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 مقدمة -أوال   
يندددره هددذا التقايددا الددوية كمهوريددة كولوم يددا فاملاددار ابليددي فيمددا ي دد   لتقايددا    ابيددار  -1

ابعدداده  روعيدت امل دادل التوييهيدة الدواردة   ض بغدا و . اكولة الثالثة لالستعااض الدوري الاامل
 .17/199 هو  مقار  5/1قاار جم س حقوق اإلنسان 

وتادد الدولة ع ى األمهية اليت تكتسيها هذه اآللية   تعزيز حقدوق اإلنسدان ويايتهدا   -2
الكامدل ذدذه وتعيدد الدولدة يكيدد التزامهدا . و  توييد التعاون   هذا اجملال ع ى الصعيد العامل 

 .العم ية  ومن مث بتنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية اليت قطعتها ع ى نفسها
وتاهد كولوم يا  خالل السنوات األخرية  عم ية تعزيز ل مؤسسات واملعايري هتدد  اب   -3

 .ياية حقوق اإلنسان وكفالتها  واب  الوفاء ع ى النحو املناسب  لتزاماهتا   هذا اجملال
االتفدداق النهدداهن  إلادداء النددزا  وابحددالل ويتمثددل أحددد األحدددار التارايددة   التوقيدد  ع ددى  -4

 ةفاملاار ابليي فيما ي    تفاق السدالم  وتنفيدذه التددر    وهدو أفمدل  دمان سالم مستقا وداهنم
 .لإلعمال الفعال حلقوق السكان ومل دأ عدم التكاار

 يةعملية التشاور الاملنهجية و  -اثنيا   
املكتدددب االستاددداري الاعسددد  املعدددة  قدددوق كدددل مدددن نسدددم عم يدددةد ابعدددداد هدددذا التقايدددا   -5

 .اإلنسان ووزارة الاؤون اخلاريية  مبااركة الكياانت املختصة
وتدط دددددب ابذددددداز هدددددذه الوثيقدددددة عم يدددددة حدددددوار ع دددددى ثالثدددددة مسدددددتوايت مدددددن املؤسسدددددات   -6

ات مادككة بددل الوكدداالت   السدد طات ع ددى الصدعيد الددوية  مددن خدالل عقددد ايتماعدد1ف وهد  
  الس طات ع ى الصعيد احمل    وخباصة احملافظات  بغداض عد  مع ومدات 2ف ؛كم  املع ومات

  احلدددوار مددد  اجملتمددد  3ف؛ مكتوبدددة عمدددا يدددا  نديدددده   منايقهدددا مدددن أويدددي التقددددم والتحددددايت
 .املدين  من خالل منتدايت ومااورة ابلككونية

نتدددددايت ابق يميددددة   مدددددن  رانكيددددا وبو ددددو  العاصددددمة ونُظمددددت اددددذا الغدددداض  سددددة م -7
. 2017وبوكارامانغا وكدا  وميدديل  خدالل يدهاي تاداين الثداين/نوفمّب وكدانون األول/ديسدمّب 

التطدددورات احلاصددد ة والتحددددايت القاهنمدددة واإليدددااءات الالزمدددة حدددول ت دددمل املاددداورات ومتحدددورت 
 تلالسدابق ل  التوصديات املقدمدة خدالل اكدولتاب إلحااز التقدم   جمال حقدوق اإلنسدان اسدتنادا  

 . لالستعااض الدوري الاامل
ومتيددزت هددذه املنتدددايت مبادداركة عت ددجمل قطاعددات اجملتمدد  املدددين وحظيددت بدددعم مكتددب  -8

اد   هذا التقايا  وكذلمل  لتفصيل   املافدم يو . مفو ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
 املاار ابليها.قدم والتحدايت اليت ُس ط ع يها الموء   منتدايت احلوار الثاين  بعض أويي الت
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املقادمتان  8-116و 7-116اإلطاار املعيااري واملسسساا تالتواايتان  -اثلثا   
 خالل اجلولة الثانية(

منهددددا  ن  منهددددا  لتزاماهتددددا   جمددددال حقددددوق اإلنسددددان واقتناعددددا   اعتمدددددت الدولددددة  وفدددداء   -9
أحكددددددام كفددددددل بندددددداء سددددددالم مسددددددتقا وداهنددددددم  القدددددداار القا دددددد   دمدددددداه هددددددذه احلقددددددوق ي تعمدددددديم
  خطددددة التنميددددة الوينيددددة   1450/2011اخلددددامس املتع ددددم بتوييددددد السددددالم فالقددددانون  الفصددددل
  و دمدددداه امل ددددادل التوييهيددددة واالسددددكاتيجيات الدددديت ل جميدددد " خدددداء"الا  2014-2010 ل فددددكة
خطدددة التنميدددة الوينيدددة تويدددي الدولدددة   جمدددال حقدددوق اإلنسدددان خدددالل السدددنوات املق  دددة    نددددد
   وذلدمل ذدد  1753/2015فالقدانون  مدن أيدل ب دد يديدد" "عيعدا   2018-2014 ل فدكة

