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 مقدمة

 ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنـسان      اً  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق         - ١
وأُجري . ٢٠٠٨ ديسمرب/ األول  كانون ١٥ إىل   ١ يف الفترة من     ةالثالثه  ، دورتَ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وترأس وفد  . ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ١٠املعقودة يف   الرابعة عشرة    يف اجللسة     بكولومبيا االستعراض املتعلق 
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير     . فرانسيسكو سانتوس كالديرون، نائب رئيس كولومبيا      السيد   معايل كولومبيا

وأثناء اعتماد التقرير، أبلغت كولومبيا أن الكـونغرس        . ٢٠٠٨ ديسمرب/ون األول  كان ١٥ملعقودة يف   ايف جلسته   
لذلك، ستنتظر كولومبيا يف نتيجة مشروع القانون الذي جتري         . بصدد النظر يف القانون الوطين حلقوق الضحايا      

 . أدناه٨٩مناقشته قبل تقدمي رّد على التوصيات الواردة يف الفقرة 

، املتعلق بكولومبيا ستعراضاال، اختار جملس حقوق اإلنسان، من أجل تيسري ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٨ويف  - ٢
 . إيطاليا والبحرين وبوركينا فاسو):اجملموعة الثالثية(جمموعة املقررين التالية 

 :املتعلق بكولومبياستعراض اال، صدرت الوثائق التالية من أجل ٥/١ من مرفق القرار ١٥للفقرة اً ووفق - ٣

 ؛)A/HRC/WG..6/3/COL/1) (أ(١٥للفقرة اً وفقعرض خطّي /ر وطينتقريتقدمي  )أ( 

ـ              )ب(  ) ب(١٥للفقـرة   اً  جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفق
)A/HRC/WG.6/3/COL/2(؛ 

 ؛)A/HRC/WG.6/3/COL/3) (ج(١٥لفقرة ل اًموجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفق )ج( 

اجلمهورية التشيكية، كل من اً  عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبق     كولومبيا  وأحيلت إىل  - ٤
وهذه األسئلة متاحة . ، والدامنرك، وأملانيا، وهولندا، والسويداململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةو

 .على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً

   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض-  ألف

وأشار . قدم التقرير الوطين معايل السيد فرانسيسكو سانتوس كالديرون، نائب رئيس مجهورية كولومبيا             - ٥
 مكتباً من مكاتب ٢٤جود إىل التزام كولومبيا حبقوق اإلنسان، وبسياستها املتسمة باالنفتاح والشفافية، والحظ و

 زيارة أدهتا آليات حقوق اإلنسان ١٥األمم املتحدة ومكتب جلنة الصليب األمحر الدولية يف كولومبيا؛ وتلقي بلده 
 سفارة معتمدة يف كولومبيا؛ وحرية      ٣٩؛ وإنشاء نظام متابعة بالتعاون مع اجملتمع املدين وبوجود          ٢٠٠٢منذ عام   

كما أشار .  وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية احمللية وذات الصبغة الدولية يف البلدالتنقل الكاملة بالنسبة إىل
إىل أن كولومبيا قد حتولت من دولة متهمة بتساحمها أو تواطئها مع اجلماعات شبه العسكرية إىل دولة أسـرت                   

ولت من دولة غري قـادرة   زعماء اجلماعات شبه العسكرية كافة، وقوضت هياكلها واستولت على ممتلكاهتا؛ وحت          
بشكل مشهود، حيث اخنفضت     على محاية مواطنيها إىل دولة أّمنت احترام احلق يف احلياة ويف احلرية يف كولومبيا             
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 يف املائة وعمليات ٧٦,٥ يف املائة، واهلجمات اإلرهابية بنسبة ٧٧ يف املائة، واملذابح بنسبة ٤٥جرائم القتل بنسبة 
 . ٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٢ملائة، يف الفترة من عام  يف ا٨٧االختطاف بنسبة 

وفيما يتعلق حبالة اجملموعات املسلحة اخلارجة عن القانون، أفاد املمثل أن هذه اجملموعات ال حتظى حالياً بـأي                    -٦
العسكرية دعم وهي غري ممثلة يف كولومبيا، بل إن خياراهتا حمدودة جداً يف االستيالء على احلكم، مما دفع باجملموعات شبه        

 شخص ينتمون إىل جمموعات أخرى مسلحة خارجة عن القانون ُسـرحوا            ١٧ ٠٠٠إىل قبول التسريح اجلماعي وهناك      
فقد اغتالت قبل يـومني     : لقيت ما تستحقه من نبذ    ) فارك (القوات املسلحة الثورية لكولومبيا   والحظ أن   . بشكل فردي 

وهذا هو آخر حدث يف سلـسلة مئـات         .  يف مقاطعة كاكويتا    موظفني مدنيني جبراح   ٧عضوين من بعثة طبية وأصابت      
 آخرين جبراح أثناء احتفال     ٥١ أشخاص وإصابة    ٧احلوادث العنيفة، مثل انفجار عبوة يف إيتونغو، بأنتيوقيا، أودت حبياة           

 التحريـر  جـيش شعيب، ووفاة عدة زعماء جمتمعات حملية يف أروكا متهمني بدعم اجملموعة املسلحة اخلارجة عن القانون           
 منهم يرزحون يف األدغال منذ اختطافهم الذي مّر عليه ما ٢٨وركّز على أن مئات من الكولومبيني قد اخُتطفوا،       . الوطين

  . سنوات اآلن، وحكم عليهم بالعيش يف ظروف دون املستوى الذي يليق باإلنسان١٠ و٦بني 

 طن من الكوكايني اليت     ٥٠٠ر السنوي بكمية تبلغ     وأشارت كولومبيا إىل املوارد اهلائلة املتأتية من االجتا         - ٧
وتؤّدي الرغبة يف كسب األموال إىل إتالف الغابات املطرية علـى      . متول اجملموعات املسلحة اخلارجة عن القانون     

وتربر األسـباب الـسالفة     . حنو مكثّف وإىل اعتداءات على اجلماعات الضعيفة وكذلك على بقية شرائح اجملتمع           
ففي كولومبيـا،  . لومبيا تقاسم عبء املسؤولية الدولية للتصدي لالجتار غري املشروع باملخدرات   الذكر طلب كو  

  . يغذي االجتار باملخدرات أبشع منتهكي حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق بقضية فعالية السلطة القضائية ومكافحة اإلفالت من العقاب، قالت كولومبيا إن لديها مزجياً   - ٨
دستورية والقوانني والسوابق القضائية والتدابري املتخذة بصدد مشاكل حمددة إلنفـاذ سـيادة             ثرياً من احلقوق ال   

وللمواطنني كافة موارد قانونية حلماية حقوقهم الفردية أو اجلماعية وللتصدي ألي إجراءات تتخذها أي . القانون
 يف العامل باعتبارها صاحبة سـوابق       واملعروف عن احملكمة الدستورية الكولومبية أهنا إحدى أنشط احملاكم        . سلطة

ويف اجملال التشريعي، ركزت كولومبيا على وضع النظام اجلنائي الشفوي االهتامي، . قضائية حلماية حقوق اإلنسان
 ٣٦الذي خيفف من حالة اختناق احملاكم ويضع ضمانات وينهض جبلسات مراقبة الشرعية ضمن فترة ال تتجاوز                 

ائية العسكرية جلعل واليتها القضائية تقتصر على اجلرائم املتعلقة باخلدمة العسكرية؛           ساعة؛ وإصالح العدالة اجلن   
 تتصل بـالعنف املـرتيل      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ضد االجتار بالبشر وسن قوانني يف عامي         ٢٠٠٥وقانون وضع يف عام     

  .وباستغالل املرأة جنسياً وارتكاب أعمال عنف ضدها

 إحدى أولويات الدولة، اليت هيأت الظروف لتـوفري الـضمانات           ومثلت سياسة تعزيز السلطة القضائية      - ٩
 يف املائة يف الفترة من ٨٦لإلجراءات املستقلة من اجلهات الفاعلة القضائية؛ وزيادة ميزانية السلطة القضائية بنسبة 

 ٢٠٠٨ينـاير   / فرصة عمل جديدة يف مكتب املدعي العام منذ كانون الثاين          ٢ ١٦٦؛ وخلق   ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٢
. بداية تنفيذ سياسات جديدة ومتفق عليها لزيادة فعالية النظر يف القضايا اليت تشمل انتهاكات حقوق اإلنسان               و

ففي عامي . كما أنشأت كولومبيا عدة وحدات نيابة عامة ملعاجلة قضايا تثري قلقاً بالغاً، مثل االعتداء على النقابيني
 شخـصاً   ٢٣٣ عقوبة، وأُنزلت حبق     ١٥٣ صدرت   ٢٠٠٢ومنذ عام   . ، مل ُترتّل سوى عقوبتني    ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

وإضافة إىل ذلك، طور القضاء الكولوميب حجماً هائالً مـن          . عقوبات بسبب ارتكاهبم أعمال عنف ضد نقابيني      
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 ١ ٠٠٠ قضية حبق ٧١٦الردود على عمليات القتل اليت يزعم أنّ قوات األمن ارتكبتها، حيث جيري التحقيق حالياً يف         
 آخرين ُوجِّهت إليهم    ٢٣٢ منهم أحكام وهناك     ٤٦ ضابطاً؛ صدرت حبق     ١٣٨ املسلحة، منهم    فرد من القوات  

  .  قضية إىل القضاء املدين٢٨٥وإىل حد اآلن، أحال القضاء العسكري . التهمة أو هم قيد احملاكمة

ولومبيـا  ورداً على أسئلة تتعلق بالضحايا، وبتسريح قوات قانون العدالة والسالم، قـال الوفـد إن ك                 - ١٠
وذكر أن قانون العدالة والسالم يعترف حبقـوق        . اضطلعت بعمليات سالم جزئية وبرامج تسريح فردية ناجحة       

احلق يف إثبات احلقيقة، ويف العدالة،      : الضحايا، وبوضع إجراء قضائي مستقل يتعلق باملنافع القضائية للمسرحني        
 ويف إنصاف الضحايا مجاعياً؛ وواجب محايـة الـضحية؛          ويف اجلرب الشامل، ويف احلفاظ على الذاكرة التارخيية،       

وتشكيل جلنة للتوفيق واإلنصاف تضم أغلبية من األشخاص من اجملتمع املدين والكيانات املراقبة التابعة للدولـة؛                
وتشكيل جلان إقليمية إلعادة األراضي اليت استولت عليها اجلماعات غري الشرعية؛ ووضع عقوبات سجنية بديلة               

ومكنت احلاالت اخلاضعة . اللتزامات جدية من جانب اجملرم وإلغاؤها يف صورة انتهاك االلتزامات املفروضةختضع 
 ١١٢ قضية ضد مسؤولني سياسـيني، و      ١٧٢ قضايا إىل القضاء العادي، مبا فيها        ٢ ٩٠٨هلذا القانون من تقدمي     

كمـا أصـدرت    . ر اخلدمة املدنية   قضية أخرى ضد موظفني من دوائ      ٣٥قضية ضد أفراد من القوات املسلحة و      
 مليـار   ٥,٥احلكومة مرسوماً لوضع برنامج تعويض عن طريق القنوات اإلدارية سيتطلب استثمارات قدرها حنو              

  .دوالر ويناقش الكونغرس حالياً قانوناً يتعلق حبقوق الضحايا

لوفد أن خطة التنمية الوطنيـة      ورداً على أسئلة تتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أفاد ا           - ١١
.  مشلت منظوراً للحقوق وترمي إىل االمتثال لألهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٠- ٢٠٠٦لكولومبيا اليت صيغت للفترة 

وبّين الوفد أيضاً أن احلكومة نفذت سياسة لتقدمي املساعدات املشروطة ألفقر الشرائح السكانية، واكبتها تنميـة      
 يف املائـة إىل  ٥٥,٧لسنوات األخرية فساعدت على احلد من نسبة الفقر اليت اخنفضت من اقتصادية مستدامة يف ا 

. ٢٠٠٦ إىل عـام     ٢٠٠٢ يف املائة يف الفترة من عام        ١٢ يف املائة إىل     ٢١,٦ يف املائة، والفقر املدقع من       ٤٥,١
.  يف املائة يف التعليم العايل     ٣١ يف املائة يف التعليم األساسي و      ٩٤وأفادت كولومبيا أهنا حققت نسبة تغطية بلغت        

وتقترن برامج تغطية التعليم بتنفيذ خطة التعليم الوطنية يف جمال حقوق اإلنـسان، وبـرامج حتـسني النوعيـة                   
وبينَّت كولومبيا أن عدد السكان الذين يتلقون الدعم مـن الدولـة قـد     . والسياسات اخلاصة بأضعف الشرائح   

مس سنوات األخرية؛ وتتوقع كولومبيا حتقيق تغطية صحية شاملة حبلول           مليون نسمة خالل اخل    ٢٣تضاعف فبلغ   
 مليون  ٣٣٠ مليون دوالر إىل     ٧٥كما أفادت أن ميزانية دعم املساكن االجتماعية قد ارتفعت من           . ٢٠١٠عام  

 .  مليون دوالر سنوياً إليواء املشردين داخليا١٢٥ًدوالر سنوياً؛ ختصص منها 

طفل، سلطت كولومبيا الضوء على إصدار قانون األطفال واملـراهقني؛ وصـياغة            وفيما يتعلق حبقوق ال     - ١٢
وتطبيق خطة العمل ملنع واستئصال االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني؛ ووضع استراتيجية للقـضاء              

 يف املائة يف ١٢,٩ بعد أن كانت هذه النسبة ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٨,٩على عمل األطفال الذي تدّنى إىل نسبة 
 مليون دوالر يف ١ ٠٩٢ مليون دوالر إىل ٣١١؛ وارتفاع ميزانية املعهد الكولوميب لرعاية األسرة من ٢٠٠١عام 

؛ وتشكيل اللجنة املشتركة بني القطاعات ملنع جتنيد واستخدام األطفال يف           ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٢الفترة من عام    
 شاباً يف برامج املساعدة املتكاملة للمسّرحني اجلاري        ٣ ٧١٢اركة  اجملموعات املنظمة اخلارجة عن القانون؛ ومش     

وفيما يتعلق باملرأة، ركزت كولومبيا على تنفيذ سياسة املرأة املسامهة يف بناء السلم             . تنفيذها مبساعدة اليونيسيف  
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ة؛ ومتوسط النساء   والتنمية؛ واالتفاق الوطين للمساواة بني النساء والرجال، الذي وقعت عليه الوكاالت احلكومي           
؛ ومرصد قضايا نوع اجلنس الذي ركـزت        ) يف املائة يف املكاتب الرائدة     ٣٠(املشاركات يف الوزارات احلكومية     

  .عليه اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بصفته أفضل ممارسة يف القارة

وضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني سلمت بأن كولومبيـا         وفيما يتعلق مبوضوع املشردين، أفاد الوفد أن مف         - ١٣
هي البلد الذي بذل قصارى جهده يف مساعدة املشردين داخلياً يف العامل، كما أضافت أن امليزانية املخصصة للمشردين     

ائـة   يف امل٨٠؛ وأن  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢ مليون دوالر يف الفترة بني عامي        ٤٤٢ مليون دوالر إىل     ٦٥داخلياً ارتفعت من    
من األسر املشردة واملسجلة تتلقى مساعدة إنسانية للطوارئ؛ وأن املشردين داخلياً يشاركون يف مجيع عمليات اختـاذ                 

  وفيما يتعلق باجلماعات العرقية، قال الوفـد إن مـن بـني سـكان كولومبيـا           . قرار السياسات العامة اخلاصة بالتشرد    
 يف املائة من السكان األصليني، ولكليهما تشريعات        ٣ن أصول أفريقية و    يف املائة من السكان املنحدرين م      ١٠ما نسبته   

تعترف حبقوق أفرادمها يف متلك األرض، ويف احلكم الذايت ويف صون الثقافة، ووجـود سياسـات العمـل اإلجيـايب                    
د أن خطة   وأضاف الوف . ومؤسسات خمصصة لتطوير هذه السياسات؛ وتعليم إثين وبرامج محاية إثنية حتترم منط عيشهم            

  .التنمية الوطنية تشمل فصالً يتعلق بتخصيص املوارد إىل هنج للتنمية يقوم على أساس العرق

وفيما يتعلق بعمليات القتل اليت ينفذها أفراد من القوات املسلحة ضد األشخاص احملميني، أشار الوفد إىل   - ١٤
ركة هي ممارسة جتلب العار ملرتكبيها تندد أن مشاركة أفراد من القوات املسلحة يف قتل أشخاص خارج أرض املع

وشدد الوفد على أن الرئيس ألفارو أورييب عندما تسلم مقاليد احلكم، أمر بزيادة التزام الفعالية يف                . هبا احلكومة 
لن حتافظوا على مسعـة  : "وقال يف أول خطاب ألقاه أمام اجليش. مقاومة العنف وجتار املخدرات، بشفافية كاملة 

 ٢٠٠٥وأبلغ الوفد عن القيام بعدد من اإلجراءات منذ عـام           ".  باحترام حقوق اإلنسان احتراماً كامالً     البلد إال 
وأفاد الوفد أن اغتيال أفراد غري حماربني جرمية ال تغتفر، معترفاً حبدوث هذه             . تتعلق بالوقاية والتحقيق واملكافحة   

ؤكداً هلم أنه لن تظل جرمية واحدة من هذه اجلرائم دون      احلاالت يف البلد وقدم اعتذاراته الصادقة إىل الضحايا، م        
  .عقاب وأنه سُتتَّخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تكرارها

