااادا . لتنم ااا  الريف ااا  واالقتصااادي  واالزتماع ااا  ادعن اا  مبوز اا  ادنااااطم 
 .(125)معاراتها ل  بس ب آاثره النار  علل اد ارعني

فجاو  واساع  ج  اوافر وزود إىل  16وف ما يتعلم   م ج اداء، أ ارا الورق  ادش ك   -69
كارب  ُمادعً  أن  25فت الورقا  ادشا ك  وأااا .(126)ا دماا بني ادناطم الريف   وادناطم ا نري 

 .(127)مثل بويناب نتورا ال  توافر ف ها م اه الشرب بصف  دائم 
أنا ، رغام  ايد  نفقااا االساتثمار العاام ج جماال اإلسايان  16وأفادا الورق  ادش ك   -70

رد مااا  معظااام اداااوا ، مل يساااتفد السااايان األ اااد ااااعفاً 2015و 2010باااني عاااام  ج الفااا   ماااا 
 .(128)بس ب التوز  حنو  قل ص اإلنفاق علل اإلعان  األسري  ادخصص  للسي 

  فاقاا التجار   أن األم  اللذائ  والس اد  اللذائ   أتثراً  18والحظت الورق  ادش ك   -71
الصااناع   ادوزها  للتصادير، وأباادا القلام إ اء الوف اااا  - ا ار  و ل ك ا  علاال احملااا ل ال راع ا 

ما   اعب واياو األاال ،  طفاالً  66بس ب اجوع، ح    وج ج غواط ا وحدها بسا ب اجاوع 
 .(291)2016بني كانون الثاين/يناير و شري  الثاين/نوفمرب ما ج الف   ادمتد  
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 (130)الص  ا م ج   
انتهاك ا م ج الص   بسا ب الانقص ا ااال استمرار إىل  18أ ارا الورق  ادش ك   -72

ج  ااااوافر خمتلااااف ا اااادماا وج زودهتااااا وإميان اااا  ا صااااول عل هااااا، وإىل أن القااااانون األساساااا  
 .(131)للص  ، وإن كان يع ا  لص   ك م م  ا قوق، ال ينم  التمتع الفعال ب 

أنااا  ُساااجل اخنفااااض ج عااادد وف ااااا األمهااااا ووف ااااا  24وأفاااادا الورقااا  ادشااا ك   -73
. األطفال الذي   قال أعماارهم عا  سان  واحاد ، ولينا  أعلال بناعف ونصاف ج ادنااطم الريف ا 

يااانص  2021-2012ادتعلااام   ةاا  العشااري  للصااا   العاماا  للفاا    1438ورغاام أن القااانون 
قااوانني  اانظم األغذياا  ادصاانع ، ورغاام وزااود "األمناااط والظااروا واألسااال ب"،  علاال إنشاااء باارعمج

 .(132)ف ن عام  الناة ل ست علل علم بذل 
 قاااد  و كااار الت اااالف الااادو  للااادفاع عااا  ا ريااا  أنااا  ين لااا  ليولوم  اااا أن  ركااا  علااال  -74
 .(133)زت ا  ف   ا مل والوالد  أماناللنساء لساعد  اد

إىل أن ال اااديل الوح اااد ادتااااا لي اااخاص ملاااايري اهلويااا   20ورقااا  ادشااا ك  وأ اااارا ال -75
اجنسااان   إلزااراء عمل اااا آمناا  لتل اا  طصائصااهم ال دن اا  ماا  طااالل نظااام الرعاياا  الصاا    هااو 

 .(134)ا نوع لتشخ ص نفس   ال  "النفور م  نوع اجنس"

 (135)ا م ج التعل م  
ع ياا  كولوم  ااا للتااداب  الرام اا  إىل كفالاا  التعلاا م وا ااد ماا  بت 19رح اات الورقاا  ادشاا ك   -76

الفقر لد  مجاعاا األقل اا م  طاالل بارامج خمتلفا  مثال "ال اوم الدراسا  ادساتمر" أو "بارعمج 
غااا  أااااا أ اااارا إىل أن عااادم ادسااااوا  ج  نف اااذ هاااذه الاااربامج باااني ادنااااطم   التلذيااا  اددرسااا  "

أن معاادل األم اا  ج ادناااطم  18. وأفااادا الورقاا  ادشاا ك  (136)للقلاام ا نااري  والريف اا  أماار مثاا 
 .(137)اعف ما هو عل   ج ادناطم ا نري ي ل  الريف   
إىل أن  نف ااااذ أماااااعا التعلاااا م ادعتمااااد  ج ال لااااد ال ااااال   20وأ ااااارا الورقاااا  ادشاااا ك   -77

وائ ااااا  التنظ م ااااا  مناااااذ لقاااااانون التعاااااايا اددرسااااا  ااااااع ف ادساااااتو ، رغااااام سااااا  ل 95 عاااااددها
 . (138)2013 عام
 2018-2014 للفا  أن إعةاء طة  التنم   الوطن ا  ا ال ا   25والحظت الورق  ادش ك   -78

 .(139)األولوي  للمسائل ادتعلق   لتعل م، يتجلل  لصور   اهتا ج األرايا واددن
سالةاا قةااع التعلا م علال  لقاني قا م الساالم وأدوا ا  ج  17و جعت الورقا  ادشا ك   -79

 .(140)أ م  أهداا التنم   ادستدام -4و 7-4مج ع مراحل التعل م، م  أزل حتق م اللايتني 
وأ ارا مؤسس  الياريى اإلجيايب إىل أن أماعا التعل م ج مقاطعاا    ل س لاديها  -80

اريع الرام اااا  إىل منااااع التم  اااا  علاااال أساااااة اد اااال اجنساااا  أو اهلوياااا  اجنسااااان   أي نااااوع ماااا  ادشاااا
 .(411)التع   اجنساين أو
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 حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة -4 

 (142)النساء  
أفادا رابة  م يسم الدول   أن  مل جير التخلص م  التم    التارخي  اد ادرأ  وال يا ال  -81

 ج  أن حاااااالا التااااملط 16. والحظاااات الورقاااا  ادشاااا ك  (143)ةاااا  يتجلاااال ج أفعااااال عنااااف ط
الس اساا  القةاع اا  للمساااوا  بااني اجنسااني واااا  ، وال  اا ال  تياااثر مظاااهر خمتلفاا  ماا  التم  اا  