 .توييد السالم وتعزيز اإلنصا  ونسل نوعية التع يم
  تعزيددددز يايددددة    أحكددددام قانونيددددة سددددامهت2017-2013واعُتمدددددت  خددددالل الفددددكة  -10

 .مؤسسية مكنت من توفري رعاية أفمل ل سكانُأحدثت تغيريات وعالوة ع ى ذلمل  . السكان
  وتعمل الدولة  لتعاون م  اجملتمد  املددين واجملتمد  الددو  مدن أيدل تعزيدز نظدام مؤسسد -11

 دى فعال وو   أسدس سياسدة عامدة لتعزيدز حقدوق اإلنسدان ويايتهدا ع دى ودو فعدال ول تنسديم ع
 .املستو  املاكك بل الوكاالت

الصدديا ة التادداركية ل سياسددة الاددام ة حلقددوق اإلنسددان والقددانون     هددذا الصدددد  ّبزوتددد -12
منظمة من منظمات اجملتم   9 000الدو  اإلنساين  وه  عم ية ثالثية األياا  ياركت فيها 

مددن العنددجمل اب  " ة املعنونددة صدددار الوثيقدد 2013وانتهددت   عددام  2010املدددين  بدددأت   عددام 
  الدديت حدددددت "2034-2014جمتمدد  احلقددوق  مقدددك  سياسددة يدددام ة حلقددوق اإلنسددان ل فدددكة 

خارية الطايم وصارت املاي  األساس  لو   اخلطط والّبامج واملاداري  واإليدااءات الااميدة اب   
  و دعت الكيداانت اب  ابسدهامات هدذه العم يدة واسدتنادا  . كفالة التمت  الفعال  حلقوق ل سكان

 .2034-2014احلكومية االسكاتيجية الوينية لكفالة حقوق اإلنسان ل فكة 
  أحكددددددام 123    املددددددادة 2018-2014وأدجمددددددت خطددددددة التنميددددددة الوينيددددددة ل فددددددكة  -13

لتنفيدددذ السياسدددة    توخيدددا  2034-2014االسدددكاتيجية الوينيدددة لكفالدددة حقدددوق اإلنسدددان ل فدددكة 
النظددددام الددددوية حلقددددوق اإلنسددددان والقددددانون الدددددو  اإلنسدددداين  ع ددددى  السددددالفة الددددذكا مددددن خددددالل

وحددا اآلن  أدريدددت عيدد  مقايعدددات ال  دددد   . واإلق يمدد   ع دددى حددد سدددواء الصددعيدين الدددوية
العمددددل احملددددددة   االسددددكاتيجية الوينيددددة لكفالددددة حقددددوق اإلنسددددان  مسددددارات خططهددددا اإلةاهنيددددة 

وع دددى الصدددعيد . اب  الدددنهج القددداهنم ع دددى حقدددوق اإلنسدددان منهدددا خططهدددا اسدددتنادا   18و دددعت و 
الوية  ُحفز تنفيذ االسكاتيجية الوينيدة لكفالدة حقدوق اإلنسدان  ع دى سد يل األولويدة   لتعداون 

 .تمية اب  النظام الوية حلقوق اإلنسان والقانون الدو  اإلنسايننم  الكياانت امل
يدددة وابصدددالحات قانونيدددة ع دددى صدددعيد الدولدددة تغيدددريات هيك  اتفددداق السدددالموعدددزز تنفيدددذ  -14

 .  جمال كفالة حقوق اإلنسان  ع ى النحو امل ل أدانهابذازات تاكل 
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ولااة املقدمااة خااالل اجل 1-116ابااول املعااايد الدوليااة إلقااوق اإلنسااان تالتواااية  -ألف 
 الثانية(

. ألول كولوم يددددا دولددددة يدددددا    الصددددكوك الاهنيسددددية حلقدددددوق اإلنسددددان فانظددددا املافدددددم ا -15
اتفاقيدة خفدض حداالت انعددام اكنسدية الفكة املادمولة  السدتعااض  انمدمت الدولدة اب   وخالل
 .2014  وبدأ نفاذ هذا االلتزام القانوين منذ عام 1961لعام 

 التعاون مع اآلليات الدولية -ابء 
املمتدددة بددل ففدد  الفددكة .   هددذا اجملددالتق ددل التمحددي  كولوم يددا دولددة نددكم التزاماهتددا و  -16

تقاريا اب  ال جان املناأة مبويب املعاهدات و/أو انقاتها  10  قدمت 2017و 2013عام  
 .أمامها فانظا املافم األول 

  الددذي حفددز أمددام جم ددس حقددوق اإلنسددان فايددم نيويددورك األساسدد وكولوم يددا عمددو    -17
اخل ددري املسددتقل املعددة اء واليددة واكمعيددة العامددة لألمددم املتحدددة عم يددة اعتمدداد قدداارات  تك  ددت  نادد

 . حلماية من العنجمل والتمييز القاهنمل ع ى أساس امليل اكنس  وااوية اكنسانية
بزايرات منددوبل ومفو دل ومقدارين  بعدل ملنظمدة األمدم املتحددة  وحظيت الدولة أيما   -18