وفيما يتعلق باملسائل اخلاصة بالعالقات مع املدافعني عن حقوق اإلنسان، أفاد الوفد أن احلكومة تنفـذ                  - ١٥
 والنقابيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واجلماعات       سياسات خمتلفة ملنح مجيع الضمانات لألحزاب السياسية،      

اإلثنية، والزعماء االجتماعيني، والصحافيني والشهود على إجراءات السلم والعدالة، وأهنا أقامت حواراً متواصالً             
 يوماً مع   ٤٥وعقد رئيس الدولة اجتماعات مطولة مع املدافعني عن حقوق اإلنسان ويرأس اجتماعاً كل              . معهم
، بينـت أن شـرعية الدميقراطيـة        Latinobarometerواستشهد الوفد بدراسة استقصائية أجرهتا هيئة       . عماء النقابيني الز

 يف املائة، وأن نسبة الناخبني يف    ٦٠ لتبلغ ما يربو على نسبة       ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٢الكولومبية قد تضاعفت يف الفترة من عام        
وذكر الوفد أن . ٢٠٠٣ يف املائة على عدد املسجلني يف انتخابات عام          ٣٠ زادت بنسبة    ٢٠٠٧االنتخابات اإلقليمية لعام    

احلكومة رفضت علناً أي هجوم على املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعربت عن رغبتها يف إجياد عالقة أكثر إجيابية مـع                    
ل حقوق اإلنـسان يف      وإفادة إعما  منظمات حقوق اإلنسان، معتربة أن احلوار هو السبيل الوحيد إلثراء خمتلف املواقف           

  .وأعربت احلكومة عن رغبتها يف بذل أي جهود معقولة لتحسني هذه العالقة. كولومبيا

 التزاماً طوعياً سـتحترمها، مطالبـة       ٦٩ فقرة من تقريرها لسرد      ١٤وذكرت كولومبيا أهنا خصصت       - ١٦
  .بتضامن اجملتمع الدويل ومرافقته هلا يف هذا املسعى
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  وردود الدولة موضوع االستعراض احلوار التفاعلي - باء 

  . وفداً ببيانات٤٣أثناء احلوار التفاعلي، أدىل   - ١٧

كمـا  . وهّنأ عدد من الوفود احلكومة على جودة عرضها وتقريرها وقبوهلا االستعراض الدوري طوعياً              - ١٨
تمع الدويل، ونـوَّه    والحظ عدد من الوفود تعاون الدولة مع اجمل       . اعترفت وفود أخرى بشفافية الدولة يف العملية      

البعض بتعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومتديد مذكرة التفاهم اخلاصة بوجودها حـىت                
ورحبت عدة وفود بترّؤس نائب . ؛ فيما أشار آخرون إىل تعاوهنا مع آليات أخرى تابعة لألمم املتحدة٢٠١٠  عام

  .فود لكولومبيا ردودها على األسئلة املقدمة مسبقاًوشكر كذلك بعض الو. رئيس الدولة الوفد

وأشادت شيلي بانفتاح كولومبيا وموقفها املتعاون، اللذين مكنا من إجراء حتليل متعمق وتعاون شفاف                - ١٩
وأعربت عن تفهمها للحالة املعقدة للدولة، وركزت على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لكـبح        . مع الدول األخرى  

فقد سجلت الدولة تقدماً كبرياً يف تسريح احملاربني اخلارجني عن القانون، والتصدي للعنف ضد              . ةالعنف واجلرمي 
وحثت الدولة علـى مـضاعفة      . أعضاء النقابيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، رغم أن األرقام ال تزال مرتفعة           
اجة إىل إقامة قضاء يتميز بسرعته      جهودها حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وركزت على الشواغل بشأن احل          
وتساءلت شيلي عـن التـدابري      . وموضوعيته وحياده، حيمي حقوق الضحايا واألشخاص الذين جتري مقاضاهتم        

املتخذة لتنفيذ املعايري املتطورة، اليت حتدد الطابع اجلنائي لعمليات االختفاء القسري، تنفيذاً فعاالً؛ واألعمال اجلارية 
لقسري من جانب اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة؛ والوضع احلايل لألطفال اجملندين للعمـل             للتصدي للتجنيد ا  

كمحاربني أو كمخربين؛ وتنفيذ خطط إلعادة إدماج األطفال اجلنود املسرحني وتأهيلهم ودفع تعويضات هلـم؛               
.  برامج جارية ملعاجلة الوضع    والوضع القانوين للمشردين فيما يتعلق بامتالك أراضيهم، وعما إذا كانت هناك أي           

ضمان التحقيق على النحو الوايف يف انتهاكات حقـوق اإلنـسان           ) أ: (وأوصت شيلي كولومبيا بالقيام مبا يلي     
والتحقيق مع املسؤولني عن ذلك وحماكمتهم يف حماكم مدنية؛ إتاحة مرافق وموارد مالية أفضل للسلطة القضائية                

 ٢٠٠٨يوليه  /ان التنفيذ الفعلي للحكم الصادر عن احملكمة الدستورية يف متوز         للقيام مبهامها على حنو فعال؛ ضم     
حرمان أي شخص ينتمي إىل قوات اجليش أو اجملموعات شبه العـسكرية أو املتمـردين               ) ب(بشأن املوضوع؛   

  ؛ املتهمني بارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وجرائم ضد اإلنسانية من االستفادة من قـوانني العفـو               
اختاذ تدابري ملنع املكلفني بإنفاذ القوانني، والعاملني يف السياسة، واحلكومة واملدنيني عامة من املـشاركة يف                ) ج(

إلغاء التدابري اإلدارية اليت تروِّج لألعمال الـيت        ) د(األنشطة احملّرمة مع احملاربني املسلحني اخلارجني عن القانون؛         
منح حوافز ألفراد اجليش وفقاً     ) ه(لعشوائي إىل مكافأة املخربين املدنيني أو       تقوض حقوق اإلنسان، مثل اللجوء ا     

اختاذ تدابري للحّد من اآلثار املترتبة على تشريد املدنيني نتيجة املعارك املـسلحة،             ) و(لعدد القتلى أثناء املعارك؛     
أو دفع تعـويض  /عادة األراضي ووضمان عودهتم عند استتباب األمن يف مناطق الرتاع واعتماد تدابري فورية الست         

  .مناسب لألشخاص الذين فقدوا أراضيهم

وأوصـت  . وسلّمت إسبانيا بالتقدم احملرز يف الدفاع عن حقوق اإلنسان والتصدي لإلفالت من العقاب              - ٢٠
اق، يف منح األولوية للتصدي للعصابات اإلجرامية واجملموعات الناشئة والتحقيق، يف هذا السي) أ(كولومبيا مبا يلي 

التهديدات اليت تشكلها هذه العصابات على املدافعني عن حقوق اإلنسان وهجماهتا عليهم وتـوفري الـضمانات            
 شاباً ١١القيام عاجالً، يف سياق األحداث املأساوية املتعلقة باكتشاف جثث ) ب(األمنية الالزمة هلؤالء املدافعني؛ 
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، بتعيني أشخاص داخل مجيع الوحدات العسكرية       "إجيابية كاذبة "يف منطقة أوكانيا، واحلاالت املعروفة بعمليات       
تناط هبم مسؤولية النظر فوراً يف الشكاوى ضد أي أعمال تقوم هبا الوحدات أو األفراد اليت تتكون منهم، هـذه          

دد حتقيق توافق واسع يف اآلراء للمصادقة على القانون الذي حي         ) ج(األعمال اليت تتعارض مع احلقوق األساسية؛       
وضع ضحايا الرتاع والعمل على أن يؤدي هذا القانون إىل دفع تعويضات فعلية جلميع الضحايا، وال سيما ضحايا 

إجياد صيغة لسّد الثغرات القائمة يف قانون العدالة والسلم تسمح بإجياد خمرج قانوين من حالة العجز                ) د(الدولة؛  
 الذين ينتظرون وحدات الدفاع الذايت لكولومبياالسابقني يف القانوين الذي يكتنف أوضاع عدة آالف من األعضاء 

إقامة حوار مع الشرائح اهلامة يف اجملتمع املدين، وترك خطاب الوصم جانباً وما ال مربر له من هذا ) ه(حماكمتهم؛ 
تساءلت و. الطرف أو ذاك؛ ومن املهم يف هذا السياق استكمال خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان املتفق عليها               

إسبانيا أيضاً عن السياسات املعتمدة حلماية الشعوب األصلية، ومتكينها من املوارد الفعالة والسماح هلا بالوصول               
إىل أراضيها، واحلفاظ على أراضي أسالفها؛ وحالة التصديق على القوانني لصاحل الضحايا والتدابري املتخذة للنظر               

ا يتعلق بتجنيد القاصرين من جانب اجملموعات املسلحة اخلارجـة عـن            يف ضحايا الدولة؛ والبيانات املقدمة فيم     
القانون، والتدابري املتخذة للحد من أثر هذا التجنيد القسري والسياسة العامة اليت اعتمدهتا احلكومة؛ والسياسات               

  .املزمع وضعها لرعاية القاصرين املشردين

ولكن يـساورها  . اإلنسان اليت صدقت عليها الدولةورحبت النرويج بالعدد الكبري من اتفاقيات حقوق         - ٢١
القلق إزاء حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، حيث استشهدت مبا عربت عنه املفوضة السامية حلقوق اإلنسان من 
انشغال إزاء وضعهم اهلّش، ووضع النقابيني والصحفيني واملسؤولني العامني الذين يوصمون وغالباً ما يستهدفون              

تندد احلكومة، على أعلى مستوى، وبقوة باالعتداءات على        ) أ(وأوصت النرويج بأن    . ن بسبب عملهم  أو يهددو 
املدافعني عن حقوق اإلنسان وبأن متنح سلطات الدولة هؤالء املدافعني الشرعية واالعتراف عن طريـق إصـدار                 

عني عن حقوق اإلنسان للتحقيـق      وأن ختضع بصفة فعلية اجلرائم واالنتهاكات ضد املداف       ) ب(البيانات الداعمة؛   
  .واملقاضاة، ومعاقبة املسؤولني عنها

وسلمت األرجنتني باجلهود اليت تبذهلا الدولة يف جمال حقوق اإلنسان، على الصعيدين العاملي واإلقليمي،                - ٢٢
وركزت على سياسات مكافحة اجملموعات شبه العسكرية، ورحبت بالربامج املخصصة لألطفال الذين جتنـدهم              

وأثنت على الدعوة املفتوحة ملمثلي اإلجراءات اخلاصة وعلى املكانـة          . اجملموعات املسلحة اخلارجة عن القانون    
ونوهت األرجنتني  . املتزايدة األمهية اليت حيظى هبا اجملتمع املدين يف تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان              

وأشادت بقانون العدالة والسلم املعتمد مؤخراً الذي يشمل مبادئ تتعلق باحلق يف . بإنشاء مرصد للقضايا املتعلقة باجلنسني    
وأوصت األرجنتني كولومبيا بأن    . معرفة احلقيقية، ويف العدالة، وصون الذاكرة التارخيية ومنح تعويضات مجاعية للضحايا          

ة التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع         وتدرس إمكاني ) ب(تنظر يف إمكانية كفالة جمانية التعليم االبتدائي؛        ) أ(
  .وتقبل صالحيات اللجنة املعنية بذلك) ج(األشخاص من االختفاء القسري؛ و

وأثنت املكسيك على كولومبيا لوضعها إطاراً دستورياً ومؤسسياً حلقوق اإلنسان، فضالً عن الـصكوك           - ٢٣
توختها بصدد التحديات اليت تواجهها يف جمـال حقـوق          الدولية ذات الصلة اليت صادقت عليها والشفافية اليت         

والحظت، على ضوء التقارير، أن أمني املظامل واملدعي العام واحملكمة          . اإلنسان والتدابري اليت اختذهتا للتصدي هلا     
لد الدستورية واحملكمة العليا اضطلعوا بأدوار رئيسية يف جمال حقوق اإلنسان، وأعربت عن األمل يف أن يواصل الب 
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كما سلمت بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان والقضاة واألساتذة والصحافيني . تعزيز هذه املؤسسات واستقالهلا
وقالت إهنا واثقة من أن كولومبيا لن تدخر جهـداً حلمايـة            . والنقابات بصفتهم عناصر حيوية لسيادة القانون     

ونوهت باالتفاق املربم بني احلكومة واجملتمع . الوضمان حقوق ضحايا التشريد القسري، وال سيما النساء واألطف
املدين بشأن احلاجة إىل اختاذ تدابري فورية وموضوعية وإقامة العدالة احملايدة ومحاية حقوق الـضحايا، واملـدانني               
واجملتمع، على النحو الذي يفي بالعدل واحلق ومنح التعويضات يف حاالت القتـل، واملـذابح، واالختطـاف،                 

مبواصلة تعزيـز سياسـتها الراميـة إىل        ) أ(وأوصت املكسيك كولومبيا    . وعمليات االختفاء القسري  والتعذيب  
والنظر ) ب(االهتمام اهتماماً كامالً بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وأفراد أسرهم، مبا يتفق مع املعايري الدولية؛ 

ظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية والن) ج( من نظام روما األساسي؛ ١٢٤يف سحب إعالهنا بشأن املادة 
وتنفيـذ  ) ه(على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛       ) د(مجيع األشخاص من االختفاء القسري و     
النظر يف تلقّي زيارات املقررين اخلاصني املعنـيني        ) و( من االتفاقية؛ و   ٢٢كذلك اإلعالن الذي تنص عليه املادة       

عن حقوق اإلنسان، وحباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واستقالل القضاة              باملدافعني  
  . واحملامني، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

والحظت تركيا أن كولومبيا، رغم التحديات األمنية اليت تواجهها، حققت تقدماً مطرداً على مر السنني   - ٢٤
وأعربت عن ارتياحها لسياسة احلوار املفتوح اليت تتبعها بالتعاون مـع           . ، وسيادة القانون والسلم   يف جمال اإلدارة  

شجعت احلكومة على مواصلة تعاوهنا الوثيق مع املفوضـية الـسامية حلقـوق             ) أ(اآلليات الدولية واإلقليمية، و   
شجعت احلكومة ) ب(الة والسلم؛ وورحبت بتنفيذ برنامج حلماية الضحايا والشهود مبوجب قانون العد. اإلنسان

بتكثيف جهودها  ) ج(وأوصت تركيا كولومبيا    . على مواصلة تعزيز هذا الربنامج وعلى ختصيص موارد كافية له         
وتساءلت عما إذا كان مشروع اخلطة الوطنية للعمل من أجل حقوق اإلنسان . ملعاجلة مسألة اإلفالت من العقاب

ت من العقاب وما إذا كان النظام اجلنائي اجلديد قد أثبت فائدته يف معاجلـة   يتضمن تدابري أخرى ملكافحة اإلفال    
  .القضايا اجلنائية املتراكمة

والحظت السويد العدد الكبري من املنظمات غري احلكومية املمثَّلة يف االستعراض، مما يدل على استعداد                 - ٢٥
ىل تقارير املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشـطني  لكنها أشارت إ. احلكومة على العمل بنشاط مع اجملتمع املدين      

بتكثيف جهودها للحّد ) أ(النقابيني والصحفيني الذي يهدَّدون أو ُيختطفون بل يغتالون، وأوصت بالتايل كولومبيا 
من العدد الكبري من عمليات االختفاء القسري واالختطاف يف البلد، مع التركيز خباصة على املدافعني عن حقوق                 

ورحبت السويد بالعمل الذي تقوم به احلكومة يف وضع خطة عمل وطنية معنية حبقوق . سان للسكان األصلينياإلن
بتكثيف اجلهود ) ب(اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وسعت للحصول على معلومات بشأن تنفيذها، وأوصت 

حلقوق اإلنسان، والتركيز خباصة على بذل      الستكمال العمل املتعلق باخلطة مبا يتفق مع توصية املفوضية السامية           
وبينما رحبت السويد باجلهود املبذولة لوضـع  . جهود لتحسني األوضاع املتعلقة حبالة العنف اجلنسي ضد النساء     

حد لعمليات القتل خارج القضاء اليت يرتكبها اجليش وجمموعات مسلحة خارجة عن القانون، فقد أعربت عـن           
هاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل من جانب اجملموعات شبه العسكرية ومنظمات           قلقها بشأن استمرار االنت   

باختاذ مجيع التدابري الالزمة لزيادة فعاليتها ) ج(وتساءلت عن التدابري احملددة املتخذة، وأوصت احلكومة . املتمردين
  .يف التحقيق يف عمليات القتل خارج القضاء ومنعها
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ونّوهـت  .  كولومبيا للحد بشكل ملحوظ من العنف كما يكشف التقرير الـوطين           وأثنت الفلبني على    - ٢٦
بالسياسة الشاملة يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وأشارت إىل أن كولومبيا حتتاج إىل مواصلة                

وأوصت الفلبني . إلنسانالدعم واملساعدة البناءين اللذين يقدمهما اجملتمع الدويل بغية حتسني تعزيز ومحاية حقوق ا
بتعزيز برامج التثقيف حبقوق اإلنسان يف أوساط ملواطنني والقوات املسلحة توخياً للنهوض بثقافـة              ) أ(كولومبيا  

  . السلم واالحترام حلقوق اإلنسان

 وأعربت عن ارتياحها النضمام كولومبيا. وأشارت فرنسا إىل التقدم الكبري احملرز يف جمال حقوق اإلنسان  - ٢٧
وأشارت إىل ارتفاع عدد . إىل معظم االتفاقات وعن إقامة حوار رمسي مع االحتاد األورويب يتناول حقوق اإلنسان