إىل  27، أ اارا الورقا  ادشا ك  (145)41-116وف ماا يتعلام  لتواا    .(144)والعنف اد ادرأ 
 .(146)هن   قائم علل اج زنساين، ولي  مستو   عم م  اع فأن  ُواع برعمج للمساوا  اد

، أ ااارا مؤسساا  الياااريى اإلجيااايب (147)2-115و 1-115وف مااا يتعلاام  لتوااا تني  -82
الاااذي يتنااام  م ااادئ  وز ه ااا  للت ق ااام ج اجااارائم اجنسااا  ،    1719إىل أناا  اعُتماااد القاااانون 

. والحظاات (148)سااتو  اال ساااق ب نهمااا قل االالااذي جياارم قتاال اإلع ، ولياا  م 1761القااانون 
ج مج ااع أحناااء ال لااد وأن  منظماا  العفااو الدول اا  أن التنف ااذ الفعااال هلااذي  القااانونني لاا س ميفااوالً 

و يت ح جتنب إعاد  إيذاء النساء ا ااي العناف القاائم علال ناوع الثقاف  ادؤسس   مل  تل  علل حن
أن كولوم  ااااا قةعاااات طةااااواا ج  نف ااااذ القااااراراا  32والحظاااات الورقاااا  ادشاااا ك   .(149)اجاااانس

عاا  اداادع  العااام بشااملن برو وكااول الت ق اام مااع ماار يى زاارائم العنااف  2016الصااادر  ج عااام 
، وليااا  التنف اااذ غااا  الاااواج  ااارك العدياااد مااا  النااا ااي باااال يايااا ، اجنسااا  ومالحقاااتهم قناااائ اً 

 .(150)س ما اليولوم  اا ادن دراا م  أال أفريق  وال
اء ال ياا ل  يتعرااا   ااااالا متعاادد  ماا  العناااف ساااأن الن 18وأفااادا الورقاا  ادشاا ك   -83

أن موازهاا  كولوم  ااا  13والحظاات الورقاا  ادشاا ك  . (511)اجنساا  والعنااف العااائل  وقتاال اإلع 
للعنف اد ادرأ   توقف إىل حد ك   علل ميتب مفوا   ؤون األسر ، الذي يعاين م   راكم 

 13وقااااادمت الورقااااا  ادشااااا ك  . (521)قاااااص التمويااااال وع اااااوب ج  صااااام م  ادؤسسااااا القناااااااي ون
 .(531)معلوماا مسه   ع  مج ع الصعو ا ادؤسس   الا  وازهها هذه اديا ب

أناااا ، رغاااام اعتماااااد نظااااام ا صااااص االنتخاب اااا ، ال ياااا ال  18وأكاااادا الورقاااا  ادشاااا ك   -84
ر ج مؤسسااا الدولا ، وأاا  كا  ال يشالل  علل النسااء الوااول إىل مناااب اانع القارا يتعذر
 .(541)2014ج ادائ  م  جمموع ادقاعد ج اهل واا العام  ج عام  19سو  

 (155)األطفال  
إاالا القانون ادتعلم  ألطفال وادراهقني، الذي وسع  19است سنت الورق  ادش ك   -85

 . (156)اك  الرعاي  ادتخصص نةاق مهام الشرط  ف ما يتعلم  دراق   الداطل   در 
ما   أن نظاام ادساؤول   اجنائ ا  ليحادا ، وإن كاان ز اداً  21وأفادا الورق  ادشا ك   -86

 . (157)الناح   األيديولوز  ،  شوب  ثلراا منها، علل س  ل ادثال، عدم وزود وكال  رائد 
اليولاااااومى يعياااااس علااااال إىل أن اإلطاااااار القاااااانوين الاااااوطن  1وأ اااااارا الورقااااا  ادشااااا ك   -87
كولوم  اااااا وااااااعت  وقاااااد .   ح ادعااااااي  الدول ااااا  للتصااااادي لالساااااتلالل اجنسااااا  ليطفاااااالاااااا حناااااو

. وأباااادا الورقاااا  (158)دياف اااا  االسااااتلالل اجنساااا  ليطفااااال ج ساااا اق الساااافر والساااا اح  قااااوانني
ائط إ اء عااااادم كفايااااا  ا ماااااالا الرام ااااا  إىل مياف ااااا  العناااااف اجنسااااا  ج وسااااا قلقااااااً  25ادشااااا ك  
 .(159)اإلعالم
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إىل أن األطفااال وادااراهقني اليولااوم  ني ال ي الااوا يتعراااون  24وأ ااارا الورقاا  ادشاا ك   -88
بشااااملن الاااادوائر القائماااا  دعاجاااا  مشاااايل  االسااااتلالل  دختلااااف أ اااايال العنااااف وطرحاااات  سااااا الً 

فوااااا األطفاااال ادعرااااني  ةااار االساااتلالل اجنسااا   1وحاااددا الورقااا  ادشااا ك   .(160)اجنسااا 
عااا  العناااف اجنسااا  ج  7وأبللااات الورقااا  ادشااا ك   .(161)وأمااااك  اساااتلالل األطفاااال ج ال لااااء

 .(162)بويناب نتورا
والحظات اد اادر  العاد اا  إلاااء مج ااع أ ايال العقوبا  ال دن اا  الاا متااارة ااد األطفااال  -89
ن العقوب  ال دن   ليطفال ج كولوم  ا مشروع  ج ال  ات، وأن حظرهاا ج ادادارة ج جمتمعااا أ

 .(163)الشعوب األال   حيتاج إىل التملك د ج التشريعاا
إىل الواع الس ئ للمراهقني ادسرحني م  افوا القاواا  24وأ ارا الورق  ادش ك   -90

 27وأ اارا الورقا  ادشا ك   .(164)عى بعد الن اع ادسالحاج ا الش - ادسل   الثوري  ليولوم  ا
إىل ادشاااكل الااا  عاا ض باارامج إعاااد  إدماااج األطفااال وادااراهقني ادساارحني ماا  القااواا ادساال   

فااااات اجماعااااااا  ااااا   الثوريااااا  ليولوم  اااااا وإىل وااااااع أبنااااااء أفاااااراد اجماعااااااا ادسااااال   الاااااا طل  
  .(165)العسيري 