.  1فكمددة اكناهنيددة الدوليددةوملنظمددة الدددول األمايكيددة وكنددة ال  دددان األمايكيددة حلقددوق اإلنسددان واحمل
و   2013ا املفوض السام  حلقوق اإلنسان   متوز/يوليدي مويّبز  منها الزاير ن ال تان قام ذ

 13  وكذلمل الزايرة الديت قدام ذدا األمدل العدام لألمدم املتحددة   الفدكة مدن 2016أي ول/س تمّب 
 .2018كانون الثاين/ينايا   15اب  

وتعدا  الدولدة عددن تقددياها ل دددعم التقدة واملددا  الدذي ت قتددي مدن مكتددب مفو دية األمددم  -19
من وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبااجمهدا العام دة  22املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومن 

ابيددار عمددل األمددم املتحدددة ل مسدداعدة اإلةاهنيددة    ي   ع يدد  والددذي يددا  التفدداوض  2فامليدددان  
  ول دددددعم الددددذي ت قتددددي مددددن اجملتمدددد  الدددددو    سددددياق عم يددددة 2019-2015 يددددا ل فددددكة كولوم

وجتدددر اإليددارة اب  . مد  القددوات املسدد حة الثوريدة لكولوم يددا وتنفيدذه اتفداق السددالم ع ددىالتفداوض 
أكثدا مدن عقددين مدن الدزمن  مندذ عمدل   كولوم يدايأن مكتب املفو ية السامية حلقدوق اإلنسدان 

فاعيدة   ومدن خدالل املكتدب الاهنيسد  سدتة مكاتدب فمنها  مكت ا   17ي من خالل ويمط   بواليت
 . 3ف  بو و  العاصمة

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -رابعا   
 12-116و 11-116و 10-116و 9-116بناااااااء السااااااالم تالتوااااااايات  -ألف 

املقدمة خالل  7-117و 1-117و 15-116و 14-116و 13-116و
 ة الثانية(لاجلو 
اايدة ندزا  مسد   ابباامدي   ويعدة الوينيدةأحد أهم األحدار التاراية  اتفاق السالميعتّب  -20

وقددد نققددت بعثددة األمددم املتحدددة مددن مل دد  القددوات املسدد حة الثوريددة . دام أكثددا مددن  سددة عقددود
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تادييد ثالثدة   يجاي اسدتخدامي للكولوم يا عن أس حتها  مث عط ت ودمات كل العتاد احلايب  
 .تذكاريةنصب 

. فقدد  ك ري   مؤياات العنجمل  الذي يا  التوصل ابليي اخنفاض   اتفاق السالمونتج عن  -21
 24األخدرية ف عامدا   42هدو األد  خدالل فدكة  2017كان معدل يااهنم القتل املسدجل   عدام 

ال يعددة  اتفدداق السددالموتعددك  الدولددة  ن التوقيدد  ع ددى . نسددمة  100 000ياميددة قتددل لكددل 
 . وابنصافا     حد ذاتي  وابةا خطوة  اورية وحامسة ل ناء جمتم  أكثا عدال   السالم
وعدددم ويددّب المددار النظددام الاددامل ل حقيقددة والعدالددة ع ددى ابنادداء  اتفدداق السددالموندد   -22

ويمم هذا النظام  . ابعمال حقوق  حااي النزا  املس   الذي يتمثل هدفي الاهنيس     4فالتكاار
اايئدة القمداهنية يتمثدل    قمداهنيا     مكدوان  01/2017اسوم التاايع  رقدم مبويب املالذي أنائ 

كنددة اسددتجالء احلقيقددة والتعدداي  وعدددم   ومكددونل  ددري قمدداهنيل مهددا اخلاصددة مددن أيددل السددالم
 . 5ف  سياق النزا  املس   وبس  ياملختفل وحدة ال حث عن األيخاص   والتكاار
وعددددم التكددداار  ويدددّب المدددار امل ل حقيقدددة والعدالدددة والنتقددداء ك دددار مدددومف  النظدددام الاددد -23

اليت انتقت  مدن خدالل ابيدااءات ع نيدة  قمداة اايئدة القمداهنية اخلاصدة   6فتاك ت كنة االختيار
 صدديقا   14   ومنداو    قا يا   13و داهنما   قا يا   38ف قا يا   51من أيل السالم ال الغ عددهم 

  عمددوا   11والتعدداي  وعدددم التكدداار ال ددالغ عددددهم   وأعمدداء كنددة اسددتجالء احلقيقددة ل محكمددة
  سددياق النددزا  املسدد   وبسدد  ي  ومددديا وحدددة املختفددل ومدددياة وحدددة ال حددث عددن األيددخاص 

و من جممدو  املدومفل .  هيئة القماهنية اخلاصة من أيل السالمالتابعة لالتحقيم وتوييي االهتام 
  املاهنددة  والكولددوم يل املنحدددرين مددن أصددل  54الددذين اختددارهتم ال جنددة  يددك ت نسدد ة النسدداء 

خدددداره مددددنهم مددددن   املاهنددددة  54كمددددا أن   املاهنددددة    6  املاهنددددة  والسددددكان األصدددد يل  9أفايقدددد  
 . عاصمة ال  د