، بالرغم من التدابري املتخذة، وتساءلت عن االستنتاجات املستخلصة من السياسة           ٢٠٠٨املشردين داخلياً يف عام     
 ٣١ ٠٠٠ قانون العدالة والسالم مكّن من تسريح حنو         والحظت كذلك أن  . احلالية وعن التدابري األخرى املتخذة    

فرد من اجملموعات شبه العسكرية وحدَّ بصورة كبرية من العنف، بيد أهنا أعربت عن قلقها إزاء تـدين معـدل                    
الدعاوى اجلنائية اليت أقيمت وعدم كفاية إعمال حقوق الضحايا يف العدل ويف معرفة احلقيقة واحلـصول علـى              

بإعادة فتح حوار مع ) أ(وأوصت فرنسا كولومبيا . لت عن كيفية تناول حقوق الضحايا حتديداًوتساء. تعويضات
ممثلي منظمات اجملتمع املدين مبا يكفل التنفيذ املنسق والسريع خلطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان وللقـانون          

ارج القضاء على حنو فعال وتقـدمي       واختاذ تدابري فعالة للحد من عدد عمليات االغتيال خ        ) ب(اإلنساين الدويل؛   
االعتراف بشرعية العمل الذي يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنسان، ) ج(املسؤولني عن ذلك إىل احملاكم املدنية و

وكذلك العمل الذي يقوم به النقابيون والصحافيون وضمان شرعية ذلك العمل، وكفالة محايتـهم ومقاضـاة                
وأشارت فرنسا إىل التزام الدولة بالتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة           . قهماجلهات املسؤولة عن انتهاك حقو    

  . مجيع األشخاص من االختفاء القسري وأعربت عن األمل يف أن تقوم بذلك بسرعة

وأشارت إىل عدة   . وسلمت غواتيماال باجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية           - ٢٨
 السكان الكولومبيني املنحدرين من أصول أفريقية وبشأن الشعوب األصلية، وباعتراف احلكومـة        مبادرات بشأن 

وتساءلت عن إمكانية تعزيز عملية االعتراف حبقوق السكان املنحدرين مـن           . بالتحديات اليت ال تزال تواجهها    
ومات بشأن متثيلهم يف احليـاة      أصول أفريقية والشعوب األصلية وتعزيز تلك احلقوق والتوعية هبا، وعن تلقي معل           

وأشارت إىل األوامر الصادرة عن وزارة الدفاع اخلاصة حبماية حقوق السكان املنحدرين من أصـول               . السياسية
  .أفريقية والشعوب األصلية، وطلبت احلصول على مزيد من املعلومات عن ذلك

 إطار حركة بلدان عدم االحنياز ويف غريها وقالت كوبا إهنا تشترك يف خربات واسعة يف العمل مع كولومبيا يف  - ٢٩
وتدرك كوبا الوضع الصعب السائد واملتمثل يف العنف املتفشي الذي أثر يف البلد منذ فترة طويلة،                . من احملافل الدولية  

والحظت كوبا أن . وهي تعرب عن رغبتها يف أن جتد كولومبيا طريقاً للوفاق الوطين والسلم، بالتعويل على دعم كوبا
كولومبيا أبلغت عن اختاذها عدداً من اإلجراءات لقياس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لكي تكون قـادرة                
على ضماهنا بشكل شامل وعام، وطلبت تقدمي تفاصيل إضافية عن برنامج رصد وتقييم السياسات العامـة حلقـوق                  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جانب اجملموعة الدولية اإلنسان، وعن التقدم احملرز يف إعداد مؤشرات عن احلقوق 
بالنظر يف التصديق يف أقرب     ) أ(وأوصت كوبا كولومبيا    . ٢٠٠٥املشتركة بني املؤسسات املنشأة هلذا الغرض يف عام         

  . وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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دولة تفهم ضرورة اقتران السياسة األمنية باالحترام الكامل حلقوق اإلنسان والقانون وقالت سويسرا إن ال  - ٣٠
على تعزيز السلطة القضائية وكفالة استقالهلا؛      ) أ(الدويل واعترفت باختاذ تدابري هامة، لكنها شجعت السلطات         

بالذاكرة التارخيية بغية توضـيح     وتكثيف عمل اللجنة الوطنية جلرب األضرار واملصاحلة والفريق العامل املعين           ) ب(
بالتحقيق   )ج(كما أوصت سويسرا كولومبيا . اجلرائم السابقة توضيحاً كامالً ومتكني الضحايا من إمساع أصواهتم

يف مجيع حاالت االختفاء والقتل يف إطار احملاكم املدنية ومعاقبة املسؤولني عن ذلك، والقيام، يف هذا الـسياق،                  
وتطبيق توجيهات تقييم األداء والنتائج التنفيذية يف       ) د(نسان التابعة ملكتب املدعي العام؛      بتعزيز وحدة حقوق اإل   

تعزيز اخلطـة  ) ه(القوات املسلحة، مع منح األولوية لعدد األشخاص املسرحني أو املوقوفني مقارنة بعدد القتلى؛      
هم بأمهية الدور الذي يـضطلع بـه        إفصاح كبار مسؤويل الدولة عن اعتراف     ) و(الوطنية للبحث عن املفقودين؛     

املدافعون عن حقوق اإلنسان، بغية دعم ومحاية العمل الشرعي الذي يقوم به املدافعون عن حقـوق اإلنـسان                  
تكثيف اجلهود حللّ اجملموعات املسلحة اجلديدة اليت ظهرت منـذ تـسريح اجملموعـات شـبه                ) ز(والنقابيون؛  
ادة اجملموعات شبه العسكرية السابقني يف إطار تطبيق قانون العدالـة           مواصلة القضاء استنطاق ق   ) ح(العسكرية؛  

استكمال العدالة الكولومبية عملها إلثبات احلقيقة، ووضع حد لإلفالت من العقاب ومحاية حقوق           ) ط(والسلم؛  
فقاً حتسني نص مشروع القانون اخلاص بالضحايا ليشمل ضحايا أفعال ارتكبها وكالء الدولة، و            ) ي(اإلنسان؛ و 

وتساءلت سويسرا عن التدابري املتخذة للحد من هشاشة وضع املرأة يف اجملتمعات احمللية             . لتوصيات األمم املتحدة  
  . الكولومبية املنحدرة من أصول أفريقية وعن التدابري املتخذة للحد من انتشار ظاهرة التشريد القسري جمدداً

ارى جهدها، مبساعدة اجملتمع الدويل، حلماية سكاهنا من        مبواصلة بذل قص  ) أ(وأوصت اجلزائر كولومبيا      - ٣١
وفيما يتعلق مبسألة   . مجيع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها اجملموعات املسلحة اخلارجة عن القانون           

  تبعث على القلق وتتمثل يف استخدام تلك اجملموعات األلغام الربية املضادة لألفراد، أوصت اجلزائـر كولومبيـا                 
.  من تقريرها الوطين   ٤٢مبواصلة تعاوهنا مع املنظمات الدولية ذات الصلة لتنفيذ التزاماهتا الواردة يف الفقرة             ) ب(

وفيما يتعلق بتدابري محاية حقوق األشخاص املنتمني إىل الشرائح الضعيفة، وخباصة املشردون والنساء واألطفال، أوصـت                
  . من التقرير الوطين٧٦ و٧١ و٦٧تزاماهتا كما وردت يف الفقرات بأن تواصل كولومبيا تنفيذ ال) ج(اجلزائر 

وأفادت هولندا أن مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل تقريباً نامجة عـن الـرتاع                  - ٣٢
من وترى هولندا أن احلكومة تأخذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان مأخذ اجلد وأثنت على عدد . املسلح املستمر

وأعربت عن قلقها بشأن بروز جمموعات مسلحة جديدة خارجة عن القانون وبـشأن             . اإلجنازات يف هذا اجملال   
التغريات يف استراتيجية بعض اجملموعات القدمية، مثل القوات املسلحة الثورية لكولومبيا، اليت متارس أساساً أنشطة 

أللغام الربية املضادة لألفراد، تساءلت هولندا عن السياسة        إجرامية أو يقتصر نشاطها عليها، وال سيما استعماهلا ا        
والحظت هولندا التحسينات اجلذريـة     . اليت تتبعها احلكومة يف احلّد من أثر هذه اجملموعات يف السكان املدنيني           

 املعتمدة للتصدي لإلفالت من العقاب يف سياق الوفاق الوطين، فطلبت إعداد مؤشرات أساسية ملكافحة اإلفالت              
وأعربت هولندا عن صـدمتها إزاء      . من العقاب، مثل األرقام املتعلقة بالتهم والتحقيقات واحملاكمات واإلدانات        

األنباء األخرية عن مقتل شبان أبرياء على أيدي قوات األمن والذين قيل عنهم إهنم حماربون متمردون وقُـدمت                  
هولندا إعجاهبا بالتدابري األولية اليت اختذهتا احلكومة،       العملية بوصفها انتصاراً يف الكفاح ضد املتمردين، وأبدت         

مبواصلة التحقيق يف شأن املسؤولني عن هـذه اجلـرائم          ) أ(وأوصت كولومبيا   . مثل تسريح العديد من الضباط    
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 ومبواصلة احلكومة احلوار البناء مع املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان، خاّصة بالنظر إىل حالة) ب(وإدانتهم؛ 
  .االستقطاب السائدة يف الظرف الراهن

، فإن الظاهرة ال تزال جتنيد القوات املسلحة لألطفال حمظور قانوناًأن أشارت النمسا إىل أنه بالرغم من و  - ٣٣
وتساءلت النمسا عـن أسـباب   . موجودة، وال سيما يف اجملتمعات احمللية الريفية اليت هبا أطفال الشعوب األصلية     

سني الوضع، وطلبت معلومات عـن      لرامية إىل حت   تنفيذ السياسات احلكومية وعن التدابري ا      اجهتوالصعوبات اليت   
باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة تعـايف       ) أ(وأوصت النمسا كولومبيا    . عمل اللجنة املشتركة بني القطاعات    

ش اليت جتعل أطفـال األريـاف       األطفال اجلنود وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم ومعاجلة أسس اإلقصاء والتهمي         
وزيادة اجلهود الرامية إىل معاجلة مسألة العنف اجلنسي        ) ب(؛   هلم اجملموعات املسلحة عرضة بوجه خاص لتجنيد     

باالعتداء اجلنسي واجلسدي ذات الصلة ضد األطفال، وخباصة يف املناطق الريفية، وإنشاء آلية فعالة جلمع البيانات 
تشعر بالقلق   اليت   ،ورحبت النمسا .  يف جمال اإلبالغ والشرطة والقضاء     ةتدابري مالئم على األطفال لكفالة وجود     

 باجلهود الرامية إىل معاجلة املـشكل       ، وانعدام محاية السالمة البدنية لزعمائهم     ارتفاع عدد املشردين داخلياً   إزاء  
ا الرامية إىل وضع حد إلفالت      جهودهضاعفة  مب) ج(وبالدور البناء للمحكمة الدستورية، لكنها أوصت كولومبيا        

، وال سيما وتعزيز التدابري األمنية للمجتمعات احمللية للمشردين داخلياًمن العقاب   ملسؤولني عن الترحيل القسري     ا
يداين التابع للمفوضية السامية حلقوق     بتنفيذ توصيات املكتب امل   ) د(وأوصت النمسا   . حبماية حقوقهم يف امللكية   

  . الواقع كوسيلة للمسامهة يف حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرضمالً كاتنفيذاًاإلنسان 

وذكرت ألبانيا أنه ال ميكن النظر إىل حالة حقوق اإلنسان مبعزل عن الصعوبات التارخيية الكربى اليت كان   - ٣٤
ات ، لكنها ذكـرت أن الـصعوب      ٢٠٠٢وهنأت كولومبيا على التقدم احملرز منذ عام        . على كولومبيا مواجهتها  

مربراً لكي تتصرف قوات الدولة بـشكل       احلقيقية ال تعين أن الدولة ليست مسؤولة عن محاية مواطنيها وليست            
بأن تبذل كل ما ) أ(وأوصت كولومبيا . الدستور العصري للدولة الطرفخارج نطاق القانون، مبا يتناىف ومبادئ 

ملدافعني عن حقوق اإلنسان، وعمال النقابات العمالية يف وسعها، يف األراضي اخلاضعة لواليتها القضائية، حلماية ا
  .والصحافيني، وأن تتخذ التدابري السياسية الالزمة حلمايتهم واحترام حقوقهم اإلنسانية

وأعربت عن قلقها بشأن احلالة     .  وأن الشواغل األمنية كبرية    وأشارت الدامنرك إىل أن الوضع معقد جداً        - ٣٥
وبالرغم من وجود تشريعات    .  منهم قتل يف السنوات األخرية      مفزعاً  إىل أن عدداً   راًاألمنية للشعوب األصلية، نظ   

غالباً مـا   توزيعها واستخدامها،   لراضي و الناظمة لأل قوانني  البشأن املشاورات مع الشعوب األصلية فيما يتعلق ب       
. إجراء تلـك املـشاورات    وتساءلت الدامنرك عما تعتزم احلكومة فعله لكفالة        . تلك املشاورات يف الواقع   تغيب  

استئصال االستخدام املستمر والواسع االنتشار للتعذيب من قبل قوات         وتساءلت عما تعتزم احلكومة فعله لكفالة       
.  أساسـياً  ا إذا كان ميكن إلنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان أن يلعب دوراً             ّمعوتساءلت  . األمن

ضائية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان فيما يتصل بأعضاء نقابات العمـال،           وفيما يتعلق بزيادة اإلجراءات الق    
أشارت الدامنرك إىل أنه بالرغم من جهود احلكومة، يبدو أن املعلومات تظهر أن عمليات قتل أعضاء النقابـات                  

وأوصت . ابري ملنعهاا إذا كانت احلكومة تعتزم اختاذ مزيد من التدّمعالعمالية زادت يف السنوات األخرية وتساءلت 
  بزيادة اجلهود الرامية إىل محاية الشعوب األصلية وإقامة نظـام فعـال للتـشاور معهـا؛                ) أ(الدامنرك كولومبيا   
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والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب         ) ج(وزيادة جهود مكافحة التعذيب؛     ) ب(
  .د الرامية إىل محاية أعضاء النقابات العماليةوزيادة اجلهو) د(وإنشاء آلية وقائية وطنية؛ 

 القائمني على هذه اإلجراءات     وهنأت بريو كولومبيا على تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة، حيث وجهت إىل            - ٣٦
، من قبيل حترير باإلجنازات احملرزة مؤخراًنّوهت و. دعوات مفتوحة واستقبلت زيارات العديد من أصحاب الواليات

عركة احلامسة ضد اإلفالت من العقاب، معربة عن أملها يف أال تتم خالل الشهور املقبلة احملافظة على هذه الرهائن وامل
وطلبت معلومات بشأن اجلهود املبذولة . توطد كولومبيا جناحاهتا يف املدى القصريبل ويتّم تعزيزها حىت اجلهود فقط 

  .قامة نظام لتعويض ضحايا العنف وجرب ضررهميف اآلونة األخرية، مبا فيها التدابري التشريعية، إل

وأشادت سلوفينيا بتصديق الدولة الطرف على أهم صكوك حقوق اإلنسان وعلى اعتمادها قوانني لتنفيذ      - ٣٧
على القلق الذي أعربت عنـه      وبناء  . ما يشرع وما ينفّذ   التزاماهتا الدولية، لكنها أعربت عن قلقها من اهلوة بني          

 بشأن عدم مساح كولومبيا باالستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية، ٢٠٠٤قوق اإلنسان عام اللجنة املعنية حب
وينبغي .  وممارسة وكفالة مساح أساليب التجنيد بذلك      باالعتراف هبذا احلق قانوناً   ) أ(أوصت سلوفينيا كولومبيا    

وأعربت عن  .  ملدهتا آثار عقابية    من اختيار خدمة بديلة ال تكون      للدولة الطرف ضمان متكن املستنكفني ضمريياً     
 ١٤ ٠٠٠  بقلقها بشأن جتنيد األطفال، وجتنيد مجاعات حرب العصابات واجلماعات شبه العسكرية القسري ملا يقدر             

وطلبت إىل الوفد معلومات مستكملة عن الطلب املتعلـق بالتـدابري    . ، مستشهدة باحلالة املقلقة يف ميديلني     قاصر
وأعربت عن قلقها لكون عملية تسريح  . ٢٠٠٥نة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عام       االنتقالية الذي قدمته جل   

اجملموعات شبه العسكرية مل تؤد، حسبما أفادت التقارير، إىل تسليم عدد كبري من األطفال إلعـادة دجمهـم يف               
ليم األويل اجملاين كتـدبري     مبعاجلة مسألة األطفال املفقودين وضمان التع     ) ب(اجملتمع، وأوصت بأن تقوم احلكومة      

 بشأن استخدام قوات أمن الدولة الطرف املزعوم        أيضاًوحيث أهنا كانت قلقة     . وقائي ضد عمليات التجنيد هذه    
 بوقفها،) ج(، فقد أوصت "جنود ليوم واحد"لألطفال يف أنشطة االستخبارات العسكرية وعن طريق برامج من قبيل 

فالت من العقاب، وال سيما إزاء استفحال اإلوأعربت عن قلقها . ٢٠٠٦ عام  لتوصية للجنة حقوق الطفلامتثاالً
مشروع القانون اجلديد املتعلق جبرب ضرر ضحايا أن يكون وأعربت عن أملها . املسؤولني عن جتنيد األطفالإفالت 