عااا    اياااد نسااا   ا مااال واألمومااا  ج مرحلااا  م يااار ، وعااا   24دشااا ك  وأبللااات الورقااا  ا -91
 .(166)ج ادائ  45و 20االنقةاع ع  الدراس  بس ب ا مل بنس     اوا بني 

أنااا ، رغاام  ايد  باارامج العنايااا   لةفاال ج مرحلاا  الةفولااا   24وأفااادا الورقاا  ادشاا ك   -92
ناار أن شااةتها سااو  أقاال ماا  نصااف األطفااال الااذي   قاال اد ياار  طااالل الساانواا األطاا  ، ال حي 

 .(167)سنواا 6أعمارهم ع  
ما  دون اارسا  حقهام ي عرعاون طفاال ج بوينااب نتورا األأن  7وأفادا الورق  ادشا ك   -93

 .(168)ج ب و  ا   

 (169)األ خاص  وو اإلعاق   
األ اااخاص  وي  رح ااات منظمااا  العفاااو الدول ااا  بتصاااديم كولوم  اااا علااال ا فاق ااا  حقاااوق -94

كولوم  اااا ج هاااذا الصااادد هااا  اااامان   هااااوأ اااارا إىل أن أكااارب الت ااادايا الاااا  وازه. اإلعاقااا 
التعلا م اجااامع ج مج ااع أحناااء ال لااد، واالعاا اا غاا  ادشااروط  ألهل اا  القانون اا  لي ااخاص  وي 

واا اإلعاقاااا ، اإلعاقاااا ، وكفالاااا  التمتااااع الفعااااال   قااااوق اجنساااا   واإلجناب اااا  للنساااااء والفت اااااا  
 . (170)واإلدماج االزتماع  اليامل

إىل أن ، رغم اإلجنا اا القانون   والقنائ   احملر  ، مل  واع  18وأ ارا الورق  ادش ك   -95
 2107، ح اا  مل جياار  نف ااذ ادرسااوم (2013إلعاقاا  )لعااام  اللااوائح التنظ م اا  للقااانون ادتعلاام 

 . (171)(2017)لعام  1904( والقرار 2016)لعام 
أن ادرافم ال ف ه ا  القل لا  ادوزاود  ج ادنااطم ا ناري   إىل 25وأ ارا الورق  ادش ك   -96

 . (172)والريف   ال  راع  الظروا ا اا  ليطفال  وي اإلعاق 
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 (173)األقل اا والشعوب األال    
تلاااوا ج سااا اق عمل ااا  مااا  السااايان األاااال ني قُ   خصااااً  58أن  8أفاااادا الورقااا  ادشااا ك   -97

واليولااوم  ني ادن اادري   نياألااال الساايان أن  11. وأاااافت الورقاا  ادشاا ك  (174)مفاوااااا السااالم
 .(175)اجماعاااااا ادساااال  اا ماااا  زانااااب خمتلااااف ماااا  أااااال أفريقاااا  ال ي الااااون يتعراااااون العتااااداء

فريقاااا ، رغااام أواماااار وادن ااادري  ماااا  أاااال أني األااااال السااايان إىل أن  27وأ اااارا الورقااا  ادشاااا ك  
 .(176)ا ماي  ا اا  الصادر  ع  احمليم  الدستوري ، ال ي الون ا ااي النتهاكاا طة  

وأ ااارا مجاعاا  أكااا دورا لل قااوق ني إىل أن الرحاال ادنتمااني إىل  ااعب نوكاااك مهااددون  -98
دايً   ب للنا اع ادسالحقةر االنقراض ادادي والثقاج النازم إىل حاد ك ا  عا  األثار غا  ادتناسا ز 
ثن اا  ج اال فاااق النهااائ  علاال ا فاااق طاااص حياادد . وياانص الفصاال ادتعلاام  جماعاااا اإلعلاا هم

وأ ااارا منظماا  مشاااروع عسااا إىل أن جمتماااع  .(177)الت اماااا طاااا  ف ماااا يتعلاام بشااعب نوكااااك
 .(178)عسا للسيان األال ني معرض  ةر االنقراض

وف اا أطفال جمتمع وايو اإلثن ج مقاطعا  ال غاواط ا  إىل 16وأ ارا الورق  ادش ك   -99
عاين ما  ار فااع ييو األال  ال ي ال ا. والحظت ه وم  رايتس وو ا أن  عب و (179)اليولوم   

 .(180)معدالا الوف اا بس ب سوء التلذي 
 ا حج ا   مرساوماً  30أكثر ما   اإىل أن ا يوم  الوطن   أادر  8وأ ارا الورق  ادش ك   -100

ا عت إىل  نظاا م ا ام ج ادشااور  ماا  طاالل  قلا ص نةاااق قانون ا  دون إزاراء أي مشاااور  مسا ق ، وس 
واالزتهاااااداا القنااااائ   للم يماااا   169األحيااااام الااااوارد  ج ا فاق اااا  منظماااا  العماااال الدول اااا  رقاااام 

 .(182)عدي إىل عدم إزراء مشاوراا ج مناطم الت 11ك  . وأ ارا الورق  ادش  (181)الدستوري 
إىل أن عااادم االعااا اا القاااانوين  قاااوق الشاااعوب اإلثن ااا   18وأ اااارا الورقااا  ادشااا ك   -101

وأبللاااات الورقاااا   .(183)األراااااا  يتساااا ب ج عاااادم ياياااا  حقهاااام ج ح ااااا   أراااااا  األسااااالا ج
ج إادار سنداا ادلي   أو  وس ع حمم اا الشعوب األال   ا اال ع  التملط   11ادش ك  

 .(184)ألراا  اجماع   للسيان ادن دري  م  أال أفريق وا
ودعاااا احتااااد األط ااااء ادنتماااني إىل الشاااعوب األاااال   واارسااا  التاااداوي بن تااا  ايطااا  ج  -102

منةق  األما ون اليولوم    الدول  إىل دعم بناء و شل ل مراكا  اا     اامل ، ااا مرافام للعاالج 
 .(185)ااي الن اع ادسلح م  نساء الشعوب األال  وإعاد  التمله ل الروح  وال دين لن 

