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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ - أبريل/ نيسان٢٢جنيف، 

ومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً          جتميع للمعل     
 ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

 كولومبيا    

 
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات، واإلجـراءات               

ية السامية حلقـوق  اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوض         
والتقرير مقدم يف شـكل     . اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          

ولالطالع على النص الكامل، ُيرجـى العـودة إىل         . موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات     
املفوضية السامية  يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من            وال. الوثيقة املرجعية 

وهو يتبع . حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية      
وقـد  . ١٧/١١٩هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره            
وروعيت .  التقرير ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف           

 .يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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 املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

، أقرت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان جبهود احلكومة      ٢٠١١يف عام     -١
رية يف جمال التـشريع والـسياسة       فقد اختذت مبادرات كب   . الرامية إىل تعزيز سيادة القانون    

العامة، وأدينت انتهاكات حقوق اإلنسان، واختذت إجراءات ضد الفساد واالستيالء غـري            
القـانون  (دة األراضـي    القانوين على األراضي، مبـا يف ذلـك قـانون الـضحايا وإعـا             

واستمرت أعمال العنف النامجة عن الرتاع املسلح الـداخلي يف اإلضـرار            . )١()١٤٤٨ رقم
وهـو مـا   . بالرتاع املسلح الداخلياً واعترف الرئيس سانتوس علن   . بالتمتع الكامل باحلقوق  

 .)٢(التنفيذ الفعال للحماية الدوليةسهل احلوار مع اجملتمع الدويل وساهم يف 

، بداية  ٢٠١٢أغسطس  /وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري أن الرئيس أعلن، يف آب           -٢
وكما الحظ األمني العـام،     . القوات املسلحة الثورية الكولومبية   عملية السالم بني احلكومة و    

 علـى   يرجى أن تكون بداية حوار مثمر من أجل حل الرتاع الذي عاىن منه شعب كولومبيا              
 وأشار مكتب األمم املتحدة القطري إىل أمهية مراعاة املعايري          .)٣(مدى العقود اخلمسة املاضية   

 .)٤(العملية مبشاركة اجملتمع املدينإلنساين الدويل وسري الدولية حلقوق اإلنسان والقانون ا

وحث األمني العام احلكومة على أن تدرج، يف سياق أي مفاوضات مع اجملموعات               -٣
ترمي إىل محاية األطفال، مبا يف ذلك اإلفراج غري املـشروط     اً  املسلحة من غري الدول، أحكام    

 .)٥(ثر عليهمقرارات اليت تؤعن مجيع األطفال ومشاركتهم اآلمنة يف مجيع ال

  )٦(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٧(التفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانا    
  

  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق
ــصّدق   ــكوك مل ُي ص

  مل ُيوافق عليها/عليها
االنضمام  التصديق أو
  أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٨١(ال التمييز العنصري أشك

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٦٩(  
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  )١٩٦٩(املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد    
الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      
والسياسية واهلـادف إىل إلغـاء      

  )١٩٩٧(عقوبة اإلعدام 

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
  )٢٠١١(ذوي اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  )٢٠١٢(القسري 

يـاري  الربوتوكول االخت 
التفاقية مناهضة التعذيب   
وغريه من ضروب املعاملة  
ــية   ــة القاس أو العقوب

  الالإنسانية أو املهينة أو
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  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق

ــصّدق   ــكوك مل ُي ص
  مل ُيوافق عليها/عليها

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  )١٩٨٢(التمييز ضد املرأة 

  )١٩٨٧(اتفاقية مناهضة التعذيب 
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال     

  )٢٠٠٥(يف املنازعات املسلحة 
الربوتوكول االختيـاري امللحـق     

ـ      ع باتفاقية حقوق الطفل بشأن بي
األطفال واسـتغالل األطفـال يف      

  )٢٠٠٣(البغاء ويف املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق      
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

  )١٩٩٥(أسرهم 
التحفظات، واإلعالنات  

  غيرياتأو الت/و
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

 ٩ و ٨إعالنات، املواد   (ضد املرأة   
  )٢٠٠٧، ٥و

فقرتان حتفظ، ال (اتفاقية حقوق الطفل    
  )١٩٩١، ٣٨ من املادة ٣ و٢

الربوتوكول االختيـاري امللحـق     
باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع      
األطفال واسـتغالل األطفـال يف      

إعالن، (البغاء ويف املواد اإلباحية     
  )٢٠٠٣، ٧املادة 

االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق      
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

 ٤٦ و ١٥حتفظ، املـواد    (أسرهم  
  )١٩٩٥، ٤٧و

-  -  

كاوى ـراءات الش ـإج
ــاذ   ــق واخت والتحقي

  )٨(إجراءات عاجلة

الربوتوكول االختياري األول امللحق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٦٩(والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  )٢٠٠٧(ضد املرأة 
 ٢٠ذيب، املادة   اتفاقية مناهضة التع  

)١٩٨٧(  

االتفاقية الدولية للقضاء     -
على مجيع أشكال التمييز    

  ١٤العنصري، املادة 
الربوتوكول االختيـاري   
للعهد الـدويل اخلـاص     
ــصادية  ــاحلقوق االقت ب

  واالجتماعية والثقافية
العهد الـدويل اخلـاص     
ــة  بـــاحلقوق املدنيـ

  ٤١والسياسية، املادة 
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  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق

ــصّدق   ــكوك مل ُي ص
  مل ُيوافق عليها/عليها

الربوتوكول االختيـاري   
ة القضاء على مجيع    التفاقي

أشكال التمييز ضد املرأة،    
  ٨املادة 

اتفاقية مناهضة التعذيب،   
  ٢٢ و٢١املادتان 

الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق الطفـل    

  بشأن تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلمايـة    
حقوق مجيـع العمـال     
املهاجرين وأفراد أسرهم،   

  ٧٧ و٧٦املادتان 
الربوتوكول االختيـاري   
ــوق  ــة حقـ التفاقيـ
  األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلمايـة    
مجيع األشـخاص مـن     
ــسري،   ــاء الق االختف

          ٣٢ و٣١املادتان 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    
  صكوك مل ُيصّدق عليها  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق  

التصديق أو االنـضمام    
  أو اخلالفة

قية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     اتفا
  واملعاقبة عليها

 ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة يف       
  والربوتوكوالن ١٩٤٩أغسطس  /آب

  )٩(اإلضافيان األول والثاين امللحقان هبا
ة والربوتوكول املتعلقان   ـاالتفاقي

  )١٠(بالالجئني
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    

  )١١(الدولية
لدوليـة  اتفاقية منظمة العمـل ا    

  )١٢(١٦٩  رقم
نظام روما األساسي للمحكمـة     

  اجلنائية الدولية
  )١٣(بروتوكول بالريمو

ــان   - ــان املتعلقت االتفاقيت
  )١٤(بعدميي اجلنسية

اتفاقية منظمـة األمـم     
املتحدة للتربيـة والعلـم     

ــة  ــسكو(والثقاف ) اليون
ملكافحة التمييز يف جمـال     

  )١٥(التعليم
الربوتوكول اإلضايف الثالث   

  )١٦(اقيات جنيفالتف
اتفاقية منظمـة العمـل     

  )١٧(١٨٩الدولية رقم 
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وحثت املفوضة السامية احلكومة على التصديق على الصكوك الدولية اليت ال زالت              -٤
تنتظر التصديق، وال سيما الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكـول           