 وضحايا جهات غري    املسؤولني التابعني للدولة   وغري متسم بالتمييز بني ضحايا       شامالًمشروعاً  الرتاعات املسلحة   
بشأن احلق يف االنتصاف وجرب الضرر والتوصـيات الـيت          الدول، وذلك متاشياً مع املبادئ األساسية والتوجيهية        

وهنأت كولومبيا على استعراضها يف اليوم التارخيي       . قدمتها جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل كولومبيا       
  .عالن العاملي حلقوق اإلنسانالذي يصادف الذكرى السنوية الستني لإل

عمليات القتل واإلعدام خارج نطاق القضاء يف       احلؤول دون    اخلطط الرامية إىل كفالة      عنلت أملانيا   أوس  - ٣٨
التدابري احملددة الرامية إىل منع القوات العامة من استخدام العنف اجلنـسي يف         سألت عن   كما  . املستوى العمليايت 

 حبقوقهم اإلنسانية بشكل التدابري املعتزمة لكفالة متتيع املشردين داخلياًسألت أملانيا عن و. سياق الرتاعات املسلحة
بتوفري محاية أفضل للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما يف املناطق الريفية، وتعزيز احلوار ) أ(وأوصت . كامل

إذا قوق اإلنسان   لمفوضية السامية حل  ل بني احلكومة ومنظمات حقوق اإلنسان، باللجوء إىل وساطة املكتب احمللي         
  .لزم األمر
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. وأعربت باكستان عن تقديرها للمشاورات الواسعة اليت أُجريت مع اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين                - ٣٩
 يف عدد من اجملاالت وسلطت الضوء علـى التـزام           والحظت أن كولومبيا أحرزت، بالرغم من التحديات، تقدماً       

وأشارت باكستان إىل أن على اجمللس      . اعاة حقوق اإلنسان واحترامها يف مجيع مستويات السلطة العامة        احلكومة مبر 
  . واجملتمع الدويل دعم حكومة كولومبيا يف جهودها الرامية إىل التصدي لتحديات محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها

أوصت اجلمهورية   ن حقوق اإلنسان،  وفيما يتصل بارتفاع أعداد التهديدات واهلجمات ضد املدافعني ع          - ٤٠
باعتماد مزيد من التدابري لكفالة احلماية الفعالة لسالمتهم الشخصية والقضاء على إفالت مـرتكيب              ) أ(التشيكية  

اجلرائم ضدهم من العقاب واختاذ خطوات ملموسة ضد وصمهم وتشجيع برامج توعية اجلمهور واملسؤولني بشأن 
التـدابري احملـددة حلمايـة حقـوق أطفـال          عـن   لت  أوس. ال حقوق اإلنسان  أمهية ومشروعية الدعوة يف جم    

باعتماد تدابري ملموسة لكفالة ) ب(وأوصت اجلمهورية التشيكية . السجناء واألطفال من املناطق الريفية/احملتجزين
ة بشكل فعال، مبا واعتماد تدابري لكفالة تسجيل الوالدات الوطني) ج(؛ االبتدائي اجليد للجميعتعليم الالوصول إىل 

والتعاون يف الوقـت    ) د(يف ذلك من خالل برامج وحدات التسجيل املتنقلة وتسجيل من ليس هلم وثائق هوية؛               
نع مجيع أشكال   متواعتماد تدابري ملموسة    ) ٢٠٠٥(١٦١٢ إىل قرار جملس األمن      املناسب مع آلية الرصد استناداً    

واالنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري     ) ه(؛  املعاقبة عليها لحة و جتنيد األطفال أو استخدامهم يف الرتاعات املس      
واعترفت اجلمهورية التشيكية بالتغيريات اإلجيابية     .  لذلك  تبعاً التفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطنياً      

وأوصت . نسيةول اجلنسية الشاذة أو ذوي اهلوية اجل      ـاص ذوي املي  ـوق األشخ ـاألخرية يف التشريع املتعلق حبق    
بتنظيم محالت توعية عامة ضد األحكام االجتماعية املسبقة وملراعاة مبدأ املساواة وعدم التمييز بغض النظر               ) و(

بتنفيذها ) ز(ورحبت بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة وأوصت         . أو اهلوية اجلنسية  /عن امليل اجلنسي و   
  . بشكل تام ويف الوقت املناسب

لرامية إىل حتسني األمن العام، وهو أمر حاسم يف محاية حق مجيع املواطنني  اليابان باجلهود احلكومية ا   تشيدو  - ٤١
 من اجلهود لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد، من أجل منع أمور منها االختفاءات وطلبت بذل مزيداً. يف احلياة

ورحبت بإنفاذ القانون الكولوميب بـشأن      . ب األصلية القسرية واالختطافات ومحاية حقوق اإلنسان املكفولة للشعو      
 من أجل محاية حقوق األطفال والشباب ووقف االستغالل اجلنسي وعمل األطفال،            ٢٠٠٦األطفال واملراهقني لعام    

وأعربت عن دعمها .  الستمرار االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف حق الفتياتوتساءلت عن مدى جناحه، نظراً
للجهود الرامية إىل معاجلة شىت قضايا حقوق اإلنسان، ومنها التدابري الرامية إىل حتسني حالـة املـشردين                 املتواصل  
وأعربت اليابان، بصفتها رئـيس     .  والتعليم والتصدي لأللغام األرضية املضادة لألفراد       واملستضعفني اجتماعياً  داخلياً
  . حنو بناء السالم يف كولومبيا، عن أملها يف قيادة جهود اجملتمع الدويل٢٤ ل اجمموعة

 بشأن إعـادة إدمـاج      الربتغال الشواغل اليت أثارها ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً         الحظت  و  - ٤٢
وتساءلت الربتغال عن التدابري الرامية . املسرحني وإمكانية اإلفالت من العقاب وتدين وترية عودة املشردين داخلياً

الترحيل القسري مبعزل عن اجلرائم وانتهاكات حقوق       املسؤولني عن   مبقاضاة  ) أ(وأوصت  . لةإىل جتاوز هذه احلا   
وأوصـت  .  واقعة ثانوية أو جمرد نتيجة للرتاعات املسلحة        هذا الترحيل   من اعتبار  اإلنسان األخرى املمكنة، بدالً   

 واليته القضائية على قضايا حقـوق       باختاذ تدابري لكفالة عدم إعالن نظام العدالة العسكرية       ) ب (الربتغال أيضاً 
  . قوات األمنفراداإلنسان اليت هتم أ
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وشددت الربازيل على دعمها جلهود احلكومة واجملتمع املدين الرامية إىل تعزيز الدميقراطية وحكم القانون                - ٤٣
طور حقوق وذكرت أن كولومبيا تدرك أن حكم القانون شرط مسبق أساسي لت. املتجذّريف مواجهة تاريخ العنف 

فاملعركة ضد اجملموعات غري الشرعية املسلحة جيب . اإلنسان وتعزيزها وأال وجود لألمن من دون حقوق اإلنسان
 .وشددت الربازيل على الوقاية والتحقيق ومعاقبة أفراد قوات إنفاذ القانون واألمن علـى االعتـداءات              . كسبها

ود الرامية إىل ضمان استقالل اجلهاز القضائي من أجل مكافحة لتقدم احملرز واعترافها باجلهرحيبها باوأعربت عن ت
وقالت إن من شأن اعتماد تشريع متعلق جبرب ضرر ضحايا . اإلفالت من العقاب ومعاقبة املسؤولني عن االنتهاكات

ن هذه وستضمن هذه اإلجراءات التمتع باحلقوق املدنية والسياسية، لك.  هاماًالرتاع يف كولومبيا أن يشكل تقدماً 
وأعربت عن  . احلقوق ال تكون مستدامة إال إذا رافقتها جهود يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

وتساءلت الربازيل عن التدابري األخرى الرامية إىل ضمان احتـرام          . تأييدها وتشجيعها القوي للحرب ضد الفقر     
 ميكن هبا للمجتمع املدين أن يساهم بشكل أكرب يف ضـمان            قوات األمن العام حلقوق اإلنسان؛ وعن الكيفية اليت       

احلقوق؛ وعما إذا كانت هناك جماالت حمددة، يف إطار والية االستعراض الدوري الشامل، سيكون فيها الـدعم                 
وق  حبقداخلياًبزيادة املبادرات االجتماعية واالقتصادية لتعزيز متتع املشردين      ) أ(وأوصت كولومبيا   . التقين مطلوباً 
وتوسـيع  ) ب(، وال سيما األقليات من قبيل الشعوب األصلية واملنحدرة من أصول أفريقية؛           كامالً اإلنسان متتعاً 

ومواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة ) ج(؛ العام جماناًاالبتدائي إمكانية الوصول إىل التعليم عن طريق توفري التعليم 
، وحتقيق األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان اليت وافـق           اإلفالت من العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان     

  .٩/١٢عليها اجمللس يف قراره 

ورحبت اهلند مببادرتني اختذهتما احلكومة فيما يتصل باخلطة الوطنية للتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان           - ٤٤
ساين الدويل يف القوات املسلحة اليت      تنفذمها وزارة التعليم وبالسياسة العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون اإلن         

لرامية إىل إدماج دراسة حقوق اإلنسان يف نظامها التعليمـي          اكولومبيا  هود  وأشادت جب . اعتمدهتا وزارة الدفاع  
 بإنشاء مكتب أمني املظامل على صعيدي احملافظـات والبلـديات           وأحاطت اهلند علماً  . ووكاالت إنفاذ القانون  

.  مكتب ألمناء املظامل على نطاق البلـد       ١ ١٠٢ات بشأن عمل هذه الشبكة اليت تضم         من املعلوم  وطلبت مزيداً 
وتساءلت اهلند عما إذا كانت والية مكتب أمني املظامل خمتلفة عن والية مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان متتثـل                

  .بشكل كامل ملبادئ باريس

سني مستوى حقوق اإلنـسان لـشعبها،   وأشارت كندا إىل استعداد احلكومة لالخنراط بشكل بناء يف حت   - ٤٥
ومع ذلك، أعربت عن اعتقادها بأن الرتاع املـسلح         . وأعربت عن دعمها للجهود املتواصلة اهلامة يف هذا الصدد        

وأوصت كندا  . الداخلي املتواصل مستمر يف هتيئة الظروف لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالعتداء عليها           
ت القتل خارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القسري والترحيل القسري واختـاذ            مبقاضاة عمليا ) أ(احلكومة  

وبعد أن أشادت كندا بنجاحها يف تسريح اجملموعات شبه العسكرية، أعربت عن قلقها من . إجراءات قوية لوقفها
ـ   ) ب(وأوصت احلكومة . أن بعضها واصلت العمل وارتكاب الفظاعات       وراًمبواصلة تعزيز جهودهـا للقيـام ف
، مبا فيها تلك اليت عاودت التجمع حتت يافطات جديـدة           لعسكريةبتفكيك ونزع سالح مجيع اجملموعات شبه ا      

وبعد أن اعترفت كندا بسعي كولومبيا إىل السالم واملصاحلة وباجلهود اليت تبذهلا . وإخضاعها للمساءلة على أفعاهلا
بكفالة امتثال مجيـع    ) ج(رب الضرر، أوصت احلكومة      وج إقامة العدل ملعاجلة مطالب الضحايا بكشف احلقيقة و     

ضاعفة احلكومة جهودها   وبعد أن أشادت كندا مب    . التشريعات والربامج يف عملية العدالة والسالم للمعايري الدولية       
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باختاذ عدد أكرب من التدابري لكفالـة       ) د(الرامية إىل محاية الشعب من االعتداءات على حقوق اإلنسان، أوصتها           
بصورة مباشرة كاملدافعني عن حقوق اإلنسان وقادة اجملتمع ة شعبها برمته، مبا يف ذلك اجملموعات املستهدفة       سالم

والطفل ألوضاع اخلاصة باملرأة اجلهود الرامية إىل معاجلة اأثنت كندا على و. والصحافيني وأعضاء النقابات العمالية
وأوصـت  .  مـن الـرتاع    وعات ال تزال األكثر تضرراً    أشارت إىل أن تلك اجملم    فوجمموعات الشعوب األصلية،    

لرصد واإلبالغ املعنية مبسألة األطفال     لإقامة آلية   على  مبواصلة العمل بشكل بناء مع األمم املتحدة        ) ه(كولومبيا  
أسـاس  والتصدي للعنف القائم على     ) و(؛  )٢٠٠٥(١٦١٢والرتاعات املسلحة اليت نص عليها قرار جملس األمن         

  املتعلـق بـاملرأة والـسالم واألمـن؛        ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ مع روح قرار جملس األمن       كرب، متاشياً  أ جنساين بشكل 
. ٢٠٠٤ومتابعة توصيات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية عام ) ز(

مها حبماية حقـوق اإلنـسان      أكثر الدساتري تقدمية، إذ يعكس التزا     دستور من   وأشارت كندا إىل أن لكولومبيا      
  .وحكم القانون واملساواة والعدالة وأشادت جبهودها الرامية إىل حتقيق هذه الغايات

بـالنظر يف   ) أ(املزيد، وأوصت   عمل  والحظت ماليزيا أنه بالرغم من التحديات والعقبات املثبطة، ميكن            - ٤٦
وأوصـت  . جتماعية واإلمنائية إىل املناطق الريفيـة     توسيع شبكة اخلدمات احلكومية لتقدمي املعونة االقتصادية اال       

مبواصلة جهودها الساعية إىل قطع الروابط بني عناصر القوات املسلحة وقوات األمن التابعة للدولة ) ب(كولومبيا 
واختاذ تدابري أقوى ملعاجلة مشكل اجلرميـة املنظمـة         ) ج(اجملموعات شبه العسكرية غري الشرعية؛      بني  الطرف و 
على الصلة بني االجتار يف املخدرات واالجتار يف النساء والفتيات؛          تسليط األضواء   ر يف املخدرات، وخباصة     واالجتا

وقبول توصية جلنة حقوق الطفل بأن تسعى كولومبيا إىل احلصول على مساعدات تقنية من جهـات منـها                  ) د(
ألحداث وإعادة التأهيـل واإلعـادة إىل   املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف، يف جماالت تشمل عدالة ا   

  .الوطن وتدريب الشرطة وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال اجلنود املسرحني واألطفال ضحايا األلغام األرضية

وهنأت أذربيجان كولومبيا على املنهجية الشاملة اليت اعتمدهتا يف عملية االستعراض، وخباصة استخدام               - ٤٧
وذكرت أن هذا النهج يربهن بوضوح على عزم احلكومة على االمتثال           . اء املشاورات صفحة على اإلنترنت إلجر   

. اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، مشرية إىل أمور منها الدعوة الدائمة اليت وجهتها إىل مجيع أصحاب الواليات
 اجملموعات املسلحة غري    عقود وأن من نزاع مسلح داخلي طيلة      وينبغي أال يغيب عن األذهان أن كولومبيا عانت         

 الشرعية املتورطة يف االجتار يف املخدرات واملرتبطة بالشبكات احمللية والدولية للجرمية املنظمة ال تزال تؤثر سـلباً               
ورحبت جبهود احلكومة الرامية إىل تسريح اجملموعات املسلحة غري الشرعية ومحايـة            . على حالة حقوق اإلنسان   
حـاالت   باخلطوات املتخذة ملناهضة التعـذيب و      أيضاً وأحاطت علماً . لتقدم احملرز  با اجلمهور، وأحاطت علماً  

ن املفقودين وإنشاء جلنة للبحث عن املفقودين تضم  الستعجايل ع لبحث ا لاالختفاء القسري، وال سيما إنشاء آلية       
نسان والقانون اإلنـساين    احلكومة وكيانات اجملتمع املدين، واعتماد وزارة الدفاع لسياسة عامة متعلقة حبقوق اإل           

وشـجعت  .  مع توصيات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتسترشد هبا الشرطة واجليش أثناء العمليـات             متاشياً
كولومبيا على التصديق على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وتساءلت عن التدابري األخرى اليت 

وأشارت إىل أن لكولومبيا سياسة     . فيذ العملي للعمليات القانونية يف هذا اجملال      تعتزم احلكومة اختاذها لكفالة التن    
شاملة ملكافحة اإلفالت من العقاب كما أشارت بارتياح إىل الربامج واالستراتيجيات الرامية إىل تعزيز حقـوق                

   وأوصـت كولومبيـا     .اإلنسان املكفولة للمرأة والطفل، وكذلك إىل التقدم احملرز يف التعليم ومكافحة الفقـر            
مبواصلة جهودها الرامية لكفالة محاية مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني ورحبت بربنامج احلماية         ) أ(
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كما طلبت معلومات بشأن التدابري املتخذة . الذي انتهجته وزارة الداخلية مع إشراك اجملتمع املدين وزيادة امليزانية    
  .، وال سيما النساء والفتياتملكافحة االجتار يف األشخاص

وأعربت الصني عن تقديرها جلهود الدولة الطرف الرامية إىل اعتماد برنامج رئاسي حلقـوق اإلنـسان                  - ٤٨
واستشهدت خبطة العمل الوطنيـة     . الوزاراتصلب  قوق اإلنسان يف    تعتد حب والقانون اإلنساين وإلنشاء إدارات     

ين الدويل وخطة التثقيف الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، وذكـرت أن            املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون اإلنسا    
عن التدابري احملـددة لتـسريح      وسألت  . نع العنف وحفظ األمن ويف جمال التعليم      مل كبرية   احلكومة بذلت جهوداً  

اجملتمـع الـدويل    مـن   اليت تود احلصول على مساعدات      وعن التحديات القائمة واجلوانب     اجملموعات املسلحة   
 يف كولومبيا، ذكرت التدابري انتهاكات حقوق اإلنسان انتشاراًوالحظت أن التشريد القسري ميثل أكثر . بصددها