عاا   اااياو  بشااملن انتهاكاااا حقااوق اإلنسااان للسااايان  22وأبللاات الورقاا  ادشاا ك   -103
إىل أن جمتمعااااااا السااااايان  11وأ اااااارا الورقااااا  ادشااااا ك   .(186)ادن ااااادري  مااااا  أاااااال أفريقااااا 

ةار  اديد، دون أن حُيار  أي اام  الفوااا ادعراا    ادن دري  م  أاال أفريقا  مدرزا  أينااً 
 .(187) قدم مهم ج جمال يايتها

أن الساااايان اليولااااوم  ني ادن اااادري  ماااا  أااااال أفريقاااا   18وأفااااادا الورقاااا  ادشاااا ك   -104
والسيان األال ني ل سوا اثلني  لقدر الياج ج منتدايا ادشارك  الس اس   وأن نس   التمث ل 

 .(188)ج ادائ  1  عقل  ال أفريق  ج حمافل انع القرار الس اس  للنساء اليولوم  اا م  أ
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 (189)ادهازرون والالزوون وملتمسو اللجوء وادشردون داطل اً   
أعربت جن  ال لادان األمريي ا   قاوق اإلنساان عا  قلقهاا إ اء اساتمرار األ ما  اإلنساان    -105

ل   الاا نشاملا بعاد  ساريح أفاراد النامج  ع  التشرد القسري بسا ب ماا  قاوم با  اجماعااا ادسا
 . (190)    العسيري التنظ ماا 

ويتخااااااذ من اااااال  أن التشاااااارد القسااااااري ال ياااااا ال قائماااااااً  18وأفااااااادا الورقاااااا  ادشاااااا ك   -106
 7,4أن عادد األ اخاص ادشاردي  ج كولوم  اا ي لا   11. وأكدا الورق  ادش ك  (191) صاعدايً 

ماليااني  ااخص، وهااو أعلاال رقاام ج العااامل، ومتااس هااذه الظاااهر  بشاايل غاا  متناسااب الساايان 
 .(192)األال ني واليولوم  ني ادن دري  م  أال أفريق 

اااااا ااي النفااااا  الفاااااردي موااااااا اآلالا مااااا   وأ اااااارا مجع ااااا  ادنف اااااني الس اسااااا ني إىل -107
. وأ ااارا الورقاا  (193)ماا  أ اايال التشااريد القسااري طااارج ال لااد واجماااع ،  عت ااار  لاا   اايالً 

 .(194)إىل أن كولوم  ا  ركت مسؤول تها جتاه مواطن ها ل لدان أطر  9ادش ك  

 عدميو اجنس    
إىل ا فاق ااااااا   2014علااااااال كولوم  اااااااا الننااااااامامها ج عاااااااام  5أثنااااااات الورقااااااا  ادشااااااا ك   -108
ولينهااااا الحظااات أن كولوم  ااااا اكتفاااات ، ادتعلقاااا  قفاااض حاااااالا انعاااادام اجنسااا   1961 عاااام

. وف مااا يتعلاام (195)األ ااخاص عاادمي  اجنساا  بواااع ادتعلقاا   1954 لتوق ااع علاال ا فاق اا  عااام 
أناا  ال يوزااد إزااراء لت ديااد حالاا  انعاادام  27، أفااادا الورقاا  ادشاا ك  (196)1-116 لتوااا   

 .(197)اجنس   وأن  ل  يعود إىل الق ود ادتعلق   م األرض
إىل العواماال الااا   يااد طةاار انعاادام اجنساا  ، مثاال إزااراءاا  5وأ ااارا الورقاا  ادشاا ك   -109

التجناا س غاا  التلقااائ  أو نقااص القاادر  ادؤسساا   أو التم  اا  أو عاادم وزااود إزااراء رُساا  لت ديااد 
 .(198)حال  انعدام اجنس  

 Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a national human rights 

institution with “A” status). 

  Civil society 

 Individual submissions: 

ADF International ADF International (Switzerland); 

AI Amnesty International (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland); 

Akubadaura Comunidad de Juristas Akubadaura (Colombia); 

AMI Association Miraisme International (Switzerland); 

CCUKLG Colombian Caravana UK Lawyers Group (United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland); 

CEPEC Constituyente de Exiliados/as Políticos (Belgium); 

CIVICUS World Alliance for Citizen Participation (South Africa); 

COCAF Corporación Caribe Afirmativo (Colombia); 

CSW Christian Solidarity Worldwide (United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland); 

DI Derechos Indígenas (United States of America); 

Dominicans for J&P Dominicans for Justice and Peace (Switzerland); 

FLD Front Line Defenders (Ireland); 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children 

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

GE.18-03745 16 

Guías Colombia Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario (Colombia); 

HRW Human Rights Watch (Switzerland); 

IHRC-OU International Human Rights Clinic (United States of America); 

IFOR International Fellowship of Reconciliation (Colombia); 

ITUC International Trade Union Confederation (Switzerland); 

L4L Lawyers For Lawyers (Colombia); 

MCCL Minnesota Citizens Concerned for Life Education Fund 

(United States of America); 

Pax Romana Pax Romana (International Catholic Movement for Intellectual 

and Cultural Affairs and International Movement of Catholic 

Students)-(Switzerland); 

PROYECTO NASA Asociación de cabildos indígenas de Toribio, Tacueyo y San 

Francisco “Proyecto Nasa” (Colombia); 

RSF-RWB Reporters Without Borders International (France); 

UMIYAC Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía 

Colombiana (Colombia); 

Joint submissions: 

JS1 Joint submission 1 submitted by: Renacer (ECPAT 

Colombia); ECPAT International (Thailand); 

JS2 Joint submission 2 submitted by: Red de Hermandad y 

Solidaridad (REDHED)–(Colombia); 

JS3 Joint submission 3 submitted by: Congreso de los Pueblos–

(Colombia); 

JS4 Joint submission 4 submitted by: VIVOS vzw BE -Union of 

Workers of the Energy of Colombia (SINTRAELECOL); 

Union of Workers of the Coal Industry (SINTRACARBÓN); 

National Union of the Mining Industry, Petrochemical, 

Agrofuels and Energy (SINTRAMIENÉRTICA); Union of 

Workers of the Company Cerromatoso S.A. 