ة، والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل      االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق     
  .)١٨(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 باختصاص اللجنـة     بعد عترفتمل   الدولة    إىل أن  فريق األمم املتحدة القطري   وأشار    -٥
  .)١٩(املعنية حباالت االختفاء القسري يف تلقي البالغات الفردية والنظر فيها

 أوصت جلنة مناهضة التعذيب كولومبيـا بإصـدار اإلعالنـات           ،٢٠٠٩ويف عام     -٦
  .)٢٠(ة من االتفاقي٢٢ و٢١املنصوص عليها يف املادتني 

، أوصت جلنة حقوق الطفل كولومبيا بالتـصديق علـى اتفاقيـة            ٢٠١٠ويف عام     -٧
  .)٢١(الذخائر العنقودية

 على إصدار   ، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري كولومبيا       ٢٠٠٩ويف عام     -٨
  .)٢٢( من االتفاقية١٤اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة 

، أوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          ٢٠٠٩ويف عام     -٩
 مـن االتفاقيـة؛ وإصـدار    ٤٧ و٤٦ و١٥أسرهم كولومبيا بسحب حتفظاهتا على املـواد      

  .)٢٣( من االتفاقية٧٧ و٧٦ني اإلعالنات املنصوص عليها يف املادت

  اإلطار الدستوري والقانوين  -باء  
أشار مكتب األمم املتحدة القطري إىل أنه بعد سبع سنوات من إصدار قانون العدل                -١٠

 حبقـوق الـضحايا      بعـد  يف  مل نهأل، اعترفت احلكومة بضرورة تعديله،      )٩٧٥(والسالم  
  .)٢٤(احلق يف معرفة احلقيقةيضمن عدم التكرار ومل ينجح يف ضمان إعمال  ملو

 ٢٠١٢يوليـه   /وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل التعديل الدستوري لتمـوز           -١١
ح الرئيس مبوجبه سلطات قـضائية انتقاليـة        نِالذي مُ " إطار قانوين من أجل السالم    "املعنون  

ق ملباشرة عمليات السالم من أجل تسهيل إهناء الرتاع املسلح الـداخلي وضـمان حقـو              
 وأعرب الفريق العامل املعـين حبـاالت        .)٢٥(على إنشاء جلنة للحقيقة   اً  وينص أيض . الضحايا

االختفاء القسري أو غري الطوعي عن قلقه من اإلصالح الدستوري املذكور الذي من شـأنه            
 أو تعليـق تنفيـذ العقوبـة يف حـاالت           من التنازل عن املالحقة القضائية    متكني السلطات   
  .)٢٦(يمة حلقوق اإلنسان واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرباالنتهاكات اجلس

 ٢٠١١وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن قانون الضحايا وإعادة األراضي لعام              -١٢
هو إحدى أهم اخلطوات لضمان احلق يف معرفة احلقيقة والعدالة وجرب الضرر وضمانات عدم       

 واعتربت املفوضـة   .)٢٧(ظامل أمر حاسم يف تنفيذه    ولعل دور أمني امل   . لضحايافائدة ا التكرار ل 
من استراتيجية شـاملة  اً عادة األراضي جزء إالسامية أنه من اهلام أن تكون اجلهود الرامية إىل          



A/HRC/WG.6/16/COL/2 

GE.13-10712 6 

للتنمية، تشمل تعزيز الربامج املدرة للدخل لـضمان مـستوى معيـشة مـستدام وكـرمي                
استعادة األراضي يواجهون خمـاطر       املدافعني عن  زعماءال كما أشارت إىل أن      .)٢٨(للضحايا

وجيب على السلطات إعطاء    . ةدعاللمصلحة اإلجرامية يف األراضي موضوع االست     اً  ، نظر مجة
  .)٢٩(بدنية التهموسالم يطالبون بأراضيهممن األولوية لضمان أرواح 

 ٨٠يشكلون  اً  وذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن املشردين داخلي         - ١٣
، ومتثل أراضيهم النـسبة  ١٤٤٨ ن الضحايا الذين ينطبق عليهم القانون رقم  يف املائة م  

 وأوصت باستخدام تعريف .)٣٠( من األراضي املهجورة واملغتصبة يف البالد  ية األكرب ئوامل
 ويف املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة        ٣٨٧/٩٧الوارد يف القانون رقـم      اً  املشردين داخلي 

  .)٣١(الداخلي  بالتشرد
 الذي يشيد   ٢٠١٠ لعام   ١٤٠٨  رقم كتب األمم املتحدة القطري بالقانون    ورحب م   -١٤

  .)٣٢(بضحايا االختفاء القسري ويضع تدابري لتحديد مكان وجودهم وهويتهم
، أعرب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء    ٢٠١٢مايو  /ويف أيار   - ١٥
 املستمرة لنظام القضاء العـسكري      عن قلقه إزاء احملاوالت   اً  بإجراءات موجزة أو تعسف     أو

ادعاء اختصاص النظر يف حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، وإزاء املعلومات اليت تشري             
إىل أعمال انتقامية وضغوط على القضاة العسكريني الذين سعوا إىل التعاون مـع نظـام               

 نظـام    وكررت جلنة مناهضة التعذيب اإلعراب عن قلقها من تـويل          .)٣٣(القضاء العادي 
القضاء العسكري اختصاص النظر يف االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان، وحثـت             

 وشـددت   .)٣٤(كولومبيا على التحقيق الرتيه يف االنتهاكات يف إطار نظام القضاء العادي          
، على أن هذه اجلرائم تبقـى خـارج نطـاق           ٢٠١٠اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، عام      

  .)٣٥(اختصاص القضاء العسكري
 من خرباء األمم املتحـدة حلقـوق        ١١، أعرب   ٢٠١٢أكتوبر  /ولويف تشرين األ    -١٦

مشروع تعديل دستوري بشأن القانون     جملس الشيوخ   اإلنسان عن قلقهم إزاء احتمال اعتماد       
لتحقيق تشمل ا اجلنائي العسكري من شأنه توسيع سلطة احملاكم العسكرية أو حماكم الشرطة ل           

 اإلنسان والبت فيها، وهو ما ينبغي أن يدخل حتت سلطة نظـام             يف قضايا انتهاكات حقوق   
وبالرغم من أهنم أشاروا إىل استبعاد بعض اجلرائم، فقد شددوا على أن هذه             . القضاء العادي 

احملاكم ستكون خمتصة يف التحقيق يف انتهاكات عديدة للقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان     
ديل أن يشكل انتكاسة تارخيية يف مكافحة اإلفالت        ومن شأن التع  . والقانون اإلنساين الدويل  