 5سددنوات  ت يهددا فددكة مددن  10وسددتعمل اايئددة القمدداهنية اخلاصددة مددن أيددل السددالم مدددة  -24
وأُناددئت كنددة . 2018مدداة   كددانون الثاين/ينددايا وُعددل الق. سددنوات إلادداء أناددطتها القمدداهنية

ُنصب أعماؤها    و    7ف588/2017استجالء احلقيقة والتعاي  وعدم التكاار مبويب املاسوم 
 .سنوات 3  وستعمل مدة 2017كانون األول/ديسمّب 

ة النظدددام الادددامل ل حقيقدددلتيسدددري عمدددل ويدددا  اجملتمددد  املددددين أن الكيددداانت املنادددأة واملنصددد ة  -25
مدحااي الندزا  املسد    حدا لوعدم التكاار تتي  ابمكانيدة ابعمدال حقدوق اإلنسدان ويّب المار والعدالة 

 .وابن كان هذا النظام يوايي ندايت ك رية  مثل ابيااك أياا  اثلثة مدنية ومومفل حكوميل
  فقددددد اتفدددداق السددددالماملنصددددوص ع يددددي     8فوفيمددددا يتع ددددم  إلصددددال  الايفدددد  الاددددامل -26

ويويددد   هكتددار مددن األرا دد  1 400 000م كيددة اب ددفاء الطدداب  القددانوين والامسدد  ع ددى  يددا 
ومنحدددت الوكالدددة الوينيدددة . هكتدددار 1 000 000الصدددندوق الدددوية لألرا ددد  أكثدددا مدددن  دددوزة 

هكتددددار  650 000؛ وُسدددد م قطعددددة أرض خاليددددة ل عدددددد ذاتددددي مددددن األسددددا 22 483لألرا دددد  
دوالرات الوالايت املتحدة كإعاانت لادااء بم يون دوالر  22م  غ وُخص  ؛ اإلثنيةل جماعات 

بداامج   الدذي يدن  ع دى ابناداء 893/2017وصددر املاسدوم . األرا   وابقامدة ماداري  ابنتاييدة
 170منهدددا  لصدددا   باانجمدددا   16  ابناددداء    وميمددد  العمدددل قددددما  التنميدددة ذات املنظدددور اإلق يمددد 

 .ب دية ذات أولوية
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  واعتمدددد  885/2017فاملاسدددوم  وية ل سدددالم واملصددداحلة والتعددداي اجمل دددس الدددوأنادددئ  -27
فوهدددو قيدددد املااق دددة املسددد قة مدددن ق  دددل  النظدددام األساسددد  ل معار دددة السياسددديةكدددونغاس اكمهوريدددة 

 .احملكمة الدستورية بغاض اعتماده بصفة ااهنية 
مدداء مددن احلكومددة   املؤلفددة مددن أعكنددة املتابعددة والتحقددم املعنيددة  تفدداق السددالموأُناددئت  -28

خدالل  اتفداق السدالموالقوات املس حة الثورية لكولوم يا  وه  بصدد صيا ة خطة ابيارية لتنفيدذ 
 .سنة 15سنوات و 10أي ل مها 

وأبددددت احلكومدددة الوينيدددة ابرادهتدددا الكام دددة ملواصددد ة عم يدددة التفددداوض مددد  يدددي  التحايدددا  -29
ل هذه اإلرادة بندوااي وا دحة مدن أن تقابد  أيما  وين غ  . الوية اليت جتاي   مدينة كيتو  ابكوادور

 .يانب هذه اكماعة املس حة

 املقدمااااااااة خااااااااالل اجلولااااااااة ا و / 15ة مشاااااااااركة املاااااااارأة ل ومليااااااااة السااااااااالم تالتواااااااااي -1 
 املقدمتان خالل اجلولة الثانية( 6-117و 2-117 التوايتان

نسددداء   9فويددداركت   احملددداداثت ثدددالر.   عم يدددة السدددالم أساسددديا   كاندددت املددداأة عنصددداا   -30
كمدددا تادددك ت ال جندددة الفاعيددة ل ادددؤون اكنسدددانية املك فدددة .  بصددفتهن مفو دددات   الوفدددد احلكددوم 

 املّبمة.نساين   عي  املناقاات واحلوارات الاامية اب  تصميم وتنفيذ االتفاقات اكنظور امل دماه 
منظمددات   قاهندددة  16الفاعيددة ابسددهاماُت واكتسددت أمهيددة  حيويددة    ابثددااء عمددل ال جنددة  -31

امداأة  دحية ف دمن جمموعدة  36خ ريات كولوم يات   جمدال العندجمل اكنسد   و عاانساهنية  و 
امددداأة   وعاعدددة املث يددددات واملث يدددل ومزدويددد  امليدددل اكنسدددد  ومغددداياي ااويدددة اكنسددددانية  60مدددن 

موعات حا  العصدا ت وحام   صفات اكنسل  وخ ريات دوليات  وعموات سابقات   جم
 7 172ووردت   ابيار احملافل املناأة إل حة املااركة ل مجتم  املددين . من عت جمل أواء العامل
اه املنظدور اكنسداين   دمدوتُدايم ذلدمل اب  مقدك  إل. منظمدة نسداهنية 301مسامهة من أكثا من 
 .اتفاق السالم اخلطة اإليارية لتنفيذ