(SINTRACERROMATOSO); National Union of Workers of 

ISAGEN (SINTRAISAGEN); Union of Workers of ISA 

(SINTRAISA); National Union of Workers of the Chemical, 

Agrochemical, Gases, Related Branches and Derivatives 

(Sintrainquigas); FUNTRAMIEXCO; Single Union of 

Workers Of Construction Materials (SUTIMAC); IndustriALL 

Global Union (Industriall); Association of Affected by the El 

Quimbo Hydroelectric Project (ASOQUIMBO); Civic 

Committee for the Dignity of Guajira; Association for the 

Defense of the Rancheria River; Women’s Force Wayú, Meta 

Water Table; Gramalote Project; Agrominera Federation of 

the South of Bolívar (FEDEAGROMISBOL); Asociación 

Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA); Association of 

Agroecological and Mining Brotherhoods of Guamocó 

(AHERAMIGUA); Occidental Environmental Belt (COA); 

Corporación Aury Sará Marrugo (CASM); Corporation for 

Development and Social Research (CORPEIS); Congress of 

the Peoples, Patriotic March, Energy Mining Constituents And 

Environmental for Peace; National Energy Mining 

Coordinator (CORDINAME); Caribbean Regional Assembly 

2; National Assembly for Peace -2 ANPP; Chocó Regional 

Assembly 2 ANPP; Putumayo Regional Assembly 2 ANPP; 

Magdalena Medio Regional Assembly 2 ANPP; Regional 

Assembly Arauca 2 ANPP; Regional Assembly Norte de 

Santander 2 ANPP; Regional Assembly Suroccidente 2 

ANPP; Political and Social Movement Of the Centro Oriente; 

Regional Assembly of the 2 ANPP; Subdirectiva USO Orito, 

Putumayo Subdirective USO (Goal); National Secretariat of 

Social Pastoral (Caritas Colombia); Chucureño Committee for 

the Defense of the Territory and the Dignified Life; Group of 

Extractive and Environmental Studies Of Barrancabermeja; 

Peace and Democracy Foundation; Coordination Colombia 

Europe United States (CCEEUU); Platform for Human Rights, 

Democracy and Development (DESCA); Communities of the 



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

17 GE.18-03745 

Gas Exploitation Cruise Cordova; Peasants Environmental 

Association of Tolima; Rio la Ceiba Civic Committee; United 

Communities of Colombia (COUNCO); Social Clamor for 

Peace; Comprehensive Front for Peace; Collective 

Sovereignty and Nature; Association of Agrarian and 

Community Environment of Pto. Gaitán (ACAAC); Social 

Movement for Life and Defense of the Territory (MOVETE); 

Sovereignty and Nature Collective; Union of Workers and 

Employees of Public Services; Autonomous Corporations; I 

Decentralized and Territorial Governments of Colombia 

(Sintraemsdes); Permanent Committee for the Defense of 

Human Rights (CPDH Boyacá); Unitary Agricultural Union 

Federation (Fensuagro Boyacá); CORPOHUMADEA; Meta; 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Union of Workers of 

Chivor (Sintrachivor/Sintrae); Energy Workers ‘Union – 

Sintrae - Popular Training Institute - IPC Medellín - Chocó 

Miners’ Federation – Fedemichocó; Magdalena Medio Peace 

Program (PDPMM); Chocó Solidarity Forum - FISCH - 

Movimiento Ríos Vivos, Caribbean Network of Public Service 

Users; Presbyterian Church; Network of Universities for Peace 

Chapter Antioquia/Chocó; Pueblo Camtsa del Alto Putumayo; 

Minga Corporation; Association of Community Aqueducts of 

Tasco (ASOACTASCO); Integration Committee Of the 

Colombian Massif (MIMA); Minga Bakata Urbana; Mesa Pro 

Defense of the Guaviare Water Resource; Body San Martín, 

Cesar (CORDATEC); Agricultural Workers’ Union of 

Sumapaz (SINTRAPAZ); Alcaldia municipality of Granada 

department of Meta; Municipal Council of Plateaus 

department of Meta; Association of Ariari municipalities 

department of Meta; National Union of Workers of Colombia 

sectional department of Meta; National Fermentation of 

Arroceros sectional municipality of Granada (Meta); Fenalse 

Regional Committee of the Ariari (Target); Fruit of the Ariari 

– Goal; Employees’ Fund of the Educational Com – 

(Belgium); 

JS5 Joint submission 5 submitted by: Institute on Statelessness 

and Inclusion (ISI); Americas Network on Nationality and 

Statelessness (Red ANA) – (The Netherlands); 

JS6 Joint submission 6 submitted by: Equipo Colombiano de 

Investigacion en Conflicto y Paz; Iniciativa por los Derechos 

Sexuales (AKAHATA) – (Buenos Aires); 

JS7 Joint submission 7 submitted by: Coalición contra la 

vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en 

Colombia (COALICO) actualmente conformada por: 

Asociación Cristiana Menonita para Justicia; Paz y Acción No 

Violencia (Justapaz); Asociación Taller de Vida; Benposta 

Nación de Muchach@s; Corporación Casa Amazonía; 

Corporación Vínculos; Defensa de Niñas y Niños 

internacional (DNI Colombia); Fundación Creciendo Unidos 

(FCU) y el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (SJR 

Colombia); Centro de Promoción Integral Para la Mujer y la 

familia (Taller Abierto); Humanidad Vigente Corporación 

Jurídica; Corporación Vínculos – (Colombia); 

JS8 Joint submission 8 submitted by: Organización Nacional 

Indígena de Colombia (ONIC); Consejo Regional Indígena del 

Tolima (CRIT) – (Colombia); 

JS9 Joint submission 9 submitted by: Réseau International des 

Droits Humains (RIDH); International coalition of 

associations for Colombians abroad – (Switzerland); 

JS10 Joint submission 10 submitted by: Réseau International des 

Droits Humains (RIDH); Fondation arc-en-ciel; Comité 

ambiental en defensa de la vida; Coalition of Colombian and 

International NGOs – (Switzerland); 



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

GE.18-03745 18 

JS11 Joint submission 11 submitted by: ABColombia; ACAT; 

Apoyo Popular Noruego; Associació Catalana Per La Pau; 