  .التدابري احملددة ملنع الترحيلبلورة وطلبت . اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلتها واليت حظيت باعتراف كبري

.  بالتقـدم احملـرز  اإلنسان وأحاطت علماًمسائل حقوق تشديد احلكومة على ورحبت اململكة املتحدة ب   - ٤٩
جلهات الفاعلة من اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان         إىل جانب ا  بتعميق اخنراطها   ) أ(وأوصت احلكومة   

بيانات عامة  تشمل إصدار   ، بإقامة آليات حمددة إذا لزم األمر،        ا، وكفالة سالمته   ودعمها هلا  وجمموعات األقليات 
 جهودها يف التصدي للفقر وإيـالء اهتمـام         مضاعفةو) ب(دور اهلام الذي تلعبه يف الدميقراطية؛       مؤيدة بشأن ال  
ومواصلة اختاذ تدابري للتصدي لنفوذ     ) ج(يف اجملتمع، ومنها جمموعات الشعوب األصلية؛       األضعف  للمجموعات  

حرير الوطين واجملموعـات شـبه      اجملموعات غري الشرعية، مبا فيها القوات املسلحة الثورية لكولومبيا وجيش الت          
كنـف  ، وأن تقوم بذلك يف  ‘العقبان السوداء ‘العسكرية غري الشرعية اجلديدة أو اليت تعيد تشكيل ذاهتا من قبيل            

ودعت إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع الرهائن الذين حتتفظ هبـم             . امتثال للقانون اإلنساين الدويل   
وبعد أن رحبت بقرار طرد العسكريني نتيجة عمليات القتل خارج نطاق القضاء . عيةاجملموعات املسلحة غري الشر

املتمثل يف انتـهاكات    املطروح و ، حثت احلكومة على التصدي للمشكل       وغريها من اجلرائم اليت حدثت مؤخراً     
وأشـارت  . حقوق اإلنسان اليت تنسب إىل أعضاء القوات املسلحة، وهي أمور ال مكان هلا يف جمتمع دميقراطي                

 على األقل يف كولومبيا، ويف حني رحبت بالتـدابري املتخـذة،   داخلياً ماليني مشرد ٣اململكة املتحدة إىل وجود  
اجلهود من أجل التصدي هلذا املشكل اخلطري الذي يتسبب يف الكثري من املعانـاة لألفـراد                بتكثيف  ) د(أوصت  

ألساسي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة العمـل         ا ونوهت بالعمل . واألسر واجملتمعات احمللية املتضررة   
الدولية يف بوغوتا وحثت احلكومة على مواصلة دعمهما بقوة وتوفري تقييمات عامة منتظمة ومعلومات مستكملة               

  . توصيات املقدمة يف تقارير األمم املتحدة املتتالية عن حقوق اإلنساناللتنفيذ 

 يف التوعية حبقوق اإلنسان وإعـادة       بيا على التقدم الذي أحرزته مؤخراً     وهنأت مجهورية كوريا كولوم     - ٥٠
وانضمت إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية           . أحناء البلد مجيع  األمن يف   

هاكات املرتكبة يف   حبقوق اإلنسان يف اإلعراب عن قلقها بشأن ثقافة اإلفالت من العقاب الضاربة اجلذور واالنت             
لحصول من اجملتمع الدويل على     لودعت احلكومة إىل السعي     .  واملدافعني عن حقوق اإلنسان    داخلياًحق املشردين   

وأشـارت إىل اجلهـود     . املساعدات التقنية وبناء القدرات يف اجملاالت املتصلة بالعدالة اجلنائية وتدريب الشرطة          
بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املرأة عن طريق تشريعات املـساواة يف             الصادقة الرامية إىل تعزيز املساواة      
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، وطلبت معلومات عن التدابري الوطنية حلماية حقوق اإلنسان املكفولة ٢٠٠٠الفرص، ومنها قانون احلصص لعام 
  .افيةللكولومبيني من أصل أفريقي والشعوب األصلية، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق

وذكرت بلجيكا أن التقارير املعروضة على اجمللس أظهرت أن اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان أدى   - ٥١
. عقيدة جديدة للقوات املسلحة فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنـسان         تبين   وأشارت إىل    وظيفته بشكل جيد نسبياً   

دام خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري وأعمال       العديد من املزاعم بشأن حاالت اإلع     إزاء  وأعربت عن قلقها    
  تعذيب وإساءة معاملة السجناء، ولكون املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم العاملون يف النقابات العماليـة،                

من مبينة أنه   ملكافحة اإلفالت من العقاب،      أمهية كربى تويل  وبلجيكا  . ال يزالون يعانون من الرتاع بشكل خطري      
وقالت بلجيكا إن احملكمة العليـا  . ي إلمتام املصاحلة وحتقيق سالم دائم ضمان عدالة مستقلة وغري متحيزة         األساس

.  ذا أمهية خاصة وأعربت عن قلقها بشأن بيانات قد تشكك يف استقالليتها ومـصداقيتها              الكولومبية تلعب دوراً  
 جرب الضرر للضحايا بطريقة ال متييز فيهـا         بضمان إمكانية الوصول إىل العدالة واحلق يف      ) أ(وأوصت كولومبيا   

وضمان ) ج(واختاذ التدابري الالزمة لضمان نظام قضائي مستقل ويؤدي وظيفته بكفاءة؛           ) ب(ومتتثل للمعايري الدولية؛    
  .التنفيذ الفعال لقانون العدالة والسالم، مع أخذ التوضيحات اليت قدمتها احملكمة الدستورية يف االعتبار

 جنوب أفريقيا إىل أن نسبة األمية يف أوساط جمموعات الشعوب األصلية والكولومبيني من أصل وأشارت  - ٥٢
باقي أفريقي مرتفعة وتساءلت عن الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومة معاجلة الفوارق بني جمتمعات الشعوب األصلية و         

صول توزيع غري العادل للثروة وإمكانية احلالفقر بغية التصدي للاحلّد من برامج تنفيذ بتسريع ) أ(وأوصت . تمعاجمل
االجتماعي الذي يطال جمموعات الشعوب األصـلية       على خدمات الصحة ومعاجلة املستوى العايل من التهميش         

 من املعلومات عن الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومة معاجلة مالحظـة            وطلبت مزيداً . والكولومبيني من أصل أفريقي   
  . جداًةسن األدىن للزواج منخفضالأن جلنة حقوق الطفل 

وذكرت جامايكا أن شاطرت كولومبيا جتارب مماثلة يف التصدي للتحديات االجتماعية االقتصادية على               - ٥٣
هود احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان، بالرغم من التحديات اليت واجهتها، وخباصة يف أشادت جبالصعيد الوطين، و

 بالتقدم الثابـت  وأحاطت علماً. ض باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافيةمكافحة اجلرمية والعنف ويف النهو  
والكبري يف التصدي لبعض هذه التحديات، وخباصة ما يوىل من اهتمام جملموعات الشعوب األصلية والكولومبيني               

. هذا التقدم أكثـر   يف عملية اختاذ القرار، وتوقعت أن يتعزز        ة هؤالء   ال سيما ما يتعلق مبشارك     من أصل أفريقي،  
تشديد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والنهوض حبقوق اإلنـسان يف           ملا الحظته من    وأعربت عن ارتياحها    

بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والـسياسية        بشري  وذكرت أن هذا التركيز     . كولومبيا
توفري بيئـة   لوقع من اجملتمع الدويل أن يقدم الدعم لكولومبيا يف سعيها           وقالت جامايكا إهنا تت   . ويستحق اإلشادة 

  . كامالًمواتية للتمتع حبقوق اإلنسان متتعاً

أن يصدر عـن احلكومـة      ، وخباصة   ١٩٩٩ لعام   ٧بالتنفيذ التام للتوجيه الرئاسي     ) أ(وأوصت آيرلندا     - ٥٤
املـدافعني  يطلقون ادعاءات ال دليل عليها حبق  من باملدافعني عن حقوق اإلنسان ودعمهم، ومعاقبة  اعتراف علين   

عن حقوق اإلنسان، وتعزيز برامج احلماية، والتحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان ومعاقبة 
 املتعلق بالعنف القائم على نوع ٢٠٠٨مايو /بتنفيذ أمر احملكمة الدستورية الصادر يف أيار) ب(وأوصت . مرتكبيها

اجلنس وباألخص توفري محاية حقوق اإلنسان للنساء ضحايا الترحيل القسري؛ وزيادة التدابري الراميـة إىل منـع                 
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وأعربت آيرلندا عـن    . العنف اجلنسي؛ واختاذ تدابري لكفالة التحقيق مع من يرتكبون العنف اجلنسي ومعاقبتهم           
طاق القضاء على يد اجملموعات املسلحة غري القانونية،        قلقها بشأن التقارير املتعلقة حباالت إعدام املدنيني خارج ن        
بأن تنفذ على وجه االستعجال ) ج(وأوصت احلكومة . وخباصة بشأن حاالت اإلعدام املنسوبة إىل القوات املسلحة

باستخدام خطة العمل ) د (أيضاًوأوصت آيرلندا . ٢٠٠٨فرباير /توصيات املفوضة السامية حلقوق اإلنسان لشباط
  .ة اجلديدة حلقوق اإلنسان للتصدي لقضية القتل خارج نطاق القضاء بشكل شاملالوطني

. حلكومة إىل االستعراض الدوري الشامل    اللتني نظرت هبما ا   والحظت أستراليا األمهية واجلدية الواضحة        - ٥٥
المات حتـسن   وأقرت بالتقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان وبأن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أبلغت عن ع              

هناك إال جمموعة شـبه     وإن كانت تفيد أن ليس      املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     الحظت أن تقارير    و. مشجعة
مسلحة واحدة معترف هبا يف عملية التفاوض ال تزال تعمل، فإن جمموعات مسلحة غري قانونية جديدة متثل عوامل 

التقارير اليت تفيد أن بعض أفراد اجملموعات املسلحة        لقلق إزاء   شعوراً منها با  و. فاعلة يف زيادة حدة الرتاع املسلح     
بوضع وسائل فعالة لتفكيك    ) أ(هلم صالت هبذه اجملموعات أو هلم موقف متسامح جتاهها، فقد أوصت احلكومة             

ومواصلة التحقيق مـع    ) ب(مجيع أشكال اجملموعات املسلحة غري الشرعية اليت ظهرت منذ بدء عملية التسريح؛             
وحيث أهنا قلقـة بـشأن      . والزعماء السياسيني الذين هلم صالت باجملموعات شبه العسكرية       كوميني  وظفني احل امل

تقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت تفيد أن املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء النقابـات العماليـة                 
 بعمـل   باالعتراف علناً ) ج(وصت احلكومة   يتعرضون للقتل أو تلقوا هتديدات أو تعرضوا للتدخل يف عملهم، أ          
 واإلحجام عن اإلدالء ببيانات عامة   مشروعاً املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء النقابات العمالية بوصفه عمالً        

ميكن أن ينظر إليها على أهنا ترتع الشرعية عن هذه اجملموعات أو تربطها مبجموعات حـرب العـصابات غـري        
ق املدافعني عن حقوق اإلنـسان وأعـضاء        حبلتحقيق يف االعتداءات على حقوق اإلنسان       وكفالة ا ) د(الشرعية؛  

  . ومقاضاة املسؤولني عنها شامالًالنقابات العمالية وغريمها من مجاعات الدعوة حتقيقاً

لكفالة اإلعمال الكامـل للحـق يف       التوضيح بشأن السياسات املزمع توخيها       من   وطلبت رومانيا مزيداً    - ٥٦
لتعليم، وخباصة فيما يتعلق مبجموعات الشعوب األصلية والكولومبيني من أصـل           تلقي ا يم وعدم التمييز يف     التعل

وطلبت معلومات عن التعاون مع اجملتمع      . تدابري مكافحة ظاهرة انقطاع األطفال عن الدراسة      توضيح  أفريقي، و 
بكفالة احلماية الكاملة ) أ(وأوصت رومانيا . ستعراضاملدين يف إعداد التقرير الوطين، وعن النوايا املتعلقة مبتابعة اال

حلقوق األطفال، وال سيما األطفال ضحايا الرتاعات املسلحة الداخلية والتصدي جلميع حاالت العنف ضد املرأة               
واعتماد تدابري حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والتعاون مع منظمات حقوق اإلنسان يف             ) ب(بشكل مالئم؛   

  .خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان ويف تنفيذ توصيات االستعراضاعتماد 

 وإنشاء جلنة مشتركة بني القطاعات للوقاية من ٢٠٠٦ورحبت هنغاريا بإصدار قانون الطفل اجلديد لعام   - ٥٧
بيد أهنا قالت، مستـشهدة     . اجملموعات املسلحة غري الشرعية واستخدامها لألطفال والشبان      الذي تتواله   تجنيد  ال
يانات األمني العام واملفوضة السامية، إنه ال يزال مثة قلق بشأن استخدام اجملموعات املـسلحة غـري الـشرعية              بب

وتساءلت عن التدابري اليت تعتزم كولومبيا اختاذها حلل        . واحلكومة ذاهتا لألطفال ألغراض عسكرية واستخباراتية     
. للدفاع عن املدافعني عن حقوق اإلنـسان محائي  امج  وأشادت هنغاريا بإطالق وزارة الداخلية لربن     . هذه القضية 

بالتركيز بالقدر نفسه على تنفيذ هذا الربنامج يف امليدان، مع مراعاة البيان املشترك للممثلة اخلاصة               ) أ(وأوصت  
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ـ                  ن لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وغريها من املقررين اخلاصني الذين أعربوا عن قلقهم م
عن واملوافقة على زيارة املمثلة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني ) ب(لتدابري املالئمة؛ إىل اختاذ ااحلالة ودعوا كولومبيا 

  . لكن مل تتم املوافقة عليها بعد٢٠٠٦حقوق اإلنسان اليت طُلبت عام 

نسان، معربة عن أملها    وشجعت بوليفيا السلطات على مواصلة صياغتها خلطة عملها الوطنية حلقوق اإل            - ٥٨
وتساءلت بشأن التدابري اليت اختـذهتا الدولـة        . يف أن تنفذ على سبيل األولوية من خالل قوانني وسياسات عامة          

ات املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية بعد زيارتـه         ـ لتوصي الطرف تنفيذاً 
 بتوجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية للعودة إىل )أ( كولومبيا أيضاًوأوصت . ٢٠٠٤عام 

وبأن تأخذ يف اعتبارها إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق     ) ب(البلد يف زيارة متابعة يف أقرب وقت ممكن؛         
  .نفيذ سياساهتا العامةيف معرض تالشعوب األصلية 

اليت أشـار  صدى التحسينات األمنية ورددت .  وشعباً  حكومةً ولومبياكواعترفت بنما بإصرار وشجاعة       - ٥٩
إليها اآلخرون، لكنها أعربت عن قلقها بشأن نزوح املدنيني بسبب الرتاع املسلح وانعكاساته على التمتع حبقوق                

الفقر وأثره يف خمتلـف     للتغلب على   وطلبت احلصول على معلومات بشأن التدابري املتخذة        .  كامالً اإلنسان متتعاً 
 ألولوية واعتباراً. قوات األمن، والتوقعات املستقبلية يف هذا الصدداليت هتّم ق البلد، وسياسة حقوق اإلنسان     مناط

لى الرعاية الصحية، وال سيما اجملتمعـات  عصول مجيع السكان ح بضرورة ضمان إمكانية     احلق يف الصحة وإمياناً   
 والتوقعات املستقبلية    التدابري املتخذة مؤخراً   عناءلت  احمللية للكولومبيني من أصل أفريقي وللشعوب األصلية، تس       

  .يف هذا اجملال

 سنة على   ٤٠حبالة العنف اليت تعود إىل       وأشارت أوروغواي إىل أن كولومبيا تعترف يف تقريرها الوطين          - ٦٠
ت وذكرت أن وجود اجملموعات شبه العسكرية وجمموعات حرب العصابات وجمموعات االجتار باملخدرا           . األقل

وأشارت إىل النظام الدميقراطي والقوانني املمتازة وإىل       . ومتويل األسلحة املوجهة للرتاع   استخدم يف قتل السكان     
بشأن حقوق اإلنسان والقـانون     اليت أرست مجلة من األحكام القضائية       سلطٍة قضائيٍة، ومنها احملكمة الدستورية      

ءات على حقوق اإلنسان متنوعة، وهي تشمل اجملموعات شبه  إىل أن مصادر االعتداأيضاًاإلنساين، لكنها أشارت 
بتـسريع  ) أ(وأوصت أوروغواي كولومبيا    . العسكرية وقوات حرب العصابات والقوات املسلحة للدولة الطرف       
 فيما يتعلق بالتعجيل بتسريح القـادة    ٢٠٠٥العملية اليت أُطلقت مبوجب قانون العدالة والسالم الذي اعُتمد عام           

 ٢٠وذكرت أن بعثة منظمة الدول األمريكية املكلفة باإلشراف حددت أكثـر مـن              . ني شبه العسكريني  واملقاتل
ببذل كل ما يف وسعها للتوصل إىل اتفاق مـع          ) ب(كما أوصت أوروغواي كولومبيا     . جمموعة من هذا القبيل   

وتـسريح  ) ج(سابق؛  جمموعات حرب العصابات من أجل حتقيق السالم، كما سعت احملاوالت إىل حتقيقه يف ال             
وإعطاء ) د(األطفال املقاتلني الذين ُجندوا قسرا يف صفوف جمموعات حرب العصابات واجملموعات شبه العسكرية؛          