اايئدددة و اايئدددة اخلاصدددة الافيعدددة املسدددتو  ل ادددعو  اإلثنيدددةادددئت و إل دددافة اب  ذلدددمل  أُن -32
 .اتفاق السالم  لال طال  معا  مبتابعة تنفيذ اخلاصة لممان مااعاة املنظور اكنساين

وأيددار األمددل العددام لألمددم املتحدددة   تقايدداه عددن العنددجمل اكنسدد  املتصددل  لنزاعددات اب   -33
توخددداة مدددن قدددااري ية بادددكل منهجددد   سدددد األهددددا  املأن كولوم يدددا "تناولدددت الادددوا ل اكنسدددان

 . 10ف "2008ف1820  و2000ف1325جم س األمن 

 10و 9و 8االلتزامااات العوويااة إزالااة ا لمااام   ااراض إنسااانية والتوويااة اماااطر ا لمااام ت -2 
 املقدمة خالل اجلولة الثانية( 47-116والتواية  .اجلولة ا و املعرب ونها خالل 

 180الدولة سياسة ابزالة األلغام أل ااض ابنسانية  الديت أ حدت ابمكانيدة مل دي   عززت -34
املع ومدددات  التحقددم مدددن مدددن خدددالل  157خدددالل عم يدددة التطهددري و مددن 23ب ديددة مدددن األلغدددام ف

وحدددددا كدددددانون . ب ديدددددة أخدددددا  242واالسدددددتعانة مبنظمدددددات ابزالدددددة األلغدددددام أل دددددااض ابنسدددددانية   
مددددددن األرا دددددد  وتدددددددمري أو  مابعددددددا   مددددددكا   5 219 385   تسدددددد  تطهددددددري2017األول/ديسددددددمّب 

 11وزادت القدددددرة التاددددغي ية لعم يددددة ابزالددددة األلغددددام حيددددث تعمددددل .  11فذخددددرية 5 699 تعطيددددل
 .  هذا اجملال  12فهيئة
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  ُسددددجل خددددالل الفددددكة لنظددددام ابدارة املع ومددددات املتع قددددة  أللغددددام املمددددادة لألفددددااد ووفقددددا   -35
 ددحية لأليهددزة املتفجدداة  11 523ع ددى الصددعيد الددوية  2017و 1990املمتدددة بددل عددام  

األد  مدددن  2017  وكدددان عدددام  13فمدددن املددددنيل  4 486العدددام واألمدددن  مدددن قدددوات 7 037ف
 .من املدنيل  34العام واألمن من قوات  16 حية   50حيث عدد المحااي ف

اعتمدددداد   2017ومددددن أيددددل نسددددل مسددددتو  رعايددددة  ددددحااي األلغددددام  يددددا    عددددام  -36
ابيددااءات   تع يمددات لو دد  2  ف 14فتدددابري اإلعانددة اإلنسددانية الدوريددة لمددحااي النددزا  املسدد    1ف

  تددابري االسدتفادة مدن سد ل يدّب 3  ف 15فتوفري الاعايدة الصدحية وابعدادة التأهيدل ال ددين ل مدحااي
ايل مدن األلغدام داهنداة املع ومدات املتع قدة  لند  ابيااءات تصدميم وتنفيدذ خددمات 4  ف 16فالمار

 . 17فاملمادة لألفااد
ولتعزيدز رعايدة األيفدال  دحااي األلغدام املمدادة لألفدااد والدذخاهنا  دري املنفجداة  ُو ددعت  -37

واسدتفاد مدن هدذا . مبجموعدة أدواتافقدة   مُ امل ادل التوييهية ل مساعدة الاام ة 2016  عام 
وع دى . عامدا   مومفدا   30و حم يدا   تمعدا  جمو أسداة  77من المحااي امل اياين  و يفال   186اإليااء 

خاريددة الطايددم إلعددادة احلقددوق لأليفددال  ددحااي النددزا  املسدد   ورعددايتهم نفددس املنددوال  ُو ددعت 
  ارهم ع ى وو يامل.ومساعدهتم ويّب 

  ةدددوذه التوعيدددة مبخدددايا 1و  ابيدددار التوعيدددة مبخدددايا األلغدددام  يدددا  تنفيدددذ مدددا ي ددد   ف -38
  ةدوذه 2   ف2016-2014ف يخصا   7 018الطوارل  الذي استفاد مني األلغام   حاالت 

مددددن األيددددخاص  1 702التوعيددددة مبخددددايا األلغددددام   اجملدددداالت التع يميددددة  الددددذي اسددددتفاد منددددي 
ملمددددددداعفة الدددددددداعمل    اسدددددددكاتيجية تددددددددريب قدددددددادة الادددددددعو  األصددددددد ية3   ف2017-2014ف
 .يخصا   4 532اليت استفاد منها    س وكات اآلمنةل