Associazione Jambo; Associazione Senza Paura di Genova; 

Broederlijk Delen; Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V; 

CAFOD; Cáritas Alemania; Cáritas Noruega; Christian Aid; 

CNCD-11.11.11; Colombian Caravana UK Lawyers Group; 

Colectivo de colombianos-as refugiados en Asturias Luciano 

Romero Molina; Comitato Piazza Carlo Giuliani Onlus 

(Génova-Italia); Comité Daniel Gillard; Comité Noruego De 

Solidaridad Con América Latina (LAG); Lutheran World 

Federation; Fokus - Foro de Mujeres y Desarrollo; Forum Syd; 

FOS; Fundación Sueca para los Derechos Humanos; Health 

and Human Rights Info; International Action for Peace; 

Iglesia Sueca; Kolko – Menschenrechte für Kolumbien e.V.; 

LAWG; Lawyers Rights Watch Canada; Oficina Internacional 

Acción Derechos Humanos Colombia; OMCT; Oxfam; 

Colectivo Maloka Colombia; Observatorio por la Autonomía y 

los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (ADPI); 

Pachakuti; Pax Christi- Deutsche Sektion e.V; Peace Brigades 

International; Plataforma Suiza por Colombia; Protection 

International; Red Flamenca de Solidaridad con la Comunidad 

de Paz de San José de Apartadó; Red Francia Colombia 

Solidaridades (RFCS); Rete italiana di Solidarietà; Solidar; 

Solidarité Socialiste; Swefor; Taula Catalana per la Pau i els 

Drets Humans a Colòmbia; Terre des Hommes Suisse – 

(Belgium); 

JS12 Joint submission 12 submitted by: Franciscans International 

(FI); Familia Franciscana de Colombia; Comité Ambiental en 

Defensa de la Vida del Tolima – (Switzerland); 

JS13 Joint submission 13 submitted by: Humphrey School of 

Public Affairs; University of Minnesota – (United States of 

America); 

JS14 Joint submission 14 submitted by: Comunidad De Paz 

(CDP); Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) – 

(Switzerland); 

JS15 Joint submission 15 submitted by: Dejusticia; Fundación 

Karisma; Privacy International – (United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland); 

JS16 Joint submission 16 submitted by: Colectivo Mujeres Al 

Derecho (ASOCOLEMAD); Espacio de Articulacion de 

Organizaciones y Mujeres de la Región Caribe – (Colombia); 

JS17 Joint submission 17 submitted by: Center for Global 

Nonkilling (CGNK); Conscience and Peace Tax International 

(CPTI) – (Switzerland); 

JS18 Joint submission 18 submitted by: Asociación Colombiana 

de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC); Centro de 

Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, Coalición 

Colombiana Contra la Tortura (CCCT); Coalición Colombiana 

para la Implementación de la Convención sobre Derechos de 

Personas con Discapacidad, Coalición Contra la Vinculación 

de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia 

(COALICO); Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

(CAJAR); Colombia Diversa, Comisión Colombiana de 

Juristas (CCJ); Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

(CSPP); Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 

Humanos (CPDH); Comunidad de Juristas AKUBADAURA, 

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas 

(CNOA); Coordinación Colombia Europa Estados Unidos 

(CCEEU); Corporación Jurídica Libertad, Corporación 

Jurídica Yira Castro (CJYC); Corporación Reiniciar; 

Corporación Sisma Mujer; Escuela Nacional Sindical; 

Lutheran World Federation; Fundación Karisma; JUSTAPAZ; 

La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); 



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

19 GE.18-03745 

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y 

Desarrollo (PCDHDD) – (Colombia); 

JS19 Joint submission 19 submitted by: Istituto Internazionale 

Maria Ausiliatrice (IIMA); International Volunteerism 

Organization for Women, Education, Development (VIDES 

International) – (Switzerland); 

JS20 Joint submission 20 submitted by: Colombia Diversa; 

Caribe Afirmativo; Santamaría Fundación – (Colombia); 

JS21 Joint submission 21 submitted by: Terciarios Capuchinos de 

Colombia (TCC); Oficina Internacional Católica de la Infancia 

(BICE) – (Switzerland); 

JS22 Joint submission 22 submitted by: Hijos e Hijas por la 

Memoria Contra la Impunidad (HIJOS); Asociación 

Americana de Juristas (AAJ) – (United States of America); 

JS23 Joint submission 23 submitted by: Proceso de Comunidades 

Negras (PCN); Human Rights and Gender Justice (HRGJ) 

Clinic, City University of New York School of Law; MADRE 

– (United States of America); 

JS24 Joint submission 24 submitted by: Save the Children; Children 

Village SOS; Plan Foundation; World Vision; Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde); 

Children International; Corporación Infancia y Desarrollo; 

Corporación Juego y Niñez; Corporación Somos Más; Fondo 

Acción; Antonio Restrepo Barco Foundation; Rafael Pombo 

Foundation; Saldarriaga Concha Foundation, Jerez & 

Sandoval (Medios y RS); Kidsave; Childhood Observatory 

from National University; Pontificia Javeriana University -

Faculty of Psychology; Protection of childhood network (RED 

PAI); PaPaz Network; Red Viva de Colombia (Tearfund); Ana 

María Convers; Adela Morales – (Colombia); 

JS25 Joint submission 25 submitted by: Children and adolescents 

from organized groups of The strategy for communications 

and participation for development (PACO); Children and 

Adolescents Peace Builders; Movement of Children, 

adolescents and Youth Agents of Peace; Group of Children 

and Adolescents Project “School looks for peace” from 

Platform for leadership of children and Adolescents in 

Colombia (with special support of Save the Children, SOS 

Children Village, World Vision, Plan Foundation). All them 

supported by the Colombian Alliance for the Childhood, 

COALICO, TDH Germany – (Colombia); 

JS26 Joint submission 26 submitted by: Center for Economic and 

Social Rights (CESR); Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad (Dejusticia); Friedrich Ebert Stiftung en 

Colombia (FESCOL) –(United States of America); 

JS27 Joint submission 27 submitted by: Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES); Taller 

de Vida – (Colombia). 

National human rights institution: 

DdPC Defensoria del Pueblo de Colombia, (Colombia). 

Regional intergovernmental organization(s): 

IACHR Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington 

(United States). 