 على من هم يف الواقع مدافعون عن حقوق "إرهابيني"أوامر صارمة لقوات األمن بعدم ارتكاب خطأ إطالق صفة 
هذا اخللط اخلاطئ، مبا    جهات يف أعلى املستويات على      شجعت  وقد  . اإلنسان وأعضاء يف منظمات غري حكومية     

  .جلبه من نتائج مأساوية

وتساءل االحتاد الروسي عن العقبات األساسية اليت تواجهها مكافحة الفقر وعن التدابري اإلضافية لكفالة                - ٦١
وتساءلت عن التـدابري     .عامليةاحلق يف مستوى معيشة كرمي، وال سيما بالنظر إىل الظروف احلالية لألزمة املالية ال             
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املتخذة للدفاع الفعلي عن حقوق اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية والكولومبيني من أصل أفريقي وعما إذا كان    
  . هناك تعاون بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية املمثلة للشعوب األصلية

لومبيا إىل أن مكتب املدعي العام جزء من اجلهـاز           على القضايا املثارة يف املناقشة، أشار وفد كو        ورداً  - ٦٢
وفيما يتعلق بالضمانات اإلجرائية، أشار . القضائي ومستقل عن السلطة التنفيذية ومسؤول عن التحقيق يف اجلرائم

كما وضعت كولومبيا آليات وقواعد يف تشريعها احمللي لضمان حقوق          .  إىل أن املكتب يشرف على القضاة      أيضاً
ويضم مكتب املدعي العام . ن النظام االهتامي من تسريع اإلجراءات القضائيةوقد مكّ. صول احملاكماتالضحايا وأ

  مدع١٠٠ٍ مدينة و١٣حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، هلا مكاتب يف ذي الصلة وحدة وطنية للمقاضاة 
. ستجابة بشكل أفضل الحتياجات الضحايا    التغطية من أجل اال   يف جمال   وقد وسعت احلكومة    . عام يف إقليم البلد   

فوضية السامية حلقوق اإلنسان وجلنة الصليب األمحر الدولية وغريمها من املنظمات حظي هذا العمل بتعاون املوقد 
التحقيقات طور  وشددت كولومبيا على أن احلوار املتواصل مع اجملتمع املدين وهاتني املنظمتني أدى إىل ت             . الدولية

  .اليت تؤثر على الشعوب املستضعفة على حنو خاصيف القضايا 

 ٠١١٧املـذكرة   وبـّين أن    . بضحاياهوفيما يتعلق بالعنف املرتيل، أشار الوفد إىل وجود مراكز خاصة             - ٦٣
 للتحقيق يف قضايا العنف اجلنسي يف سياق        ، حيث تبنت بروتوكوالً   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠يف  اعتمدت  

مع هذه التحقيقات على جتاوز أمناط التمييز التارخيية اليت اتبعت يف التعامل مت االستراتيجية وقا .الرتاعات املسلحة
  .النوع من العنفومراعاة هشاشة وضع املرأة، والظروف اليت ميارس فيها هذا والثقافية، 

يابة العامة   فريقاً خاصاً من أعضاء الن     ٢٠٠٨وفيما خيص جتنيد القّصر، ذكرت كولومبيا أهنا أنشأت يف            - ٦٤
وفيما يتعلق بالضحايا من الـسكان      .  حالة ١٤١داخل الوحدة الوطنية حلقوق اإلنسان، وأنه جيري التحقيق يف          

  .األصليني، فإن التحقيق جار يف مناطق خمتلفة من البلد

 ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣وبشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان، فقد لوحظ إصدار مذكرة خاصة بتاريخ              - ٦٥
وقدمت كولومبيا بيانات عن    . اد استراتيجية للتحقيق يف حاالت التهديد اليت يتعرض هلا هؤالء األشخاص          العتم

عدد التحقيقات اليت أُجريت واألشخاص املوجودين يف احلبس االحتياطي واحلاالت اليت جتري حماكمتها واإلدانات 
وقدمت كذلك معلومات مماثلـة  . حفينيالصادرة بشأن انتهاكات وقعت ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والص        

  .عن التهجري القسري وعن قضية العصابات اإلجرامية

 ٤١وفيما خيص حاالت االختفاء القسري، لوحظ أنه جيري استعمال آلية البحث العاجل، وقد ُعثر على       - ٦٦
 مـن   ٤٩٩ل سري  وتوجد لدى مخس مقاطعات يف البلد جلان لتعزيز التحقيقات بشأن االختفاء الق           . شخصاً حياً 

  .وجتري حماكمات بشأن بعض احلاالت، كما صدرت إدانات يف بعضها. الضحايا

ويف هذا الصدد، فإن التعـاون      . وأكد الوفد أن هدف الدولة هو منع اإلفالت من العقاب بشكل فعال             - ٦٧
  .مطلوب من اجملتمع املدين والضحايا واجملتمع الدويل

 بزيادة عدد   ٢٠٠٨وحدة العدالة والسالم التابعة للنيابة العامة يف عام         وأشارت كولومبيا إىل أهنا عززت        - ٦٨
 من مناطق كولومبيا إلجراء التحقيقات وتقدمي املـساعدة  ٥٣ يف املائة، وهلا وجود اآلن يف     ٣٥٠موظفيها بنسبة   
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يت ارتكبتها منظمات   ومبا أن جزءاً من االستراتيجية يتمثل يف التحقيق يف اجلرائم اجلماعية واملنهجية ال            . للضحايا
تقع حتت طائلة قانون العدالة والسالم، فقد ذكرت كولومبيا سلسلة من االجنازات تتضمن التحقيـق يف مجيـع                  
اجلوانب املتصلة باملنظمات غري القانونية وأنشطتها الديناميكية واإلجرامية، ومجع شهادات الضحايا، والتحديـد             

 كولومبيا أرقاماً يف هذا الصدد، وعلى وجه اخلصوص عن الفئات اليت الكامل هلويات مجيع من مت جتنيدهم وقدمت
تستهدفها االعتداءات اإلجرامية اليت يرتكبها من يقعون حتت طائلة القانون، وعن نوع اجلرائم الـيت يـشملها                 

ـ           ٢ ٩٠٨وأشار الوفد كذلك إىل أن      . القانون تح  حالة أُرسلت عن طريق نظام العدالة االعتيادي لغرض إعادة ف
  .التحقيقات اليت كانت قد أُحيلت إىل احملفوظات بسبب عدم توفر معلومات عن اجملرمني

  وشددت كولومبيا على أن الضحايا يشكلون احملور الرئيسي لعملية قانون العدالة والـسالم بأكملـها،                 - ٦٩
نات لتيسري التعرف وأشار الوفد إىل إنشاء بنك اجلي.  شخص قد تقدموا مبطالبات بوصفهم ضحايا١٦٨ ٠٠٠وأن 

على رفات اجلثث اليت ُيعثر عليها يف مقابر مجاعية، وكذلك وحدة افتراضية لتحديد اهلوية لتنسيق عمـل مجيـع      
وعقب احلكم الصادر عن احملكمة الدستورية، ميكن إجـراء         . وكاالت الشرطة القضائية املشاركة يف هذه املهمة      

؛ ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢٣لة قانون العدالة والسالم فقط اعتباراً من        حماكمات جزئية لألشخاص الذين يقعون حتت طائ      
  . املقدم للضحاياوقدم الوفد معلومات عن األصول املُستلمة من أجل اجلرب.  جلسة حماكمة٢٠وقد ُعقدت حىت تارخيه 

ف احلقيقة؛ وفيما يتعلق بوحدة قانون العدالة والسالم، أكدت كولومبيا جمدداً التزامها بتسريع عملية كش  - ٧٠
وتسريع عملية التعرف على اهلوية من رفات اجلثث حىت يتسىن تسليمها إىل أسر الضحايا؛ والتحقيق يف اجلـرائم            

وأكد وفد الدولـة  . اليت ارتكبها األفراد املسّرحون ضد النساء واألطفال، وخباصة العنف اجلنسي وجتنيد األطفال 
والوصول إىل العدالة، وإمتام عملية السالم والتسريح هلذه الفئات         ضمان احترام حقوق الضحايا يف معرفة احلقيقة        

  .بدون املساس بضماناهتم فيما يتعلق باجلرب

وفيما خيص القضية احملددة املتعلقة مبا ُيسمى حاالت اإلعدام خارج القضاء، أوضح الوفد أن السياق الذي   - ٧١
، هـو تعزيـز   ٢٠٠٢وقد كان هدفها، منذ عام . وميةتعمل فيه وزارة الدفاع هو سياسة األمن الدميقراطي احلك     

ويف هذا الصدد، يؤكد الوفد أن السياسة األمنية قوامها محاية حقوق اإلنسان،            . سيادة القانون يف كل أحناء البلد     
وأن احلكومة تتفق مع املسألة اليت تركز عليها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وهي حتديداً أن سيادة القـانون           

بيد أن الوفد يشري إىل أنه من أجل سيادة القانون يف كولومبيا، ال بد من اسـتتباب                 .  أساس حقوق اإلنسان   هي
وقد بذلت وزارة الدفاع وما زالت تبذل كل جهودها يف هذا االجتاه، وذلك بعدة وسائل من بينها . األمن كذلك

ما يف املناطق اليت مل يكن هلا فيها وجـود يف           استعادة الوجود املؤسسي يف جزء كبري من اإلقليم الوطين، وال سي          
  .السابق، وذلك من أجل محاية حقوق اإلنسان

وأشار الوفد، بدون أن يكرر االجتاهات اإلجيابية واإلحصاءات واإلجنازات، إىل تناقص حاالت القتـل                - ٧٢
  .وسط الشعوب األصلية والصحفيني، كما أكد جمدداً التزام احلكومة يف هذا اجملال

وتعتقد كولومبيا أنه من األمهية مبكان أن ُتري الشعب أن الدولة فعالة، ألن الكثري من مشاكل العنف هي   - ٧٣
وحتترم كولومبيا  . وليدة احلقيقة املتمثلة يف أن الناس كانوا يرتعون يف املاضي إىل محاية أنفسهم بوسائلهم اخلاصة              
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اً يف مكافحة االجتار باملخدرات، واختـذت تـدابري ضـد    احلق يف احلماية، فاحلكومة، مثالً، أحرزت تقدماً كبري     
  .بيد أن هذه املعركة تتطلب عمالً مجاعياً. اجلماعات اإلجرامية

وفيما خيص ضمان محاية حقوق اإلنسان يف عمل القوات املكلفة بإنفاذ القانون، أشـار الوفـد إىل أن                    - ٧٤
 من الرجال والنـساء     ١٠٠ ٠٠٠ تلقى أكثر من     ٢٠٠٧ويف عام   . هنالك نظاماً توجيهياً خاصاً حبقوق اإلنسان     

وأشار الوفد كذلك   .  التدريب يف جمال حقوق اإلنسان عن طريق األنشطة اليت متارس خارج املقررات املدرسية            
إىل قانون االستخبارات الذي سُيعرض قريباً على جملس الشيوخ إلجازته يف شكل تشريع، وذلك هبدف حتـسني                 

كما وقعت كولومبيا على اتفاق أوسلو اخلـاص        . اطنني فيما يتعلق بأنشطة االستخبارات    وزيادة الضمانات للمو  
  .بالقنابل العنقودية

وأشار الوفد إىل أن العمل الذي تقوم به وزارة الدفاع والقوات املسلحة مهمة ال تنتهي وتتطلب التكيف   - ٧٥
ذا الصدد، فكلما حسنت احلكومة احلالـة       وشدد الوفد على وجود مفارقة يف ه      . مع األوضاع اجلديدة وتعزيزها   

  األمنية، ازدادت التحديات اليت تواجهها، ألن اجلماعات املسلحة غري املشروعة ختتلط بالسكان املدنيني، وهـو               
ما يشكل حتديات تنفيذية ومعيارية كبرية عند حتديد املعايري اليت ينبغي اعتمادها من أجل مهامجة هذه اجلماعات                 

وهنالك أيضاً سياسة خاصة حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل تـستند إىل             . لى أفرادها وإلقاء القبض ع  
  .٢٠٠٦التوصيات اليت قدمتها املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واللجنة اخلاصة اليت بعثتها اململكة املتحدة يف عام 

 عليها يف هذه السياسة، فقد أشـار        ويف حني أن الكثري من اإلجابات عن األسئلة املثارة ميكن احلصول            - ٧٦
والحظ الوفد أن هذه القضية صعبة للغاية . الوفد على وجه اخلصوص إىل ما يسمى حاالت اإلعدام خارج القضاء

ألن املعلومات مربكة واألعداد متفاوتة بدرجة كبرية؛ فجميع األرقام اليت أوردهتا مصادر خمتلفة تـبني اخنفاضـاً       
وأشار الوفد كذلك إىل إنشاء جلنة . بة فيه نظراً للتدابري اليت اختذهتا كولومبيا يف هذا الصددكبرياً، وهو أمر ال غرا

ويف هذا السياق، صدرت . خاصة ذات تشكيلة خمتلطة تدفع حنو إجراء حتقيقات يف حاالت اإلعدام خارج القضاء
ألولوية ملسألة التسريح والقبض    توجيهات جديدة، مثل التوجيه الذي يطلب إىل مجيع القوات العسكرية إعطاء ا           

  .على املشاركني يف الصراع

واعترف الوفد بأنه حىت يف حالة بذل كل اجلهود، تنشأ دائماً حاالت جديدة، ال سيما احلالة اخلطرية اليت   - ٧٧
وقد أُنشئت جلنة خاصة إلجـراء      .  عندما تويف عدة أشخاص يف منطقة أوكانيا       ٢٠٠٨سبتمرب  /حدثت يف أيلول  

وقد تكون مثة صلة .  واكُتشفت يف وحدات معينة مشاكل خطرية تتعلق باالنضباط وعدم امتثال لإلجراءاتحتقيق،
واُتخذ عدد من التدابري مثل مراجعة مجيع اإلجراءات وإنـشاء          . بني هذه اجلماعات ومجاعات االجتار باملخدرات     

 نظام التقييم للقوات العسكرية وضـمان       مراكز للتأهيل يف جمال حقوق اإلنسان يف اجملمعات العسكرية ومراجعة         
. مرافقة الشرطة القضائية امتثاالً لتوصيات األمم املتحدة املتعلقة باستعمال القوة وإنشاء نظام جديد للـشكاوى              

وأشار الوفد إىل أن اجلزء األكرب من . وطلبت كولومبيا إىل اجمللس دراسة قضية االجتار باملخدرات وحقوق اإلنسان
د حتقق بفضل الدعم الكبري واملستمر الذي قدمته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واللجنة الدوليـة               هذا العمل ق  

  .للصليب األمحر، وتوجه لكلتا املنظمتني بالشكر

  .وأشاد الوفد حبضور منظمات اجملتمع املدين، وشكر اللجنة الثالثية اليت سترافق كولومبيا يف هذه العملية  - ٧٨
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إىل أن العملية مل تكن شاملة بالقدر الذي متنته كولومبيا، والسبب يف ذلك ليس انعدام اإلرادة  وأشار الوفد     - ٧٩
وأشار الوفد . من جانب احلكومة ولكن هو رفض بعض منظمات اجملتمع املدين املشاركة حبجة عدم وجود ضمانات      

  .لعملية بطريقة مفتوحة وعلنيةإىل أن عدداً من املنظمات شارك يف العملية، وأن احلكومة حاولت املضي يف ا

وأشار الوفد كذلك إىل أن كولومبيا استغربت الرأي القائل بقيام القوات احلكوميـة عامـة مبمارسـة                   - ٨٠
وذكر الوفد أنه، على . وشددت كولومبيا على أن ذلك ال يتوافق مع حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا. التعذيب

ألشخاص املنتمني إىل العصابات اليت ُسرحت سلموا أنفسهم إىل القوات           يف املائة من ا    ٨٥العكس من ذلك، فإن     
وعالوة على ذلك، أُشري إىل أن أية . احلكومية، وهو ما يبني أهنم كانوا واثقني متاماً من ضمان سالمتهم الشخصية

يف كولومبيا، من عملية تتعلق باحتجاز األشخاص بواسطة املكلفني بإنفاذ القانون هي على اإلطالق مسألة رئيسية 
وكررت كولومبيا أنه بالتايل من غري املمكن رؤيـة         . حيث الوالية القضائية والسلطة القضائية املصاحبة للعملية      

  .انتشار ممارسة التعذيب بالصورة اليت ذُكر هبا يف أثناء النقاش

ووعد الوفد بـأن    . ئ باريس ولوحظ أن أمني املظامل يف كولومبيا يقابل املؤسسة املنشأة استناداً إىل مباد             - ٨١
  .ترسل احلكومة الردود كتابة وأن تستجيب للتوصيات

وفيما يتعلق باللجنة اخلاصة بالبحث عن األشخاص املفقودين، فهي ال تتكون مـن أعـضاء احلكومـة             - ٨٢
وقد ُوضعت خطة وطنية، باستعمال نظـم  . فحسب، بل كذلك من منظمات اجملتمع املدين وأفراد أسر املفقودين       

. كما أن احلكومة أنشأت نظاماً شبكياً لتحديد هوية األشـخاص املفقـودين        . املعلومات، للبحث عن املفقودين   
.  التزاماً تتعلق بعملية العثور على املفقودين      ٦٩وشدد الوفد على أن الكثري من االلتزامات الطوعية البالغ عددها           

على أهنم أشخاص قُتلوا يف معارك قـد مت كـشفها   وسلط الوفد الضوء على أن حالة وفاة الشباب اليت ُعرضت        
  .بفضل هذا النظام، وبالتايل، فإن ذلك يبني جهود احلكومة يف هذا الصدد