املقدماااة خاااالل  46و 20و 19مناااع التجنياااد القساااري واساااتمدام ا طفاااال تالتواااايات  -3 
 115-116و 114-116و 113-116و 112-116التواااااااايات /ا و  اجلولاااااااة

 املقدمة خالل اجلولة الثانية( 47-116، و26-116و 117-116و 116-116و
  القوات املس حة الثورية صفو  ويا    مااهقا   135  ابيار تنفيذ اتفاق السالم   ادر  -39

 لددّبانمج املتخصدد  ل معهددد  11و مسددار احليدداة املغددايامددنهم بددّبانمج  124لكولوم يددا  التحددم 
واادددد    ك تدددا احلدددالتل االسدددتفادة مدددن يايدددة الدولدددة وكفالدددة عم يدددة . الكولدددومر لاعايدددة األسددداة

فيهدا   كولوم يدا    ابيدار عم يدة  وهذه ه  املاة األو  اليت ُتّبم. مالهنمة ويام ة إلعادة احلقوق
 . السالم  اتفاقات باأن انسحا  القاصاين من عاعة مس حة  ري قانونية ورعايتهم

  تقاياهدا السدنوي   املمث ة اخلاصة لألمل العام املعنيدة  أليفدال والندزا  املسد  وأبازت  -40
.    اتفدداق السددالمالطفددل    األمهيددة واألولويددة املعددارتل حلقددوق2017الصددادر   / /أ سددطس 

 .كما س طت الموء ع ى االخنفاض الك ري   حاالت جتنيد األيفال منذ بدء حماداثت السالم
  الاامد  اب  بيئة يعمهدا السدالم" مستق    ي دأ اليوم  لنهيئ لأليفال"و اي تنفيذ باانمج  -41

وسياددمل هددذا الددّبانمج  . ممندد  اكماعددات املسدد حة  ددري القانونيددة مددن جتنيددد األيفددال واسددتخدامه
ب ديددة ُمنحددت األولويددة   ماح ددة  166 ب دددة   500الددذي يندددره   ابيددار تنفيددذ اتفدداق السددالم  

يفددل تددكاو   27 000  ويهددد  الددّبانمج اب  تعزيددز وتطددويا قدددرات حددوا  املسدد   بعددد النددزا  مددا
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ومؤسسددات أخددا   أسداة   إل ددافة اب  مددارس  15 000سدنة  وحددوا   18و 12أعمدارهم بددل 
 .توفا احلماية لأليفال وتكفل حقوقهمبيئة من أيل ابنااء  ل عمل عاعيا  

ال جنة املاككة بل القطاعات ملن  جتنيد األيفال واستخدامهم وممارسة العنجمل وتواصل  -42
الددديت   اكماعددات املسدد حة  ددري القانونيددة واكماعددات اإليااميددة املنظمددةمددن ق  ددل  اكنسدد  ع دديهم
 90  تنفيذ اسكاتيجيات لكفالة احلقوق ومن  االنتهاكات   ما يقدار  2007أنائت   عام 

 .  املاهنة من منايم ال  د
بدداانمج الاعايددة املتخصدد  إلعددادة احلقددوق لأليفددال  ددحااي التجنيددد كولوم يددا وو ددعت   -43

اسددددتفاد و   لقانونيددددة ددددري املادددداو  الددددذين يفكددددون ارت ددددايهم  كماعددددات املسدددد حة املنظمددددة  ددددري ا
 .2017و 2013بل عام  ما   الفكة املمتدة  يفال   1 336 مني
ابيدددااءات ذات صددد ة   سدددياق التحقيدددم   ياميدددة ل دولدددة واملدددذ مكتدددب املددددع  العدددام  -44

  2017وحزياان/يونيددددي  2012و  الفدددكة املمتدددددة بددددل عددددام . التجنيدددد  ددددري املادددداو  ل قاصدددداين
 160 إلداندة  فيمدا يتع دم  دوا   حكمدا   149لواهن  اهتدام و 106نقيم  وصدرت  100 فُت 

 . حية
 5 100حالدددددة جتنيدددددد  و 4 900  يدددددا  تسدددددجيل 975/2005و  ابيدددددار القدددددانون  -45

وجتدداوز عدددد الوقدداهن  . نظددام املع ومددات املتع قددة  لعدالددة والسددالمأُدريددت      ددحية اددذه اكاميددة
  توييددي املددعون العدامون اسدتند ابليهددا عددد الوقدداهن  الديت   و 1 500الديت اعدك  ذدا املاددت ي ذدم 

 دحية مدن  1 250واقعدة و 353بادأن  حكمدا   15وب دغ عددد أحكدام اإلداندة . 2 400تهم ال
 . حااي التجنيد  ري املااو 

 املقدمة خالل اجلولة الثانية( 16-116تالتواية  واالندماجإوادة اإلدماج  -4 
لدددة أن تادددكل ابعدددادة ابدمددداه األعمددداء السدددابقل   القدددوات  ددداي تعزيدددز ابيدددااءات لكفا -46

مقاتددل  12 000وبدددأ أكثددا مددن . املسدد حة الثوريددة لكولوم يددا  ددمانة  حقيقيددة مل دددأ عدددم التكدداار
مواقدددد  ابق يميددددة اب   املنددددايم احمل يدددة االنتقاليددددةونولددددت . سدددابم ماح ددددة االنتقددددال اب  احليددداة املدنيددددة