 2 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 3. 

 3 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, pp. 5–6. 

 4 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 7. 

 5 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 7. 

 6 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 3. 

 7 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 6. 

 8 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 2 

 9 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 6. 

 10 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 4. 

 11 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 5. 

 12 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 3. 



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

GE.18-03745 20 

 13 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 4. 

 14 DdPC, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 2. 

 15 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights; 

OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 

 16 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.1–116.2; 116.38–116.39; 117.3; 118.1–

118.13; 118.21. 

 17 JS18, p. 4. See also: JS17, p. 3; JS11, p. 4. 

 18 JS13, p. 3. 

 19 JS11, p. 4. See also: JS18, p. 4. 

 20 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.3; 116.6–116.16; 116.46–116.47; 118.14. 

 21 JS18, pp. 6–9. 

 22 Proyecto Nasa, p. 2. See also: HRW, pp. 1–3; JS13, p. 1; JS14, p. 3; Dominicans, p. 3. 

 23 JS 11, p. 4. See also: UMIYAC, p. 2. 

 24 CIDH, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 5. 

 25 See: A/HRC/24/6, 116.9 (Pakistan); 116.10 (Cuba); 116.111 (Russian Federation); 116.112 (Costa 

Rica); 116.13 (Dominican Republic); 116.114 (Guatemala); 116.115 (Malaysia). 

 26 See: A/HRC/24/6, 116.27 (Viet Nam). 

 27 JS27, pp. 2–3. See also: JS18, pp. 6–9; AMI, pp. 1–2. 

 28 AI, p. 5. See also: CCUKGL, p. 2. 

 29 JS26, p. 3. 

 30 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.43; 117.4. 

 31 JS23, p. 2. 

 32 OHRC-OU, p. 4. 

 33 JS20, pp. 4–8. See also: JS25, pp. 3–4. 

 34 JS18, pp. 21–22. 

 35 JS6, pp. 5–7. 

 36 For relevant recommendation see A/HRC/24/6, paras. 116.36. 

 37 JS18, pp. 37–38, See also: JS11, pp. 7–9. 

 38 JS11, pp. 9–10. 

 39 JS4, pp. 1–11. 

 40 See: A/HRC/24/6, 116.36 (Philippines). 

 41 JS27, p. 6. See also: Guías Colombia, pp. 3–4; OHRC-OU, p. 5. 

 42 Guías Colombia, pp. 3–4. 

 43 JS3, pp. 6–7. 

 44 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.4; 116.21; 116.27; 116.32–116.35; 

116.44–116.45; 116.78–116.79. 

 45 MCCL, p. 1. 

 46 JS20, pp. 9–11. See also: JS18, p. 15–17. 



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

21 GE.18-03745 

 47 JS18, pp. 9–10. See also: JS14, p. 3. 

 48 CIDH, contribución al Examen Periódico Universal, Colombia 2017, Tercer ciclo, p. 7. 

 49 JS3, pp. 3–5. See also: Dominicans, p. 1; JS25, pp. 3–4; JS8, p. 6; CCUKGL, p. 3; JS14, pp. 5–6. 

 50 JS11, pp. 5–6. 

 51 JS7, p. 4. 

 52 JS14, p. 3. 

 53 JS22, pp. 2–3. 

 54 JS23, p. 8. 

 55 JS17, p. 5. 

 56 JS18, p. 17. 

 57 JS11, p. 10. 

 58 JS2, pp. 7–9. See also: JS18, pp. 16–17. 

 59 JS18, pp. 16–17. See also: JS11, p. 16. 

 60 JS20, p. 12. See also: JS18, pp. 16–17. 

 61 JS21, p. 6. 

 62 JS2, pp. 4–6. 

 63 JS21, p. 7. 

 64 JS18, p. 16. 

 65 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 115.5–115.6; 116.5; 116.16–116.20; 116.22–

116.26; 116.67–116.72; 116.118; 117.1; 117.7–117.8; 118.15; 118.18–118.19; 118.23–118.26. 

 66 JS18, pp. 32–33. See also: AMI, p. 7; JS11, pp. 14–15; JS3, pp. 7–10. 

 67 JS3, pp. 7–10. 

 68 AMI, p. 7. See also: JS18, pp. 32–33; JS11, pp. 14–15. 

 69 JS27, p. 7. 

 70 JS20, pp. 9–11. 

 71 L4L, pp. 2–3. 

 72 JS18, pp. 32–33. See also: JS3, pp. 7–10; Proyecto Nasa p. 6. 

 73 JS11, pp. 14–15. 

 74 HRW, pp. 3–4. See also: JS11, pp. 14–15; AI, p. 3. 

 75 See: A/HRC/24/6, 115.5 (Spain); 115.6 (Sweden); 116.69 (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland); 116.70 (France); 117.8 (Portugal); 118.9 (Russian Federation); 118.22 (Australia); 

118.25 (Germany). 

 76 JS27, pp. 2–3. 

 77 AI, p. 3. 

 78 Proyecto Nasa, pp. 4–5. 

 79 Caribe Afirmativo, p. 3. 

 80 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.73–116.77; 116.80–116.85. 

 81 IFO, p. 1. 

 82 JS18, p. 18. See also: JS17, pp. 6–7. 

 83 JS22, pp. 2–3. 

 84 RSF-RWB, p. 4. 

 85 CSW, pp. 1–5. See also: AMI, pp. 5–6. 

 86 JS12, pp. 2–6. 

 87 JS3, p. 2. See also: JS10, pp. 1–4; JS12, pp. 2–6. 

 88 JS8, p–9. 

 89 JS10, p. 4. 

 90 JS22, pp. 2–3 y JS12, pp. 2–6. 

 91 JS3, p. 5. 

 92 JS22, pp. 3–4. See also: JS3, p. 5; JS18, pp. 25–26; CIVICUS, p. 7. 

 93 JS18, pp. 27–29. See also: Caribe Afirmativo, pp. 5–6; Proyecto Nasa, p. 7; AI, p. 5; CCUKGL, pp. 

3–6; CIVICUS, p. 5; HRW, p. 1; Pax Romana, pp. 1–2; JS11, pp. 11–13; JS12, pp. 12–13. 