. وأشار الوفد إىل أن أكثر القضايا إثارة للجدل تتصل باللبس احمليط بوضع املدافعني عن حقوق اإلنـسان                  - ٨٣
كما وفرت احلكومة ضمانات ملمارسة احلريـات،       . ه اجلماعة فسياسة الرئيس تتمثل يف إقامة عالقة مستمرة مع هذ        
ومثة سيناريوهات عديدة للحوار مع املنظمات غري احلكومية،    . إضافة إىل سياسة ضمانات تتعلق باحلماية االجتماعية      

ك متابعـة   وعالوة على ذلك، هنال   . مبا يف ذلك اللجان اخلاصة اليت أنشأهتا احلكومة واليت يشارك فيها اجملتمع املدين            
وقد عقد الرئيس، يف بداية     .  بوغوتا، وهنالك أيضاً سيناريوهات إقليمية     -  قرطاجنة   - مستمرة يف إطار عملية لندن      

وحالياً جيري عدد من الوزراء والنائب العـام        . فترته الرئاسية، العديد من االجتماعات مع املنظمات غري احلكومية        
ورفض نائب الرئيس االعتداءات اليت     . نسان حواراً مستمراً مع املنظمات    ورئيس الربنامج الرئاسي اخلاص حبقوق اإل     

  . كما تويل احلكومة اهتماماً خاصاً للتحقيق يف هذه االدعاءات. تعرضت هلا املنظمات غري احلكومية

ورفـضت  . ولوحظ إرساء مبادئ هامة، وهو ما يشري إىل أن هنالك نقاشاً سياسياً قوياً يف كولومبيـا                 - ٨٤
بيا فكرة أهنا تسمح باإلفالت من العقاب، وأكدت جمدداً التزامها مبحاربة مجيع أشكال انتهاكات حقوق               كولوم
وذكر الوفد أن املنظمات غري احلكومية قررت . كما رفضت أي اهتام يتعلق بعدم احترام حقوق الضحايا. اإلنسان

وأعربـت  . محلة عاملية لعزل احلكومـة    التخلي طواعية عن سيناريو النقاش بشأن خطة العمل الوطنية، وقادت           
  .احلكومة عن استعدادها لإلبقاء على احلوار والتزامها حبماية املنظمات غري احلكومية بقدر اإلمكان
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وشدد على أن . وأكد الوفد جمدداً أن الدولة بأكملها يف كولومبيا تعمل من أجل احترام استقالل القضاء  - ٨٥
إذ هنالك دعم واسع من الشعب ألن احلكومة تدرك التزاماهتا وتبذل كل ما يف              احلال خمتلف اليوم يف كولومبيا،      

  .وأشار الوفد إىل أن احلكومة ستجري حتليالً دقيقاً للتوصيات. وسعها للوفاء بالتزاماهتا حبماية شعبها

األسئلة ويف اخلتام، شكر نائب رئيس كولومبيا الدول على أسئلتها، وقال إن كولومبيا سترد على مجيع                  - ٨٦
كما شكر الدول على التوصيات اليت ستقوم كولومبيا بتحليلها لتقرر بشأن تلك اليت             . وتنشر ردودها على املأل   

. ميكنها تنفيذها واليت لن تستطيع تنفيذها، على الرغم من أن معظمها قد ورد أصالً يف التزامات الدولة الطوعية                 
م يف التمتع حبقوق اإلنسان، إحداها التقييم مـن منظـور           وذكر كذلك أن هنالك بعض املمارسات اليت ال تسه        

سياسي أو تقييم حقوق اإلنسان بدون موضوعية أو وفقاً ملعلومات غري صحيحة، وهو ما ترى كولومبيا حبسن نية 
ويعتقد نائب . وأضاف أن استعمال املعايري التفضيلية ال خيدم ممارسة حقوق اإلنسان. أنه رمبا حدث لوفد الدامنرك

لرئيس أنه جيب أن يكون هنالك حتليل موضوعي لقانون العدالة والسالم والقانون اخلاص بالضحايا اللذين جتري                ا
وأشارت كولومبيا إىل أن املغاالة يف تقدير . مناقشتهما، واللذين سيوضحان للعامل أن كولومبيا قد أحرزت تقدماً   

وعلى الرغم من أن الوضع يف كولومبيـا        .  اإلنسان االجنازات أو املشاكل ال تساعد هي األخرى يف جمال حقوق         
صعب، فقد حتسن كثرياً يف السنوات الست املاضية، ومل حتقق هذه اإلجنازات كولومبيا أو احلكومة فحسب بـل    
اهليئة القضائية كذلك، وذلك بفضل اجلهود املكملة واملسامهات اليت قدمتها منظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل 

وشدد نائب الرئيس على أن هنالك تغيريات كثرية حدثت يف كولومبيا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، . ع املدينواجملتم
 من ٦٩وأكد جمدداً أن احلكومة أكدت . ولكن من الضروري دائما االعتراف بأن هنالك أيضاً الكثري من املشاكل

  .يف أثناء النقاشالتزاماهتا الطوعية اليت مياثل الكثري منها التوصيات املقدمة 

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
درست كولومبيا التوصيات اليت صيغت يف أثناء احلوار التفاعلي، وحتظى التوصيات املذكورة أدناه بتأييد   - ٨٧

، )ب(١٩،  )أ(١٩: كما قدمت كولومبيا آراءها بشأن التوصيات الواردة يف التقرير يف الفقرات التالية           . كولومبيا
، )أ(٢٧،  )أ(٢٦،  )ب(٢٥،  )و(٢٣،  )ج(٢٣،  )ب(٢٢،  )أ(٢٢،  )ب(٢١،  )أ(٢١،  )ه(٢٠،  )أ(٢٠،  )و(١٩
، )د(٣٥،  )أ(٣٥،  )أ(٣٤،  )د(٣٣،  )ب(٣٢،  )و(٣٠،  )ه(٣٠،  )د(٣٠،  )ج(٣٠،  )أ(٢٩،  )ج(٢٧،  )ب(٢٧
، )ج(٤٥،  )ب(٤٥،  )ب(٤٣،  )أ(٤٣،  )ب(٤٢،  )أ(٤٢،  )ز(٤٠،  )د(٤٠،  )أ(٤٠،  )أ(٣٨،  )ب(٣٧،  )أ(٣٧
، )د(٥٤،  )ج(٥٤،  )أ(٥٤،  )ب(٥١،  )د(٤٩،  )ج(٤٩،  )أ(٤٩،  )أ(٤٧،  )د(٤٦،  )ب(٤٦،  )ه(٤٥ ،)د(٤٥
وهذه اآلراء مدرجة ). د(٦٠، )ج(٦٠، )ب(٦٠، )أ(٥٨، )ب(٥٧، )أ(٥٧، )ب(٥٦، )د(٥٥، )ج(٥٥، )ب(٥٥

  ):A/HRC/10/82/Add.1(يف اإلضافة الواردة يف هناية تقرير الفريق العامل 

 التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري           أن تنظر يف إمكانية     - ١
؛ أن تنظر يف التصديق يف الوقت املناسب على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                )األرجنتني(

؛ أن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع )كوبا(األشخاص من االختفاء القسري 
  ؛)املكسيك(تفاء القسري األشخاص من االخ
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اجلمهوريـة  (أن توجه يف الوقت املناسب دعوة مفتوحة إىل املكلفـني بـاإلجراءات اخلاصـة                 - ٢
؛ أن تنظر يف الزيارات اليت سيقوم هبا املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقـوق                )التشيكية

جراءات مـوجزة أو تعـسفاً      اإلنسان واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإ         
واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني والفريق العامل املعـين باالحتجـاز التعـسفي              

؛ أن تدعو املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـشعوب             )املكسيك(
؛ أن توافق على زيارة     )ليفيابو(األصلية للعودة إىل البلد يف زيارة للمتابعة يف أقرب وقت ممكن            

 ومل توافق عليها ٢٠٠٦املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان اليت طلبها يف عام 
  ؛)هنغاريا(حىت اآلن 

؛ أن تنفذ فوراً توصيات     )تركيا(أن تواصل تعاوهنا الوثيق مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان            - ٣
؛ أن تنفذ بالكامل    )آيرلندا (٢٠٠٨فرباير  /ان اليت قدمتها يف شباط    املفوضة السامية حلقوق اإلنس   

التوصيات اليت قدمها  املكتب امليداين للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا بوصـف              
  ؛)النمسا(ذلك وسيلة للمسامهة يف حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع 

اجملتمع املدين حىت تتمكن من تنسيق التنفيذ السريع خلطـة          أن تعيد فتح احلوار مع ممثلي منظمات          - ٤
؛ أن تعتمد تدابري حلماية     )فرنسا(العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل         

املدافعني عن حقوق اإلنسان، وأن تتعاون مع منظمات حقوق اإلنسان يف اعتماد خطة عمل وطنية 
؛ أن  )رومانيا(تنفيذ التوصيات الناجتة عن االستعراض الدوري الشامل        بشأن حقوق اإلنسان، ويف     

تكثف جهودها إلكمال العمل املتعلق خبطة العمل الوطنية وفقاً لتوصيات املفوضية السامية حلقوق             
اإلنسان، مع إيالء اهتمام خاص للجهود املتصلة بتحسني الوضع فيما يتعلق بالعنف اجلنسي ضد              

ن تستعمل خطة العمل الوطنية اجلديدة املتعلقة حبقوق اإلنسان وكذلك القانون           ؛ أ )السويد(املرأة  
  ؛ )آيرلندا(اإلنساين الدويل للتصدي ملسألة اإلعدام خارج القضاء بصورة شاملة 

أن تعزز برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للمدنيني والقوات املسلحة من أجل تعزيز ثقافة                 - ٥
  ؛)الفلبني(اإلنسان السالم واحترام حقوق 

  ؛ )سويسرا(أن تعزز اخلطة الوطنية للبحث عن األشخاص املفقودين   - ٦

أن تواصل اجلهود ملكافحة اإلفالت من العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان، وأن حتقق األهداف        - ٧
  ؛ )الربازيل (٩/١٢الطوعية املتصلة حبقوق اإلنسان واليت اعتمدها اجمللس مبوجب قراره 

نظم محالت لتوعية اجلماهري مبظاهر التحيز االجتماعي وإلرساء مبدأ املساواة وعدم التمييز            أن ت   - ٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(أو اهلوية اجلنسانية /بصرف النظر عن امليول اجلنسية و

 من الـشباب يف منطقـة       ١١أن تعّجل، يف سياق األحداث املأساوية املتصلة باكتشاف جثث            - ٩
، بتحديد أشخاص من داخل مجيع الوحـدات        "اإلجيابيات الكاذبة "ب املعروفة  أوكانيا واحلاالت   
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العسكرية ليكونوا مسؤولني عن التعامل الفوري مع االدعاءات ضد أية إجراءات خمالفة للحقوق 
  ؛ )إسبانيا(األساسية تتخذها الوحدات، أو األفراد الذين تتكون منهم هذه الوحدات 

لقة بتقييم األداء والنتائج التنفيذية يف القوات املسلحة، مـع إعطـاء            أن تطبق التوجيهات املتع     - ١٠
  ؛ )سويسرا(األولوية لعدد األشخاص الذين أُلقي القبض عليهم أو ُسّرحوا باملقابل لعدد من قُتلوا 

أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لرفع كفاءهتا يف جمال التحقيق يف حاالت اإلعدام خارج القضاء   - ١١
؛ وأن تضمن املقاضاة الكاملة يف حاالت اإلعـدام خـارج القـضاء             )السويد(دوثها  ومنع ح 

  ؛ )كندا(واالختفاء القسري والتهجري القسري، وأن تتخذ اإلجراء الناجع لوقف حدوثها 

أن تكثف جهودها خلفض عدد حاالت االختفاء القسري واالختطاف املرتفع يف البلد، مع إيالء                - ١٢
  ؛)السويد(ألصلية واملدافعني عن حقوق اإلنسان اهتمام خاص للشعوب ا

  ؛)الدامنرك(أن تكثف اجلهود املبذولة ملناهضة التعذيب   - ١٣

 من ٤٢أن تواصل، بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة، الوفاء بالتزاماهتا الواردة يف الفقرة   - ١٤
يف استعمال بعض اجلماعات املـسلحة      تقريرها الوطين فيما يتعلق باملسألة املثرية للقلق واملتمثلة         

  ؛ )اجلزائر(غري املشروعة لأللغام األرضية املضادة لألفراد 

أن تتصدى للعنف القائم على أساس جنساين بشكل أوسع وفقاً لروح قـرار جملـس األمـن                   - ١٥
؛ أن تنفذ أمر احملكمة الدستورية الصادر يف  )كندا(بشأن املرأة والسالم واألمن     ) ٢٠٠٨(١٨٢٠

 فيما يتصل بالعنف القائم على أساس جنساين وأن توفر، على وجه اخلصوص، ٢٠٠٨مايو /ارأي
احلماية للنساء ضحايا التهجري القسري، وأن تزيد التدابري الرامية ملنع العنف اجلنسي، وأن تتخذ         

  ؛)آيرلندا(تدابري لضمان التحقيق مع من ميارسون العنف اجلنسي ومعاقبتهم 

ية الكاملة حلقوق األطفال، وخباصة األطفال ضحايا الصراع املسلح الـداخلي،           أن تضمن احلما    - ١٦
  ؛)رومانيا(وأن تتصدي على حنو مناسب جلميع حاالت العنف ضد املرأة 

أن تواصل اختاذ التدابري ملواجهة نفوذ اجلماعات غري املشروعة، مبا يف ذلك القوات املسلحة الثوريـة           - ١٧
وطين واجلماعات شبه العسكرية اجلديـدة أو الـيت أُدخلـت عليهـا             لكولومبيا وجيش التحرير ال   

، وأن تقوم بذلك مع مراعاة القـانون اإلنـساين الـدويل           "العقبان السوداء "إصالحات مثل منظمة    
؛ أن تواصل، بدعم من اجملتمع الدويل، القيام بكل ما يلزم حلماية شعبها من مجيـع      )اململكة املتحدة (

  ؛ )اجلزائر(إلنسان اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة غري املشروعة أشكال انتهاكات حقوق ا

أن تبذل كل اجلهود الرامية للتوصل إىل اتفاق مع مجاعات حرب العصابات من أجـل حتقيـق            - ١٨
  ؛)أوروغواي(السالم، على غرار احملاوالت اليت متت يف املاضي 
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عات حرب العصابات واجلماعـات شـبه       أن تسّرح األطفال املقاتلني الذين جندهتم قسراً مجا         - ١٩
؛ أن تتخذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان استعادة األطفـال اجلنـود            )أوروغواي(العسكرية  

وإعادة تأهيلهم وإدماجهم ومعاجلة أسباب اإلقصاء والتهميش اليت جتعل أطفال املناطق الريفيـة          
  صدى ملسألة األطفال الذين    ؛ أن تت  )النمسا(أكثر عرضة للتجنيد من جانب اجلماعات املسلحة        

ال ُيعرف مصريهم والذين مل ُيسلَّموا بعد عملية تسريح اجلماعات شبه العسكرية، وأن تكفـل               
  ؛)سلوفينيا(التعليم االبتدائي اجملاين بوصفه تدبرياً وقائياً من عمليات التجنيد القسري 

، أن )٢٠٠٥(١٦١٢ جملس األمن أن تتعاون يف الوقت املناسب مع آلية الرصد القائمة على قرار  - ٢٠
تعتمد تدابري عملية ملنع ومعاقبة مجيع أنواع التجنيد إلشـراك األطفـال يف الـصراع املـسلح      

؛ أن تواصل العمل البناء مع األمم املتحدة بشأن تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ )اجلمهورية التشيكية(
  ؛)كندا(ل والرتاع املسلح اخلاص باألطفا) ٢٠٠٥(١٦١٢اليت نص عليها قرار جملس األمن 

أن تقبل توصية جلنة حقوق الطفل اليت تنص على أن تسعى كولومبيا للحصول على مـساعدة                  - ٢١
تقنية من عدة جهات من بينها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة اليونيسيف، وذلك يف              

وطن وتدريب الشرطة   جماالت عديدة من ضمنها قضاء األحداث وإعادة التأهيل واإلعادة إىل ال          
  ؛)ماليزيا(وإعادة إدماج األطفال اجلنود وضحايا األلغام األرضية يف اجملتمع 

أن تضاعف اجلهود الرامية إىل التصدي ملسألة العنف اجلنسي ضد األطفال، وال سيما يف املناطق              - ٢٢
ي وإساءة املعاملـة    الريفية، وأن تطور أسلوباً فعاالً جلمع البيانات فيما يتعلق باالستغالل اجلنس          

البدنية لألطفال، وأن تضمن اختاذ التدابري املناسبة فيما خيص إعداد التقارير وأنشطة حفظ النظام 
  ؛)النمسا(واإلجراءات القانونية 

؛ وأن تعـزز اهليئـة   )بلجيكا(أن تتخذ التدابري الضرورية لضمان استقالل القضاء وفعالية أدائه        - ٢٣
  ؛)سويسرا (القضائية وتضمن استقالهلا

أن تكفل إجراء التحقيق املناسب يف انتهاكات حقوق اإلنسان وحماكمـة املـسؤولني عنـها                 - ٢٤
ومعاقبتهم بواسطة احملاكم املدنية؛ وأن توفر للهيئة القضائية مرافق وموارد مالية أفضل إلجنـاز              