 .ل تدريب وابعادة اإلدماه
إلعددددادة  ابق يميددددا   جم سددددا   25  الددددذي يمددددم  18فاجمل ددددس الددددوية إلعددددادة اإلدمدددداهوأناددددئ  -47

و  ابيدار ابعدادة اإلدمداه امل كدا  . اإلدمداه  كتددبري إل دفاء الطداب  الالماكدزي ع دى هدذه العم يدة
نُفدددذت بددداامج لتادددجي  املعدددامالت املصدددافية  وابقامدددة املاددداري  اإلنتاييدددة  واالنتسدددا  اب  نظدددام 

اليتمدددداع  اخلدددداص  لاعايددددة الصددددحية واملعايددددات التقاعديددددة  وااللتحدددداق  ملدددددارس  المددددمان ا
 .وتكوين رأس املال ال ااي من أيل العمل

 يخصدا   59 761  يا  تساي  2017و 2003  بل عامما وخالل الفكة املمتدة  -48
  عم يدة ابعدادة   املاهنة مدن املاداركل  76و. كانوا ينتمون اب  عاعات مس حة  ري قانونيةممن  

 . 19فاإلدماه و/أو االندماه م تزمون  لقانون
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 املمتفنيالبحث و  ا شماص  -5 
ع دى ابيدااءات ملعاكدة مسدألة ال حدث عدن األيدخاص الدذين هدم    اتفداق السدالمن   -49

  أنائت وحدة ال حث عن األيخاص املختفل 589/2017ومبويب املاسوم . عداد املختفل
 .املس   وبس  ي  سياق النزا  

  تنفيددذ 1وريثمددا ت دددأ هددذه الوحدددة عم هددا الامسدد    دداي ابذدداز تدددبريين مددؤقتل مهددا  ف -50
مقددابا   التحدداي   الدديت أ حددت ابمكانيددة  20ف062التددابري الفوريددة اإلنسددانية فال يددان املاددكك رقددم 

  ذويمنهددا اب  63يثددة وتسدد يم أكثددا مددن  600  حيددث يددا  اسددتخااه أكثددا مددن  21فةعديددد
  م اياة عم ية خاصة لتقدد  وعد  املع ومدات ذات الطداب  اإلنسداين ال حدت  بددأ 2فالمحااي؛ 

تنفيذها   أوساط أفااد القوات املس حة الثورية لكولوم يا  وسيستما بتوفري التددريب ل منظمدات 
 .االيتماعية وألفااد قوات األمن العام

خاالل اجلولاة املعارب ونا   38االلتازام العاووا  تتقدمي الرواياة والتعاويا الشاامل للياحاا -6 
 24-116و 23-116و 22-116و 18-116و 17-116والتوااااااااايات . ا و 

 املقدمة خالل اجلولة الثانية( 25-116و
 2017حدددددددا كدددددددانون األول/ديسدددددددمّب يدددددددا     22فل سدددددددجل الوحيدددددددد ل مدددددددحااي وفقدددددددا   -51

ي  دددددددددددددغ عددددددددددددددد و دددددددددددددمن األيدددددددددددددخاص املسدددددددددددددج ل  .  دددددددددددددحية  23ف8 625 631 تسدددددددددددددجيل
ومدددددددددددن يصدددددددددددنفون أنفسدددددددددددهم  دددددددددددمن  4 289 790وعددددددددددددد اإلانر  327 271 4 الدددددددددددذكور
وحددددام   صددددفات  املث يددددات واملث يددددل ومزدويدددد  امليددددل اكنسدددد  ومغدددداياي ااويددددة اكنسددددانية عاعددددة
  املاهندة مدن الوقداهن  امل  دغ عنهدا مندذ بددء سدااين قدانون  64وتتع دم نسد ة . 2 472  24فاكنسل

    حدددار وقعددت ق ددل قددانون المددحاايبع ددارة ألرا دد  فاملاددار ابليددي فيمددا ي دد  المددحااي وابعددادة ا
 .2012 عام
  يدّب المدار ع دى ودو يدامل    أحدازت الدولدة تقددما  قدانون المدحاايومنذ بدء تنفيدذ  -52

   سدددة جمددداالت هددد   الك دددية  وابعدددادة التأهيدددل  والتعدددويض  ورد احلقدددوق  و دددماانت عددددم 
  الفادي  يّبز ما ي   المار يّبو  ابيار . التكاار

   32   ددددحية مددددن  ددددحااي عت ددددجمل اكددددااهنم   791 801تقددددد  التعددددويض اب 
اماأة مدن  دحااي  7 775ويد  من هؤالء المحااي يو . ب دية 819مقايعة و

 ؛العنجمل اكنس 

  ؛ حية 150 059تكا  واعكا  من الدولة اب  رسالة تس يم 

   ددددددحية  138 471اكمدددددداع  مبادددددداركة تنفيددددددذ اسددددددكاتيجية التعددددددا  النفسدددددد  
 ؛ذكاا   36 299أنثى و 172 102