، أعربت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان عـن شـواغل            ٢٠١٢ ويف عام    .)٣٦(من العقاب 
 ٢٧ وأشار مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا إىل أن املصادقة على التعـديل يف   .)٣٧(مماثلة

أنه يتعارض مـع االلتزامـات      اً  د قلقه وموضح  يكتأاً  كرر، م ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
  .)٣٨(الدولية للدولة الطرف
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ـ        ٢٠١٠ويف عام     -١٧ حبكـم احملكمـة    اً  ، بينما أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علم
الذي حثت فيه احملكمة جملس الشيوخ على تنظيم مسألة االستنكاف          ) ٢٠٠٩(C-728 الدستورية

يعترف باالسـتنكاف   اً  لى أن تعتمد قانون   الضمريي عن اخلدمة العسكرية، فقد حثت كولومبيا ع       
  .)٣٩("محالت املدامهة"  الضمريي وينظمه وأن تعيد النظر يف املمارسة املتعلقة ب

   اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق  -جيم  

  )٤٠(املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانمركز     
  )٤١(املركز خالل االستعراض احلايل  املركز خالل االستعراض السابق  ساناملؤسسة الوطنية حلقوق اإلن

؛ ســوف ٢٠١٢مــارس /آذار(ألــف   )٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(ألف   ديوان املظامل
  )٢٠١٤تستعرض يف الدورة األوىل لعام 

، يف  ٢٠١١أكتـوبر   /رع، يف تشرين األول   ذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه شُ        -١٨
منها، تضم آليات     ة جديدة هي املديرية الوطنية للمعلومات بدالً      ررة األمن وإنشاء إدا   إلغاء إدا 

 والتهديـد   من السابقة التنصت غري القانوين    فقد مارست إدارة األ    .داخلية وخارجية للمراقبة  
والترهيب وشنت اهلجمات وغريها من األنشطة غري القانونية املوجهة ضد املـدافعني عـن              

 ويف  .)٤٢(املعارضني السياسيني والصحافيني وأعـضاء الـسلطة القـضائية        حقوق اإلنسان و  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار حاالت التجسس غري             ٢٠١٢ عام

 ،)٢٠١١(  ومع ترحيب مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا بقانون االستخبارات         .)٤٣(القانوين
تدابري من أجل اإلصالح الشامل لدوائر االسـتخبارات وتغـيري           أشار إىل وجوب اختاذ      فقد

  .)٤٤(الثقافة املؤسسية اليت أدت إىل ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان
عن توحيد برامج احلماية حتت وحدة احلماية الوطنية   اً  وقدمت املفوضة السامية تقرير     -١٩

ودها مع بـرامج احلمايـة      أنه من األساسي أن تنسق الوحدة اجلديدة جه       الحظت  اجلديدة و 
  .)٤٥(ةاألخرى للدول

 إنشاء النظام الـوطين حلقـوق       ،٢٠١١ عام   ،وذكرت املفوضة السامية أنه جرى      -٢٠
  .)٤٦(اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وهو آلية لتنسيق السياسات واملتابعة

مـني املظـامل    واعتربت العديد من هيئات املعاهدات أن نظام اإلنذار املبكر التابع أل            -٢١
  .)٤٧( بتعزيزهن نظام إجيايب، لكنها أوصتوالرامي إىل منع التشريد وانتهاكات حقوق اإلنسا

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
قدمت كولومبيا استعراضات منتصف املدة بشأن متابعة التوصيات اليت قدمت خالل   -٢٢

  .)٤٨(٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل لعام 
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  )٤٩(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظــات اخلتاميــة 
ة يف االستعراض   جاملدر

  السابق
آخر تقرير قُـدم منـذ      

  حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق
جلنة القضاء علـى    

  التمييز العنصري
تــأخر تقــدمي    ٢٠٠٩أغسطس /آب  ٢٠٠٨  ١٩٩٩ أغسطس/آب

تقريرين اخلـامس   ال
عــشر والــسادس 
 عشر منـذ عـام    

٢٠١٢  
جلنــة احلقــوق  
 االقتصادية واالجتماعية 

  والثقافية

  /تشرين الثاين
  ٢٠٠١نوفمرب 

حيل موعد تقـدمي      ٢٠١٠مايو /أيار  ٢٠٠٨
التقرير السادس عام   

٢٠١٥  
اللجنة املعنية حبقوق   

  اإلنسان
حيل موعد تقـدمي      ٢٠١٠يوليه /متوز  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤ مارس/آذار

 عامالتقرير السابع   
٢٠١٤  

اللجنة املعنية بالقضاء     
   على التمييز ضد املرأة

ينـاير  /الثـاين  كانون
٢٠٠٧  

ينتظــر التقريــران   -  ٢٠١١
ــامن  ــسابع والث ال
 النظر فيهما عـام   

٢٠١٣  
  /تشرين الثاين جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠٠٣نوفمرب 
نوفمرب / تشرين الثاين   ٢٠٠٨

٢٠٠٩  
حيل موعد تقـدمي    

ر اخلامس عام   التقري
٢٠١٣  

   ٢٠٠٨  ٢٠٠٦ يونيه/حزيران  جلنة حقوق الطفل
اري ـل االختي وكالربوتو(

 التفاقية حقوق الطفـل   
بشأن اشتراك األطفال يف    

ـ  ات املـسلحة،  ـاملنازع
توكول االختيـاري   والربو

حقـوق   امللحق باتفاقية  
ال فالطفل بشأن بيع األط   

غالل األطفـال يف    ـواست
ــواد  ــاء ويف املـ البغـ

  ٢٠١١)/يةاإلباح

 ٢٠١٠ يونيه /حزيران
ل االختياري  الربوتوكو(

 التفاقية حقوق الطفـل   
بشأن اشتراك األطفـال    
 يف املنازعات املـسلحة،   

ول االختياري  كوالربوتو
امللحق باتفاقية حقـوق    
الطفل بشأن بيع األطفال    
واستغالل األطفـال يف    
  )البغاء ويف املواد اإلباحية

التقريــران الرابــع 
ان واخلامس ينتظـر  

  النظر فيهما 

اللجنة املعنية حبماية   
حقوق مجيع العمال   
املهــاجرين وأفــراد 

  أسرهم

التقرير الثاين ينتظـر      ٢٠٠٩أبريل /نيسان  ٢٠٠٧/٢٠١١  -
النظــر فيــه عــام 

٢٠١٣  
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  هيئة املعاهدة

املالحظــات اخلتاميــة 
ة يف االستعراض   جاملدر

  السابق
آخر تقرير قُـدم منـذ      

  حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق
اللجنة املعنية حبقوق   
األشـــخاص ذوي 

  اإلعاقة

حيلّ موعد تقـدمي      -  -  -
التقرير األول عـام    

٢٠١٣  
ت اللجنة املعنية حباال  
  االختفاء القسري

حيلّ موعد تقـدمي      -  -  -
التقرير األول عـام    

٢٠١٤  

  الردود على طلبات متابعة حمددة قدمتها هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