 ٢٠٠٨يوليه /وزمهمتها بكفاءة؛ وأن تضمن التنفيذ الفعال حلكم احملكمة الدستورية الصادر يف مت
  ؛)شيلي(بشأن هذا املوضوع 

أن تواصل التحقيق مع املتهمني بقتل الشباب األبرياء الذين ُيزعم أهنم كانوا حمـاربني ضـمن                  - ٢٥
  ؛ )هولندا(مجاعات حرب العصابات، وحماكمة من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك 

ع حد ملسألة اإلفـالت مـن       أن تكمل العدالة الكولومبية عملها اهلادف إلظهار احلقيقة ووض          - ٢٦
؛ أن حترم أي شخص، من اجليش أو القـوات شـبه            )سويسرا(العقاب ومحاية حقوق اإلنسان     

العسكرية أو قوات حرب العصابات، متهم بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وجبـرائم ضـد              
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الت من ؛ أن تكثف جهودها للتصدي ملسألة اإلف)شيلي(اإلنسانية من االستفادة من قوانني العفو 
  ؛)تركيا(العقاب 

أن تكثف اللجنة الوطنية للتعويض واملصاحلة والفريق العامل املعين بالذاكرة التارخيية عملهما من   - ٢٧
  ؛)سويسرا(أجل التوضيح الكامل للجرائم اليت ارُتكبت يف املاضي وإمساع صوت الضحايا 

اص يف الدعاوى املتعلقة حبقوق     أن تعتمد تدابري تضمن عدم مطالبة القضاء العسكري باالختص          - ٢٨
  ؛)الربتغال(اإلنسان واليت تشمل أفراداً من قوات األمن 

أن تتخذ تدابري فعالة خلفض حاالت اإلعدام خارج القضاء وتقدمي املسؤولني عن ذلك للمحاكمة   - ٢٩
  ؛)فرنسا(أمام االختصاص املدين 

 احملاكم املدنية، وأن تعاقب املسؤولني، أن حتقق يف مجيع حاالت االختفاء والقتل اخلطأ عن طريق  - ٣٠
  ؛)سويسرا(وأن تعزز، يف هذا الصدد، وحدة حقوق اإلنسان التابعة للنيابة العامة 

أن تضمن امتثال مجيع التشريعات والربامج اليت تدعم عملية العدالة والسالم للمعايري الدوليـة                - ٣١
العدالة والسالم والـسماح باسـتجابة      ؛ أن جتد صيغة لردم الفجوات القائمة يف قانون          )كندا(

قانونية حلالة املتاهة القانونية اليت جيد فيها اآلالف من األعضاء السابقني يف احتاد مجاعات الدفاع 
؛ أن تكفل التنفيذ الفعال لقانون )إسبانيا(عن النفس الكولومبية أنفسهم أثناء انتظارهم احملاكمة   

؛ أن تواصل   )بلجيكا(ت الصادرة عن احملكمة الدستورية      العدالة والسالم، مع مراعاة التوضيحا    
االستماع إىل القادة السابقني للجماعات شبه العسكرية يف إطار تطبيق قانون العدالة والـسالم           

؛ أن تواصل تعزيز برنامج محاية الضحايا والشهود يف إطار قانون العدالة والسالم، وأن )سويسرا(
  ؛ )ياترك(ختصص املوارد الكافية لذلك 

أن تكثف اجلهود لتفكيك اجلماعات املسلحة اجلديدة اليت ظهرت منذ تسريح اجلماعات شـبه                - ٣٢
؛ أن تتبع وسائل فعالة لتفكيك مجيع أشكال اجلماعـات املـسلحة غـري              )سويسرا(العسكرية  

؛ أن تعزز اجلهود بشكل أكرب من أجل        )أستراليا(املشروعة اليت ظهرت بعد بدء عملية التسريح        
يك اجلماعات شبه العسكرية فوراً ونزع سالحها، مبا يف ذلك تلك اليت تنضوي حتت هيئات تفك

  ؛)كندا(خمتلفة، وحماسبتها على األعمال اليت قامت هبا 

أن تواصل اهليئة القضائية حتقيقها يف ما ُيدعى من صالت بني موظفي الدولة واجلماعات شـبه                  - ٣٣
قطع العالقات اليت تربط عناصر القوات املـسلحة        ؛ أن تواصل جهودها ل    )سويسرا(العسكرية  

؛ أن تواصل التحقيق مع موظفي الدولة       )ماليزيا(وقوات أمن الدولة باجلماعات شبه العسكرية       
  ؛ )أستراليا(والزعماء السياسيني الذين تربطهم عالقات باجلماعات شبه العسكرية 

اركني يف العمل السياسي ويف احلكومة واملدنيني       أن تتخذ تدابري ملنع املعنيني بإنفاذ القانون واملش         - ٣٤
  ؛ )شيلي(عامة من التورط يف أنشطة غري مشروعة مع اجلماعات املسلحة غري املشروعة 
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أن تتخذ تدابري أكثر صرامة للتصدي ملشكلة اجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات، وأن تركز على   - ٣٥
  ؛ )ماليزيا(باملخدرات واالجتار بالنساء والفتيات وجه اخلصوص على الصلة الرابطة بني االجتار 

أن تتخذ تدابري لتحسني أوضاع املدنيني الذين تشردوا نتيجة للقتال املسلح، وضمان عودهتم بعد   - ٣٦
استتباب األمن يف مناطقهم، واختاذ تدابري عاجلة إلعادة األراضي أو تقدمي التعويض املناسب ملن           

  ؛ )شيلي(فقدوا أراضيهم 

أن تضاعف اجلهود للتصدي للمشكلة اخلطرية املتمثلة يف وضع األشخاص املشردين داخلياً، واليت   - ٣٧
  ؛)اململكة املتحدة(سببت معاناة كبرية لألفراد وأسرهم واجملتمعات املتضررة 

أن تزيد عدد املبادرات االجتماعية واالقتصادية لتعزيز متتع األشخاص املـشردين داخليـاً بكامـل                 - ٣٨
  ؛ )الربازيل(هم اإلنسانية، وخباصة األقليات مثل الشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي حقوق

أن تضاعف اجلهود من أجل القضاء على ظاهرة إفالت املسؤولني عن التهجري القـسري مـن                  - ٣٩
العقاب، وأن تكثف التدابري األمنية يف جمتمعات األشخاص املشردين داخلياً، وال سيما عن طريق 

؛ أن حتاكم املسؤولني عن التهجري القسري بصورة مستقلة عن          )النمسا(محاية حقوق ملكيتهم    
اجلرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى احملتملة، بدالً من اعتبارها حقيقة مكملة أو جمـرد              

  ؛)الربتغال(نتيجة للصراع املسلح 

   من التقريـر الـوطين      ٧٦ و ٧١ و ٦٧ت  أن تواصل جهودها للوفاء بالتزاماهتا الواردة يف الفقرا         - ٤٠
  ؛)اجلزائر(فيما خيص محاية األشخاص املشردين والنساء واألطفال 

أن تتخذ املزيد من التدابري، فيما يتصل بالعدد الكبري من التهديدات أو االعتداءات على املدافعني   - ٤١
الفئات، وأن تقضي   عن حقوق اإلنسان، لضمان توفري احلماية الفعالة والسالمة الشخصية هلذه           

على ظاهرة إفالت مرتكيب اجلرائم ضدهم من العقاب، وأن تتخذ خطوات عملية ضد وصـم               
املدافعني عن حقوق اإلنسان، وأن تعزز برامج إذكاء الوعي لدى اجلمهور ولـدى املـسؤولني               

  ؛)اجلمهورية التشيكية(بأمهية ومشروعية مناصرة حقوق اإلنسان 

مع قطاعات اجملتمع املدين اهلامة متخلية عن خطاب الوصم وغريه مـن            أن تضمن إقامة احلوار       - ٤٢
األمور غري املربرة من هذا اجلانب أو ذاك؛ ويف هذا السياق، فإن إكمال خطة العمل الوطنيـة                 

  ؛ )إسبانيا(املتفق عليها واملتعلقة حبقوق اإلنسان ذو أمهية خاصة 

ت على املدافعني عن حقوق اإلنسان، وأن متنح        أن تدين بشدة وعلى أعلى املستويات االعتداءا        - ٤٣
  ؛)النرويج(املدافعني عن حقوق اإلنسان املشروعية واالعتراف عن طريق البيانات املؤيدة هلم 
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أن يعترف كبار املسؤولني يف الدولة علناً بأمهية الدور الذي يؤديه املدافعون عن حقوق اإلنسان،   - ٤٤
  روع الذي يؤديه املـدافعون عـن حقـوق اإلنـسان           وذلك من أجل دعم ومحاية العمل املش      

  ؛ )سويسرا(والنقابيون 

أن تصدر أوامر صارمة لقوات األمن بأال ترتكب أخطاء بوصفها املدافعني عن حقوق اإلنسان                - ٤٥
  ؛ )أوروغواي" (إرهابيون"والعاملني يف املنظمات غري احلكومية بأهنم 

ان والنقابيني والصحفيني، وأن تضمن مشروعية هذا       أن تعترف بعمل املدافعني عن حقوق اإلنس        - ٤٦
  ؛ )فرنسا(العمل ومحاية من يؤدونه، وأن حتاكم املسؤولني عن أيه انتهاكات حلقوقهم 

أن توسع مشاركتها ودعمها للجهات الفاعلة يف اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنـسان                - ٤٧
 القائمة يف حالة الضرورة، وذلك بعدة وسائل        واألقليات، وأن تضمن سالمتهم باآلليات احملددة     

  من بينها التصرحيات احلكومية املؤيدة عن أمهية الدور الذي يؤدونه مـن أجـل الدميقراطيـة                
  ؛ )اململكة املتحدة(

، وأن متنح، على وجه اخلصوص، االعتراف ١٩٩٩ لعام ٧أن تنفذ بالكامل التوجيه الرئاسي رقم   - ٤٨
   عن حقوق اإلنسان، وأن تعاقب مـن تـصدر عنـهم ادعـاءات              والدعم احلكومي للمدافعني  

ال تسندها أدلة كافية ضدهم، وأن تعزز برنامج احلماية وحتقق يف اجلرائم املرتكبة ضد املدافعني               
  ؛ )آيرلندا(عن حقوق اإلنسان وتعاقب مرتكبيها 

والنقابيون، وأن تكف أن تعترف علناً مبشروعية العمل الذي يؤديه املدافعون عن حقوق اإلنسان   - ٤٩
  عن نشر التصرحيات العامة اليت ميكن أن ُتفهم على أهنا تنفي صفة املشروعية عن هذه الفئـات                 

  ؛ )أستراليا(أو تربطهم جبماعات حرب العصابات غري املشروعة 

أن حتقق بفعالية يف االنتهاكات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وحتاكم املسؤولني عنها وتضمن   - ٥٠
؛ أن تضمن إجراء التحقيق الدقيق يف التجاوزات ضد املدافعني عن حقـوق             )النرويج(اقبتهم  مع

اإلنسان والنقابيني وغريهم من اجلماعات املناصرة حلقوق اإلنسان، وحماكمة املسؤولني عن هذه            
  ؛ )أستراليا(التجاوزات 

ق، يف هذا الصدد، يف التهديدات أن تعطي األولوية حملاربة العصابات اإلجرامية والناشئة، وأن حتق  - ٥١
واالعتداءات اليت ترتكبها هذه العصابات ضد املدافعني عن حقـوق اإلنـسان، وأن متـنحهم               

  ؛ )إسبانيا(الضمانات األمنية الضرورية 

أن تفعل كل ما بوسعها، يف األقاليم التابعة لواليتها، حلماية املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان            - ٥٢
، وأن تتخذ التدابري السياسية الضرورية حلمايتـهم واحتـرام حقـوقهم            والنقابيني والصحفيني 

؛ أن توفر محاية أفضل للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وخباصـة يف املنـاطق              )ألبانيا(اإلنسانية  
الريفية، وأن تشجع احلوار بني احلكومة ومنظمات حقوق اإلنسان مستفيدة، عند الضرورة، من           
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؛ أن تتخذ تدابري أهم لـضمان       )أملانيا(ية السامية حلقوق اإلنسان     وساطة املكتب احمللي للمفوض   
سالمة شعبها بأسره، مبن فيهم الفئات املستهدفة مباشرة مثل املدافعني عن حقوق اإلنسان وقادة 

؛ أن تواصل جهودها حلماية مجيع املدافعني عـن         )كندا(اجملتمعات احمللية والصحفيني والنقابيني     
  ؛ )أذربيجان(سلني حقوق اإلنسان واملرا

أن تشدد بالقدر نفسه على تنفيذ برنامج وزارة الداخلية للحماية اخلاص بالدفاع عن املدافعني                - ٥٣
عن حقوق اإلنسان يف امليدان، واضعة يف االعتبار البيان الذي أصدره املمثل اخلاص لألمني العام         

ن خاصني آخرين أعربوا عن قلقهم      املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان باالشتراك مع مقرري        
  ؛)هنغاريا(إزاء الوضع ودعوا إىل أن تتخذ كولومبيا التدابري الالزمة 

  ؛ )الدامنرك(أن تكثف جهودها حلماية النقابيني   - ٥٤

أن تواصل احلوار البناء مع منظمات حقوق اإلنسان غري احلكوميـة، وخباصـة نظـراً حلالـة                   - ٥٥
  ؛)هولندا( احلكومة االستقطاب السائدة حالياً وبني

  ؛)األرجنتني(أن تنظر يف إمكانية تطبيق جمانية التعليم االبتدائي   - ٥٦

  ؛)اجلمهورية التشيكية(أن تتخذ تدابري عملية لضمان التحاق اجلميع بالتعليم االبتدائي   - ٥٧

  ؛)لالربازي(أن توسع فرص االلتحاق بالتعليم بتوفري التعليم االبتدائي احلكومي اجملاين   - ٥٨

  أن تكثف جهودها حلماية شعوهبا األصلية ووضـع نظـام فعـال للتـشاور مـع الـشعوب                    - ٥٩
  ؛)الدامنرك(األصلية 

أن تتابع التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية                 - ٦٠
  ؛ )كندا (٢٠٠٤للشعوب األصلية يف عام 

  العامة إعالن األمم املتحدة اخلـاص بـشأن حقـوق الـشعوب            أن تراعي يف تنفيذ سياساهتا        - ٦١
  ؛)بوليفيا(األصلية 

أن تتخذ تدابري لضمان فعالية تسجيل املواليد، وذلك بعدة وسائل من بينها بـرامج وحـدات                  - ٦٢
  ؛)اجلمهورية التشيكية(التسجيل املتنقلة وتسجيل من ال حيملون وثائق 

 االهتمام بفئات اجملتمع املستضعفة، مبا فيهـا الـشعوب          أن تضاعف جهودها حملاربة الفقر مع       - ٦٣
  ؛ )اململكة املتحدة(األصلية 

أن تسّرع تنفيذ برامج ختفيف حدة الفقر بغية معاجلة قضايا التوزيع غري العادل للثروة واحلصول           - ٦٤
على اخلدمات الصحية وارتفاع مستوى اإلقصاء االجتماعي للشعوب األصلية وللكولومبيني من           

  ؛)جنوب أفريقيا(ل أفريقي أص
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 االقتصادية واإلمنائية   - أن تنظر يف توسيع شبكة اخلدمات احلكومية لتقدمي املساعدة االجتماعية             - ٦٥
  ).ماليزيا(إىل املناطق الريفية 

، )ج(٣٥،  )ه(٢٣،  )د(٢٣،  )ج(٢٢،  )ه(١٩،  )د(١٩والتوصيات الواردة يف التقريـر يف الفقـرات           - ٨٨
وقدمت كولومبيا آراءهـا بـشأن هـذه        .  أعاله ال حتظى بتأييد كولومبيا    ) أ(٦٠و) ه(٤٠،  )ج(٣٧،  )أ(٣٧

  ).A/HRC/10/82/Add.1(وهذه اآلراء مدرجة يف اإلضافة الواردة يف هناية تقرير الفريق العامل . التوصيات

ير اخلتامي يف وستدرس كولومبيا التوصيات التالية، كما ستقدم الردود عليها يف أثناء اعتماد اجمللس للتقر      - ٨٩
  :وسريد رد كولومبيا على التوصيات التالية يف التقرير اخلتامي. دورته العاشرة

  أن تضمن الوصول إىل العدالة واحلق يف اجلرب للضحايا بطريقة غري متييزيـة، وفقـاً للمعـايري                   - ١
  ؛)بلجيكا(الدولية 

تهاكات حقوق اإلنسان وأفـراد     أن تواصل تعزيز سياستها اخلاصة بالرعاية املتكاملة لضحايا ان          - ٢
؛ أن حتقق توافق آراء عريضاً العتماد القـانون         )املكسيك(أسرهم مع االلتزام باملعايري الدولية      

الذي يضع الئحة لضحايا الصراع، وأن تضمن أن يؤدي هذا القانون إىل اجلرب الفعال جلميـع                
لقانون اخلاص بالضحايا من    ؛ أن حتسن نص مشروع ا     )إسبانيا(الضحايا، وخباصة ضحايا الدولة     

  ).سويسرا(أجل إدراج ضحايا موظفي الدولة، مع االلتزام بتوصيات األمم املتحدة 

  اليت قدمتـها   ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /ومجيع االستنتاجات و    - ٩٠
  .على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككلّوينبغي عدم تفسريها . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا/و

   االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض- ثالثاً 
ترد االلتزامات الطوعية الـيت قدمتـها كولومبيـا مدرجـة يف اإلضـافة لتقريـر الفريـق العامـل                      - ٩١

)A/HRC/10/82/Add.1.(  
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