 94 JS11, pp. 11–13. See also: JS23, p. 5. 

 95 JS2, pp. 1–2. See also: CEPEC, p. 5. JS11, p. 11; JS22, p. 5. 

 96 JS27, pp. 6–7. 

 97 CCUKGL, pp. 3–6. See also: L4L, pp. 2–4. 

 98 RSF-RWB, p. 1. See also: JS22, p. 5. 

 99 CIVICUS, p. 3 and ITUC, p. 1. 

 100 AI, p. 2. See also: JS16, p. 9; CIVICUS, p. 4; RSF-RWB, p. 1. 

 101 JS18, pp. 27–29. 

 102 CCUKGL, p. 6. 

 103 Caribe Afirmativo, p. 5. 

 104 AMI, p. 7 See also: JS23, p. 4. 

 105 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 115.4; 116.58–116.66. 

 106 JS12, p. 3. 



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

GE.18-03745 22 

 107 JS1, p. 3. 

 108 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.30; 118.20. 

 109 JS19, p. 5. See also: JS24, p. 8. 

 110 JS18, pp. 18–19. See also: JS15, pp. 5–12. 

 111 JS15, p. 4. 

 112 JS15, p. 5. 

 113 For relevant recommendation see A/HRC/24/6, para. 116.96. 

 114 JS18, p. 35. See also: JS24, pp. 2–5. 

 115 JS17, p. 6. 

 116 JS3, pp. 10–11. 

 117 Dominicans, pp. 5–7. 

 118 JS18, p. 36. 

 119 JS26, p. 1. 

 120 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.37; 116.86–116.95; 116.108. 

 121 JS11, p. 10. See also: JS26, p. 1. 

 122 JS26, p. 1. See also: JS16, pp. 10–11. 

 123 JS26, p. 1. 

 124 JS2, pp. 9–10. 

 125 JS16, p. 5. See also: JS11, pp. 7–9; JS18, pp. 37–38. 

 126 JS16, p. 13. 

 127 JS25, p. 11. 

 128 JS16, p. 14. 

 129 JS18, p. 35. 

 130 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.97–116.98. 

 131 JS18, p. 36. 

 132 JS24, pp. 6–7. 

 133 ADF International, p. 3. 

 134 JS20, pp. 13–14. 

 135 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.99–116.103; 116.120. 

 136 JS19, pp. 1–2. See also: JS18, p. 36. 

 137 JS18, p. 36. 

 138 JS20, pp. 15–16. See also: JS19, pp. 1–3; JS7, p. 6. 

 139 JS25, pp. 6–7. 

 140 JS17, p. 4. 

 141 Caribe Afirmativo, pp. 7–8. See also: JS25, pp. 9–10; JS18, pp. 21–22. 

 142 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 115.1–115.3; 116.40–116.42; 116.49–116.57; 

117.2; 117.5–117.6. 

 143 AMI, pp. 3–4. 

 144 JS16, pp. 6–8. 

 145 See: A/HRC/24/6, 116.41 (Chile). 

 146 JS27, pp. 1–2. 

 147 See: A/HRC/24/6, 115.1 (Sweden) and 115.2 (Belgium). 

 148 Caribe Afirmativo, p. 1. See also: JS27, pp. 1–2; JS6, pp. 2–3. 

 149 AI, pp. 2–4. 

 150 JS23, p. 3. 

 151 JS18, pp. 13–15. See also: Proyecto Nasa, pp. 8–9, JS6, pp. 2–3; JS11, p. 11. 

 152 JS13, p. 2. 

 153 JS13, pp. 4–9. 

 154 JS18, p. 19. 

 155 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.29; 116.31; 116.48; 116.112–116.117; 

118.17. 

 156 JS19, p. 6. 

 157 JS21, pp. 2–3. 

 158 JS1, pp. 3–5. 

 159 JS25, pp. 9–10. 

 160 JS24, pp. 2–5. See also: JS25, pp. 8–9. 

 161 JS1, p. 2. See also: JS19, p. 6. 

 162 JS7, p. 7. 

 163 GIEACPC, pp. 1–2. 

 164 JS24, pp. 1–2. 

 165 JS27, pp. 3–5. 

 166 JS24, pp. 2–5. 

 167 JS24, pp. 5–6. 

 168 JS7, p. 5. 



A/HRC/WG.6/30/COL/3 

23 GE.18-03745 

 169 For relevant recommendation see A/HRC/24/6, para. 116.104. 

 170 AI, p. 3. 

 171 JS18, pp. 23–24. 

 172 JS25, pp. 3–4. 

 173 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.28; 116.105–116.107; 116.109–116.111; 

116.119. 

 174 JS8, pp. 4–5. See also: JS22, pp. 7–9. 

 175 JS11, pp. 7–9. See also: JS22, pp. 7–9; JS27, p. 5. 

 176 JS27, p. 5. 

 177 Akabadura, pp. 1–4. See also: JS8, p. 11; JS11, pp. 7–9; UMIYAC, p. 7. 

 178 Proyecto Nasa, p. 1. 

 179 JS16, p. 13. 

 180 HRW, pp. 5–7. See also: OHRC-OU, p. 6. 

 181 JS8, pp. 3–8. See also: JS11, pp. 7–9; DI, p. 3. 

 182 JS11, pp. 7–9. See also: JS23, p. 4. 

 183 JS18, p. 41. See also: Proyecto Nasa, p. 4; JS11, pp. 7–9; Pax Romana, pp. 3–5. 

 184 JS11, pp. 7–9. 

 185 UMIYAC, p. 9. See also: DI, p. 3. 

 186 JS22, pp. 8–9. 

 187 JS11, pp. 7–9. 

 188 JS18, pp. 22–23. 

 189 For relevant recommendations see A/HRC/24/6, paras. 116.25; 117.3. 

 190 CIDH, p. 4. 

 191 JS18, p. 11. See also: Proyecto Nasa, p. 8; HRW, p. 1; JS9, pp. 1–3. 

 192 JS11, pp. 6–7. 

 193 CEPEC, pp. 3–6. 

 194 JS9, pp. 1–8. 

 195 JS5, pp. 2–3. See also: JS27, p. 3. 

 196 See: A/HRC/24/6, 116.1 (Ecuador). 

 197 JS27, p. 3. See also: JS5, pp. 4–5. 

 198 JS5, pp. 6–8. 

    