 أفريقـي   حق الكولومبيني املنحدرين من أصل      ٢٠١٠
  )٥٠(والشعوب األصلية والضحايا يف التعويض

-  

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

اإلفالت من العقاب؛ وعمليات اإلعدام خارج        ٢٠١١
  )٥١(القضاء؛ وأنشطة املراقبة غري القانونية

  )٥٣(٢٠١٢و )٥٢(٢٠١١
  .)٥٤(احلوار متواصل

اللجنة املعنية بالقضاء     
    على التمييز ضد املرأة

-  -  -  

الشكاوى املتعلقة بالتعذيب واإلفـالت مـن         ٢٠١٠  جلنة مناهضة التعذيب
العقاب؛ واستقاللية مكتب املـدعي العـام؛       
والتسريح والعفو؛ والقبول الضمين باجملموعات     
املسلحة غري القانونية؛ والقـضاء العـسكري       
وعمليات اإلعدام خارج القضاء؛ وحـاالت       

  )٥٥(االختفاء القسري

٥٦(٢٠١١(  

 اآلراء    

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
  احلوار متواصل  )٥٧(٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
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  )٥٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة   احلالة خالل االستعراض السابق  
  نعم  نعم  ُوجهت دعوة دائمة
 تـشرين   ١٠-١(االحتجاز التعسفي     )٢٠٠٣ أكتوبر/ تشرين األول١٠-١(التعليم   الزيارات اليت متت

  )٢٠٠٨أكتوبر /األول
ـ    )٢٠٠٤ فرباير / شباط٢٩-٢٢(حرية التعبري     تـشرين   ١٤-٣(اً  املشردون داخلي

  )٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
 ١٨-٨(اإلعدام بإجراءات مـوجزة       )٢٠٠٤ مارس / آذار١٧-٧(الشعوب األصلية   

  )٢٠٠٩يونيه /حزيران
 ١٨-٧(املدافعون عن حقوق اإلنسان       )٢٠٠٥يوليه /ز متو١٣-٥(حاالت االختفاء   

  )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 ١٦-٧(استقالل القضاة واحملـامني       )٢٠٠٦ يونيه / حزيران٢٧-١٥(اً املشردون داخلي  

  )٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات       )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٣-٢٠(الصحة   

  )٢٠١٠اير فرب/ شباط١٢-١(
الزيارات املوافق عليها مـن     

  املبدأ حيث
  الفقر املدقع  ال يوجد

  )٢٠٠٨قدم الطلب عام (األغذية   ٢٠٠٥املدافعون عن حقوق اإلنسان، قدم الطلب عام   الزيارات اليت طلبت
  )٢٠١٠جدد الطلب عام (املرتزقة   ٢٠٠٦قضايا األقليات، عام   
ـ املشردون داخل    ٢٠٠٦املرتزقة، عام    قـدم الطلـب    (اً  ي

  )٢٠١٢، وجدد عام ٢٠١١ عام
  )٢٠١٢قدم الطلب (العنف ضد املرأة   ٢٠٠٦السكن الالئق، عام   

 الردود على رسائل االدعاءات   
  والنداءات العاجلة

  . رسالة٣٥ رسالة وردت احلكومة على ٨٥خالل الفترة قيد االستعراض، بعثت 

  )٦٠(؛ وحاالت االختفاء)٥٩(اءات موجزةحاالت اإلعدام بإجر  تقارير املتابعة والبعثات
  )٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧-٢٢بعثة يف الفترة (الشعوب األصلية 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
رصدت املفوضية السامية، من خالل مكتبها يف كولومبيا، حالة حقوق اإلنـسان              -٢٣

شورة القانونية والتعاون التقين، والنـهوض       الوطنيني بامل  اوأبلغت عنها، من أجل مد نظرائه     
حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف سياق الرتاع املسلح الداخلي وما يترتب عليه من       

وجدد االتفاق مع احلكومة بشأن مكتب املفوضية الـسامية يف          . )٦١(عواقب إنسانية وخيمة  
 وزارت املفوضـة الـسامية      .)٦٢(٢٠١٣أكتـوبر   / حىت تشرين األول   ٢٠١٠كولومبيا عام   
وقدمت كولومبيا تربعات من أجل دعم عمل املفوضية الـسامية          . )٦٣(٢٠٠٨كولومبيا عام   

  .)٦٤(٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨حلقوق اإلنسان على الصعيد العاملي أعوام 
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  جب التطبيقاإلنساين الدويل الوا

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 بقضايا األقليـات عـدم تناسـب        ة املعني ة املستقل ة اخلبري ت، الحظ ٢٠١١يف عام     -٢٤
  .)٦٥(يعيشه الكولومبيون من أصل أفريقي من فقر وأوضاع اجتماعية واقتصادية رديئة ما

رين مـن أصـل      املنحد  التمييز العنصري أن الكولومبيني    وأعربت جلنة القضاء على     -٢٥
أفريقي والشعوب األصلية، الذين ال يزالون ضحايا التمييز العنـصري يف الواقـع، عرضـة               

  .)٦٦(هيكلية تؤبد استبعادهماً النتهاكات حقوق اإلنسان، وأن مثة أسباب
وأشارت املفوضة السامية إىل أن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري             -٢٦

  .)٦٧(من التعصب والتمييزاً كبرياً واجهون قدراهلوية اجلنسانية ي

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  
، ذكر املقرر اخلاص املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج القـضاء              ٢٠١٢يف عام     -٢٧
أن حاالت اإلعدام خارج القضاء ال تزال تقارير تفيد حبدوثها     اً  بإجراءات موجزة أو تعسف    أو

اإلثباتـات  "إىل ظاهرة ما يسمى     اً   وأشار أيض  .)٦٨(اًتحقيقات ال يزال ناقص   وأن التقدم يف ال   
 عمليات قتل غري قانوين ملدنيني ترتبها قوات األمن لتظهـر           - )falsos positivos(" الزائفة
للحـد  اً   وأوضح أن احلكومة قد بذلت جهود      - لو كانت عمليات قتل قانونية يف قتال       كما

 وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان وجلنـة مناهـضة           .)٦٩(من عدد عمليات القتل هذه    
  .)٧٠(التعذيب وجلنة حقوق الطفل عن خماوف مماثلة

وأشارت املفوضة السامية إىل أن بعض ضباط اجليش استمروا يف إنكـار وقـوع                -٢٨
حاالت إعدام خارج القضاء ويف التشكيك يف النظام القضائي عند النطـق باإلدانـات، يف               

  .)٧١(رخ لسياسات وزارة الدفاعجتاهل صا
وأشارت املفوضة السامية إىل استمرار توسع اجملموعات املسلحة غري القانونية اليت ظهرت              -٢٩

وقد كان هلذه اجملموعات املتورطة يف االجتـار باملخـدرات          . بعد تسريح املنظمات شبه العسكرية    
 قلقها من وجود مؤشرات تـدل       وأعربت عن . )٧٢(وأنشطة إجرامية أخرى، أثر مدمر على السكان      

  .)٧٣(على أن تلك اجملموعات استفادت من تواطؤ بعض السلطات احمللية وأفراد من قوات األمن
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من تواطؤ املوظفني العموميني واملمـثلني              -٣٠

مل املعـين باالختفـاء     واعترب الفريق العا  . )٧٤(املنتخبني مع اجملموعات املسلحة غري القانونية     
زالت تعوزها سياسة لتطهري قوات األمن وغريها من         غري الطوعي أن كولومبيا ال     القسري أو 

  .)٧٥(وكاالت األمن واالستخبارات التابعة للدولة من ارتباطاهتا بالقوات شبه العسكرية
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 غـري  ، الحظ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو         ٢٠١٢ويف عام     -٣١
ومع ذلك، أعرب عـن  . )٧٦(٢٠٠٥الطوعي أن كولومبيا قد أحرزت تقدماً منذ زيارته عام        

قلقه من استمرار ممارسة االختفاء القسري، وهو قلق أعربت عنه أيضاً جلنة مناهضة التعذيب              
كما أشار إىل أن أقارب املفقودين ومن ميثلـوهنم ومـن           . )٧٧(واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   

  .)٧٨(يزالون عرضة للهجمات واالضطهاد تكاب أفعال االختفاء القسري الينددون بار
غري الطوعي عن قلقه من      وأعرب الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو         -٣٢

ويف . )٧٩(استمرار ممارسة االختفاء القسري، ولتسجيل حـاالت جديـدة منـذ زيارتـه            
 حالة أبلغ عنها حديثاً     ١٨ت االختفاء القسري    ، أحال الفريق العامل املعين حباال     ٢٠١٢ عام

  .)٨٠(إىل احلكومة
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من ارتفاع عدد حـوادث التعـذيب يف                -٣٣

قبول مـوظفي الدولـة وغيـاب     ، مشرية أيضاً إىل شكاوى حول مشاركة أو )٨١(كولومبيا
  .)٨٢(التحقيقات اجلنائية

عذيب عن القلق إزاء ظروف االحتجاز والطابع العسكري        وأعربت جلنة مناهضة الت     -٣٤
وحثت كولومبيا على حتسني الظروف املادية يف السجون؛ والتقليل مـن فـرط             . للسجون

االزدحام؛ وتقييد اللجوء إىل احلبس االنفرادي؛ وتوجيه انتباه احملاكم اجلنائية إىل الـشكاوى             
  .)٨٣(من التعذيب يف السجون وأماكن االحتجاز املؤقت

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقهمـا بـشأن               -٣٥
ارتفاع عدد حاالت االعتقال التعسفي، وخاصة اللجوء إىل االحتجـاز اإلداري الوقـائي             
واالعتقاالت اجلماعية على يد الشرطة واجليش، وبشأن استخدام االعتقاالت لوصـم قـادة    

شباب والشعوب األصلية والكولومبيني املنحدرين مـن أصـل أفريقـي           اجملتمعات احمللية وال  
  .)٨٤(والفالحني

وأبرز فريق األمم املتحدة القطري أن املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة بـالعنف                -٣٦
، وأعربت عن قلقهـا إزاء      ٢٠١٢مايو  /اجلنسي يف حاالت الرتاع زارت كولومبيا، يف أيار       

كما تبادلت مع خمتلف اجلهات الفاعلة توصيات من أجـل   . املرأةازدياد العنف اجلنسي ضد     
  .)٨٥(تعزيز استجابة الدولة

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء العنف اجلنسي املفـزع ضـد                -٣٧
اجلـيش الـشعيب     - النساء والفتيات املنسوب إىل القوات املسلحة الثوريـة الكولومبيـة         

غري القانونية اليت ظهرت نتيجة تسريح أفراد املنظمات شبه العسكرية،          واجملموعات املسلحة   
وسـلطت جلنـة   . )٨٦(وإزاء احلاالت اليت يكون فيها اجلناة املزعومون أفراداً من قوات األمن  

وأعربت جلنة  . )٨٧(مناهضة التعذيب الضوء على استخدام العنف اجلنسي كسالح يف احلرب         
 والثقافية عن بالغ قلقها من العنف ضد املـرأة يف حـاالت             احلقوق االقتصادية واالجتماعية  

  .)٨٨(التشريد القسري
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وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن العنف والرتاع املسلح يـسهالن انتـهاك                -٣٨
احلقوق اجلنسية واإلجنابية للفتيات والشابات، وأن زيادة حاالت احلمل يف بدايـة املراهقـة              

  .)٨٩(عنف اجلنسي من آثار انتهاك حقوق اإلنسان املكفولة للمرأةوالوفيات النفاسية وال
وكررت املفوضة السامية اقتراحها أن توجه احلكومة دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية              -٣٩

  . )٩٠(مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه
 امـرأة وقعـت يف الفتـرة    ٢٣٢ ٣٦٢وأعلن فريق األمم املتحـدة القطـري أن      -٤٠
، وفقاً ألرقام رمسية، ضحية العنف اجلسدي من قبل الشريك احلميم           ٢٠١١ و ٢٠٠٧ بني ما

  .)٩١( وقعت ضحية جرمية جنسية٨٣ ٠٠٠وأن حوايل 
، ذكر األمني العام أن األلغام األرضية والـذخائر غـري املنفجـرة             ٢٠١٢ويف عام     -٤١
فـالً ضـحايا لأللغـام     ط١١٦جمموعه   ووقع ما . زالت هلا عواقب وخيمة على املدنيني      ما

وقد تـضرر   . ٢٠١١ ومنتصف عام    ٢٠٠٩األرضية والذخائر غري املنفجرة بني أوائل عام        
  .)٩٢(ًالسكان األصليون تضرراً شديدا

وطالب األمني العام بأن تتوقف اجملموعات املسلحة عن استخدام األلغام األرضـية              -٤٢
  .)٩٣(ت لتسهيل إزالة األلغاموغريها من األجهزة املتفجرة وحثها على تقدمي معلوما

واعترف األمني العام بأن احلكومة قد أحرزت تقدماً يف منع جتنيد األطفال وتصدت               -٤٣
يزال جتنيد اجملموعات املسلحة من غري الدول لألطفال واسـتخدامهم           ومع ذلك، ال  . )٩٤(له

صـليني ومـن   ويبدو األطفال املنحدرون من السكان األ  . منتشراً على نطاق واسع ومنهجياً    
وأوصت جلنة حقـوق الطفـل وجلنـة        . )٩٥(أصل أفريقي معرضني للتجنيد على حنو خاص      

مناهضة التعذيب كولومبيا بتقدمي املساعدة لألطفال املسرحني، بصرف النظر عن اجملموعـة            
  .)٩٦(املسلحة اليت سرحوا منها

رتباطاً وثيقاً، علـى  وذكر األمني العام أن جتنيد األطفال والتشرد الداخلي مرتبطان ا        -٤٤
ويف العديد من املناسبات، كان التشرد هـو اخليـار          . حنو الذي أقرت به احملكمة الدستورية     

  .)٩٧(الوحيد أمام األسر لتفادي جتنيد األطفال على يد اجملموعات املسلحة من غري الدول
األطفـال  وأفاد األمني العام أيضاً أن استخدام أفراد القوات املسلحة الكولومبيـة              -٤٥

ألغراض استخبارية، وهو أمر يقوض حقوقهم، يتسبب يف مشاق إضافية هلم ويعرض أمنهم             
وكان من دواعي القلق استجواب القوات املسلحة الكولومبية لألطفال الـذين           . )٩٨(للخطر

يطلـق   الذين يفرون من اجملموعات املـسلحة مـن غـري الـدول أو             يقعون يف األسر أو   
 حقوق الطفل كولومبيا على معاقبة أفـراد القـوات املـسلحة            وحثت جلنة . )٩٩(سراحهم

  .)١٠٠(املسؤولني عن ذلك
ودعا األمني العام مجيع األطراف إىل وقف ارتكاب االنتهاكات اجلـسيمة ضـد                -٤٦

األطفال، وحثها على االلتزام بالقانون الدويل واالمتثال لقرارات جملس األمن بشأن األطفال            
  .)١٠١(والرتاع املسلح
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وأعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عن قلقها إزاء               -٤٧
، وجلنة احلقـوق    )١٠٢(االجتار بالنساء والفتيات ألغراض االستغالل التجاري واجلنسي ويف العمل        

. )١٠٣(ياالقتصادية واالجتماعية والثقافية إزاء العدد الكبري من األطفال ضحايا االستغالل اجلنـس           
وأوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم كولومبيـا مبكافحـة              

؛ وأوصـت جلنـة احلقـوق االقتـصادية         )١٠٤(االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال     
كافحـة  واالجتماعية والثقافية كولومبيا بتعزيز برامج منع االجتار يف إطار االستراتيجية الوطنيـة مل    

  .)١٠٥(، مع إيالء اهتمام خاص ألطفال الفئات احملرومة٢٠١٢-٢٠٠٧االجتار بالبشر 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
أوصت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني كولومبيا بضمان مـشاركة        -٤٨

؛ وبتنفيـذ   )١٠٦(مشروع اإلصـالح   قشة بشأن النظام القضائي أو    السلطة القضائية يف أي منا    
أعضاء الفروع األخرى للحكومة لألحكام القضائية واإلحجام عن التذرع بعدم التقيد وكذا            

كما أوصت بضمان األمن الوظيفي لقضاة      . )١٠٧(عن إقصاء قضاة التحقيق والقضاة واحملامني     
  .)١٠٨(التحقيق والقضاة واملدعني العامني

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من تعرض قضاة احملكمة العليا للتهديـد،               -٤٩
وحثت كولومبيا على ضمان أمن األشخاص الذين يعملون مـع إدارة العدالـة ومعاقبـة               

  .)١٠٩(املسؤولني عن هتديد استقالل السلطة القضائية
 تطـال الـشهود يف      وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من التهديدات اليت          -٥٠

القضايا املتعلقة بالتعذيب ومن مضايقة وقتل الشهود والضحايا الذين شاركوا يف احملاكمات            
وحثت كولومبيا علـى ضـمان سـالمة    ). ٢٠٠٥(٩٧٥اليت نظمت يف إطار القانون رقم  

 الشهود والضحايا، وتعزيز برامج احلماية، وضمان االمتثال لتدابري منظومة البلدان األمريكية          
  .)١١٠(حلقوق اإلنسان

وأشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل أن االفتقار إىل تنظيم االحتجـاز      -٥١
 C-024اإلداري على ذمة احملاكمة، وعدم تنفيذ متطلبات حكم احملكمة الدسـتورية رقـم              

  .)١١١( أدى إىل العديد من حاالت االحتجاز التعسفي١٩٩٤ لعام
لقضاء على التمييز العنصري عن القلق من عدم محاية نظام العدالـة            وأعربت جلنة ا    -٥٢

اجلنائية حلقوق الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية ومن عدم تقـدمي             
  . )١١٢(املشورة القانونية بلغات الشعوب األصلية

كلة تـزال مـش   وأشارت املفوضة السامية إىل أن مشكلة اإلفالت من العقـاب ال           -٥٣
غري الطـوعي إىل أن      وأشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو       . )١١٣(هيكلية

وحثت جلنة مناهـضة    . )١١٤(مجيع قضايا االختفاء القسري تقريباً تواجه اإلفالت من العقاب        
التعذيب كولومبيا على ختصيص موارد لوحدة حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل             

  .)١١٥(كتب املدعي العامالتابعة مل



A/HRC/WG.6/16/COL/2 

15 GE.13-10712 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقهما ألن تسليم              -٥٤
قادة اجملموعات شبه العسكرية عرقل التحقيقات يف مدى مـسؤوليتهم عـن االنتـهاكات              

 وحثتا كولومبيا على كفالـة سـري      . اجلسيمة حلقوق اإلنسان ووصول الضحايا إىل العدالة      
  .)١١٦(عمليات التسليم ضمن إطار قانوين يعترف بااللتزامات الدولية

وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كولومبيا على ضمان احلق يف انتصاف فعـال               -٥٥
  .)١١٧(ويف اجلرب الكامل

بـإجراءات مـوجزة     وكرر املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو          -٥٦
.  تعزيز املوارد املخصصة للتحقيقات اليت جيريها مكتب املـدعي العـام           تعسفاً دعواته إىل   أو

  .)١١٨(وأضاف أنه ينبغي تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة باستخراج اجلثث

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -دال  
أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من السماح بزواج             -٥٧

الوصي، وشجعت كولومبيا على األخـذ        عاماً مبوافقة أحد الوالدين أو     ١٤ل يف سن    األطفا
  .)١١٩( سنة كحد أدىن قانوين لسن الزواج بالنسبة للفتيات والفتيان١٨  ب

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ُدورِ التبين اخلاصـة للنـساء احلوامـل،         -٥٨
  .)١٢٠(األطفال قد يباعون ملن يتبناهموأوصت كولومبيا حبظر هذه املمارسة، ألن 

اركة يف  حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلـق يف املـش            -هاء  
  احلياة العامة والسياسية

تزال  أن كولومبيا ال  ) اليونسكو(أفادت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٥٩
حظت أن احلكومة تتخـذ إجـراءات اسـتباقية    تشكل بيئة غري آمنة للصحافيني، ولكنها ال 

وشجعت احلكومة على تعزيز اخلطوات اإلجيابية املتخذة لـضمان         . )١٢١(لتحسني هذا الوضع  
  .)١٢٢(سالمة الصحافيني والعاملني يف وسائط اإلعالم

وشـجعت  . )١٢٣(يزال جمرماً يف كولومبيـا     وأشارت اليونسكو إىل أن التشهري ال       -٦٠
  .)١٢٤(ط الصفة اجلرمية عن التشهري إلدراجه الحقاً يف القانون املديناحلكومة على إسقا

، أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن           ٢٠١٢ويف عام     -٦١
قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بوجود جو من العنف وانعدام األمن حييط باملدافعني عن حقـوق                

ليات القتل والترويع والتهديد، وال سيما ضـد القـضاة واحملـامني            اإلنسان، مبا يف ذلك عم    
لشعوب األصـلية   اوالصحافيني والنقابيني وكذا املدافعني عن حقوق اجملتمعات احمللية الريفية و         

وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عـن بـالغ قلقـه إزاء            . )١٢٥(اليت تعاين التشريد القسري   
  .)١٢٦(ات النسائية، واليت ازدادت حدهتا خالل العامني املاضينيالتهديدات اليت تستهدف املنظم
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وأوصت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بإصدار مرسـوم              -٦٢
رئاسي جديد يعترف بالعمل املشروع للمدافعني عن حقوق اإلنسان ونشره علـى نطـاق              

مان أال جيمع املوظفون املكلفون حبماية      كما أوصت املقررة اخلاصة احلكومة بض     . )١٢٧(واسع
وحثـت عـدة هيئـات      . )١٢٨(املدافعني عن حقوق اإلنسان معلومات ألغراض استخبارية      

  .)١٢٩(معاهدات كولومبيا على تعزيز تدابري احلماية
بـإجراءات مـوجزة     وخلص املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو          -٦٣
املساءلة عن االنتهاكات املرتكبة يف حق املدافعني عن حقوق اإلنسان          تعسفاً إىل أن انعدام      أو
وحث كولومبيا على تعزيز التـدابري الراميـة إىل كفالـة    . يزال يعرضهم ملخاطر جسيمة   ال

وذكر فريق األمـم    . )١٣٠(محايتهم، وإجراء حتقيقات سريعة ونزيهة يف مثل هذه االنتهاكات        
املتحدة القطري أن من شأن هذه التحقيقات أن تشكل أفضل تدبري محاية للمـدافعني عـن                

  .)١٣١(حقوق اإلنسان
، شجبت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة          ٢٠١١ويف عام     -٦٤

زالـت   بيني الـيت ال   ملنظمة العمل الدولية عمليات القتل وأعمال العنف اليت تستهدف النقا         
وأشارت إىل أن حقوق منظمات العمال ومنظمـات أربـاب العمـل            . حتدث منذ سنوات  

. التهديدات من أي نوع كانت     الضغوط أو  ميكن أن متاَرس إال يف جو خال من العنف أو          ال
يلزم من تدابري فعالة ملكافحة هـذا        وأعربت اللجنة عن أملها يف أن تواصل احلكومة اختاذ ما         

  .)١٣٢(ع من العنف ضد زعماء النقابات وإدانة املسؤولني عن هذه األفعالالنو

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -واو  
ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن الفجوة بني معدل مشاركة املرأة والرجـل يف                -٦٥

ـ   ٦,٦ يف املائة، والفجوة يف معدل البطالة        ٢٠,٤سوق العمل هي     ة، والفجـوة يف     يف املائ
 ساعات يف الـشهر     ١٠,٨فالكولومبيات يعملن   .  يف املائة  ٢٠متوسط الدخل الشهري هي     

  . )١٣٣( يف املائة منهم يف املتوسط٢٠أكثر من الرجال وحيصلن على أقل 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -زاي  
، إىل أنـه    ٢٠١١مصادر تعود إىل عـام      أشار فريق األمم املتحدة القطري، استناداً إىل          -٦٦

تزال كولومبيا تعرف مستويات عالية من الفقـر والعـوز،           بالرغم من النمو االقتصادي املطرد ال     
يف حيـازة   مستويات التفـاوت    وهي البلد األقل مساواة يف أمريكا الالتينية، إذ توجد هبا أعلى            

 يف  ١٤,٤عيش يف فقر، بينما تعيش نسبة        يف املائة من الكولومبيني ت     ٤٠,٢فنسبة  . )١٣٤(األراضي
 يف املائة من السكان الذين ينتمون إىل فئة الشعوب األصـلية            ٦٣ويعيش  . )١٣٥(املائة يف فقر مدقع   

  .)١٣٦(يف فقر مدقعمنهم  يف املائة ٤٧,٦املنحدرين من أصل أفريقي حتت خط الفقر و أو
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افية عن قلقها من اخلـصاص يف       وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق       -٦٧
املساكن، وانتشار فرط االكتظاظ يف جمال السكن على نطاق واسع يف أوسـاط احملـرومني               

وأوصت كولومبيا بتقدمي   . واملهمشني من األفراد واألسر، وانتشار حاالت اإلخالء القسري       
مبيني حلول إسكانية مستدامة، وال سيما للمشردين داخلياً والـشعوب األصـلية والكولـو           

  .)١٣٧(املنحدرين من أصل أفريقي

  احلق يف الصحة  -حاء  
أفاد فريق األمم املتحدة القطري أن النظام العام للـضمان االجتمـاعي الـصحي                -٦٨

 يف املائة مـن النـاتج       ٦,٤وبلغ إمجايل اإلنفاق على الرعاية الصحية       .  يف املائة  ٩١,١ يغطي
ن الوصول الفعلي إىل اخلـدمات حمـدوداً        ومع ذلك، كا  . )١٣٨(٢٠٠٩احمللي اإلمجايل عام    

ومن بني التحـديات    . )١٣٩(بالنسبة لبعض الفئات الضعيفة من السكان ويف بعض احملافظات        
الصحية ذات األولوية، يربز وضع املرأة اليت تواجه مشاكل ذات صلة بانعدام املساواة ومحل              

  .)١٤٠(املراهقات والعنف
 العنصري عن القلق من اخنفاض العمـر املتوقـع          وأعربت جلنة القضاء على التمييز      -٦٩

وارتفاع معدالت الوفيات النفاسية ووفيات الرضع ومعدالت سوء التغذية املزمن يف أوساط            
الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية وانعدام الوصول إىل اخلـدمات            

  .)١٤١(الصحية يف هذه اجملتمعات احمللية
اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية أنه ينبغي أن يبذل، بالتعاون مع           وذكر املقرر     -٧٠

منظمات الشعوب األصلية، جهد للحد من ارتفاع مستويات الوفيات واالعتالل يف جمتمعاهتم 
  .)١٤٢(احمللية
ويف حني رحبت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان بقـرار احملكمـة الدسـتورية                 -٧١

C-355 (2006)   جلرمية عن اإلجهاض يف ظروف معينة، أعربت عن قلقها من          إسقاط الصفة ا
رفض مقدمي اخلدمات الصحية إجراء عمليات إجهاض قانونية؛ ومن عدم دعم املدعي العام             

وحثت كولومبيا على كفالة تصرف مقدمي اخلدمات الصحية واملشتغلني         . إلنفاذ هذا احلكم  
  .)١٤٣(على جتنب احلمل غري املرغوب فيهباملهن الطبية وفقاً حلكم احملكمة ومساعدة النساء 

  احلق يف التعليم  -طاء  
أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء علـى التمييـز              -٧٢

العنصري عن قلقهما إزاء ارتفاع نسبة األمية، وخاصة يف أوسـاط أطفـال الكولـومبيني               
وشجعت اليونسكو كولومبيا على اختاذ     . )١٤٤(املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية     

مزيد من التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز يف التعليم، ومحاية األقليات، وحماربة األميـة يف               
  .)١٤٥(املناطق الريفية، وتعزيز املساواة بني اجلنسني
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وسلطت اليونسكو الضوء على أنه حيق لألطفال املـشردين، مبوجـب القـانون               -٧٣
ميب، احلصول على التعليم اجملاين، مؤكدة أنه جيب علـى املـدارس أن تقبلـهم دون               الكولو

يواجهـون  يزالـون    بيد أن املشردين داخلياً يف كولومبيا ال      . مطالبتهم بإثبات التعليم سابقاً   
  .)١٤٦(صعوبات

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها لكون األسر تؤدي             -٧٤
بل اخلدمات التعليمية، وأوصت كولومبيا بضمان حصول مجيع األطفال علـى التعلـيم             مقا

  .)١٤٧(االبتدائي اجملاين واإللزامي
وذكر املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية أن هناك حاجة ملحة إىل إحراز               -٧٥

  .)١٤٨(تقدم يف األخذ بنظام تعليم خاص بالشعوب األصلية
 الطفل تأكيد قلقها من استخدام اجملموعات املـسلحة غـري           وكررت جلنة حقوق    -٧٦

  .)١٤٩(القانونية للمدارس لتجنيد األطفال ومن احتالل القوات املسلحة للمدارس

  األقليات والشعوب األصلية  -ياء  
أشار املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، يف تقرير املتابعة الذي قدمه، إىل               -٧٧

قلقـه  عن بيد أنه أعرب . )١٥٠(لومبيا لالعتراف حبقوق الشعوب األصلية    استعداد حكومة كو  
. )١٥١(من عدم معاجلة احلالة اخلطرية للشعوب األصلية بدرجة االستعجال الـذي تـستحقه            
  .)١٥٢(وحث املقرر اخلاص السلطات املختصة على توفري محاية فعالة لزعماء الشعوب األصلية

تزال تعيش وضعاً إنسانياً     طري أن الشعوب األصلية ال    وذكر فريق األمم املتحدة الق      -٧٨
حرجاً بسبب املواجهات املستمرة ووجود اجملموعات املسلحة يف أراضـيها املوروثـة عـن        

وذكرت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن التشريد القسري كان لـه            . )١٥٣(أجدادها
  .)١٥٤(أصل أفريقيأثر هائل على حياة الكولومبيني املنحدرين من 

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من العقبات الـيت تعتـرض                -٧٩
ممارسة اجملتمعات احمللية للكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي وللشعوب األصلية حلقها يف            

زوير األرض، مبا يف ذلك استعمال العنف ضد قادهتا والتشريد القسري، واقتناء أراضيها بـالت     
وأوصت كولومبيا باالمتثال لقرارات حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان          . واحتالهلا

  .)١٥٥(وتوصيات جلنة خرباء منظمة العمل الدولية
وأعربت عدة هيئات معاهدات عن قلقها إزاء الصعوبات املتعلقة باملوافقـة احلـرة               -٨٠

. )١٥٦(صلية وللكولومبيني من أصل أفريقي    واملسبقة واملستنرية للمجتمعات احمللية للشعوب األ     
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بالتوصل إىل اتفاقات مـع الـشعوب              
األصلية بشأن مشروع القانون املتعلق بالتشاور وباحلرص على ضمان اتساقه مـع املعـايري              

  .)١٥٧( ذات الصلةالدولية السارية، وقرارات احملكمة الدستورية، واآلليات الدولية
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وحث املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية احلكومة على اختاذ التدابري الالزمـة               -٨١
ُيعزَّز االستثمار   وذكر أيضاً بتوصيته السابقة بأال    . )١٥٨(لتسريع إنشاء احملميات وتوسيعها وحتسينها    

نتاج الصناعي وغريها من املـشاريع      واهلياكل األساسية واستخراج املوارد الطبيعية واستغالهلا واإل      
  .)١٥٩(الكربى دون التشاور املسبق الكامل واحلقيقي مع الشعوب األصلية ودون إشراكها

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها لكون بعض الشعوب األصلية،          -٨٢
  .)١٦٠(وال سيما يف منطقة األمازون، على حافة االنقراض

  والالجئون وطالبو اللجوءاملهاجرون   -كاف  
ينبغي للقانون املتعلق بالضحايا وإعـادة األراضـي أن          اعتربت املفوضية السامية أنه ال      -٨٣

يطلب من الضحايا الالجئني بأن يسجلوا أنفسهم لدى قنصلية، من أجل االستفادة مـن بعـض                
ى القنـصليات   وأوصت احلكومة بأن تنشئ آليات سرية بديلة عن التسجيل لد         . )١٦١(التعويضات

  .)١٦٢(ومتكني الالجئني من فرص تقدمي طلبات جرب الضرر، عند إعادهتم إىل الوطن

  املشردون داخلياً  -الم  
اعتربت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني أن التـشريد الـداخلي               -٨٤

 وأشـارت إىل زيـادة    . ، مبعث قلق  ٢٠٠٢يزال، وإن كان يف تراجع منذ عام         القسري ال 
  .)١٦٣()أكثر  شخصاً أو٥٠  أسر أو١٠(التشريد القسري جملموعات بأكملها 

يزالون يعيشون أوضاع  وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن املشردين داخلياً ال        -٨٥
يزالـون يعيـشون     الفقر وأن الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني ال         

  .)١٦٤(االستضعاف
املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية أنه ينبغي لكولومبيا محاية أراضي           وذكر    -٨٦

الشعوب األصلية اليت شردت قسراً من أجل منع االستيالء على أراضيها يف غياهبا وضـمان               
  .)١٦٥(عودة اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية املشردة بأمان

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -ميم  
ربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم املـساواة            أع  -٨٧

وأوصت كولومبيا بوضع سياسات زراعية     . يف توزيع األراضي وعدم وجود إصالح زراعي      
وحثت جلنة مناهضة التعذيب كولومبيا علـى احتـرام   . )١٦٦(تعطي األولوية لإلنتاج الغذائي   
  .)١٦٧(حتترم  بني ماملكية الفالحني لألراضي من

واستشعاراً للقلق من اآلثار السلبية للتبخري اجلوي، أوصت جلنة احلقوق االقتصادية             -٨٨
واالجتماعية والثقافية كولومبيا بإدماج احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف             

  .)١٦٨(استراتيجيتها ملكافحة االجتار باملخدرات
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para. 12; CAT/C/COL/CO/4, para. 11; and CERD/C/COL/CO/14, para. 14. 
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 4 Ibid., para. 9.  
 5 S/2012/171, para. 87. 
 6 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
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compilation on Colombia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/3/COL/2). 

 7 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
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ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

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

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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