   األيددددخاص ُأسددددا أسدددداة مددددن  2 368تقددددد  الدددددعم خددددالل تسدددد يم الافددددات اب
 ؛املختفل  وذلمل  لتنسيم م  مكتب املدع  العام ل دولة

  ج تفا    وماا   لنو  اكنس  يدارك االاامل القاهنم ع ى يّب المار تنظيم أايم
  ومااهقددا   يددا    12 323  ويفددال   3 328يددخ    22 000مددن فيهددا أكثددا 
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مددددددن ذوي  يخصددددددا   1 742امدددددداأة مددددددن  ددددددحااي العنددددددجمل اكنسدددددد   و 2 296و
 ؛من ك ار السن يخصا   2 474اإلعاقة  و

  الفددادي ل نسدداء  ددحااي العنددجمل اكنسدد    سددياق يددّب المددار تنفيددذ اسددكاتيجية
 .النزا  املس  

 214عاعدددة ابثنيدددة  و 391فئدددة معنيدددة ف 644مددداع    دددة اكجبدددّب المدددار وفيمدددا يتع دددم  -53
 منظمة وعاعة   وجتدر اإليارة اب  اإلذازات التالية  39عاعة  ري ابثنية و

  29اكمدداع  وقاهنمددة   كددّب المددار مددن خطددط معتمدددة عاعددة  127اسددتفادة 
 ؛مقايعة

 57  مدداع   اكجبددّب المددار مدد  اكماعددات اإلثنيددة املعنيددة  ةمسدد قمادداورة عم يددة
  ؛ 25فمنها رمسيا   12اعُتمد 

 14  ؛ 27فمؤلفة من نساءهيئات  تس و   26فع ى الصعيد الويةهيئة 

  عاعة معنية جبّب المار. 113ل ك ية  استفاد منها  تدبريا   274تنفيذ 

  الااميدة اب  "لنتماسدمل"اسدكاتيجية مدن جبدّب المدار عاعة معنية  191استفادة  
 .االيتماع  داخل اجملتمعات احمل يةتوفري الدعم النفس  

مددددددن األرا دددددد  وأصدددددددر  هكتددددددارا   222 484وفيمددددددا يتع ددددددم  عددددددادة األرا دددددد   أُعيددددددد  -54
 دوالرا   24 621 878واسددُتثما أكثددا مددن . يخصددا   30 220لصددا   حكمددا   2 967 القمدداة

وفيمددا  .أسدداة 2 700دوالرات الددوالايت املتحدددة   مادداري  ابنتاييددة  اسددتفاد منهددا أكثددا مددن بدد
قمددية و دداي نديددد  43يتع ددم  عددادة حقددوق اكماعددات اإلثنيددة   األرا دد   ُحددددت عناصددا 

 تدددبريا   26دعددو    ماح ددة اإليددااءات القمدداهنية  وامُلددذ  32قمددية أخددا   وتويددد  66عناصددا 
 .أحكام  عادة احلقوق 6وصدرت  احكازاي  

ك   لتحددايت الديت توايههدا مدحااي  فدإن الدولدة تعديّب  دار الأما خبصوص سياسة  -55
يددّب فيمددا يتع ددم بتددوفري املددداخيل وفدداص العمددل والتعويمددات  وكددذلمل  لتنفيددذ الاددامل لتدددابري 

 .ميثل فاصة لتعزيز هذه السياسة اتفاق السالماكماع   ولكنها تا  أن المار 

وااللتازام . املقدماة خاالل اجلولاة ا و  40و 38و 37و 36التشرد القساري تالتواايات  -7 
 املعرب ون  خالل اجلولة ا و ( 34العووا 

  ب غ عدد  حااي التااد القساي املسج ل   السدجل 2018حا كانون الثاين/ينايا  -56
خددالل  اخنفددض عدددد األيددخاص املاددادين قسدداا  قددد و .  ددحية 7 671 124الوحيددد ل مددحااي 
لتادداد   بعددض منددايم جَّل حدداالت اُتسدد نددي ال تددزال تعددك  الدولددة ؛  ددري أن السددنوات األخددرية

ألعمددال الدديت تقددوم ذددا اكماعددات  ددري القانونيددة  وسيتواصددل  لتددا  املدداذ التدددابري بسدد ب اال  ددد 
 .الالزمة ملن  هذه الظاهاة ومعاكتها

فمندددددددذ  نقددددددداي   نددددددويال   6 686 360تقددددددد  و  جمددددددال املسدددددداعدة اإلنسددددددانية  يددددددا   -57
 دوالرا   1 378 396 248  ب غدددت قيمتهدددا 2017يسدددمّب   حدددا كدددانون األول/د2012 عدددام

 دحية مدن  دحااي التاداد القسداي   313 049وقُددم التعدويض اب  . دوالرات الدوالايت املتحددةب
 . حية 180 000وحظ   لدعم خالل عم ية العودة أو ابعادة التويل الطوع  حوا  
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  الدددديت أياهتددددا وحدددددة  حلقددددوق الدراسددددة االستقصدددداهنية املتع قددددة  لتمتدددد  الفع دددد وأ نددددت  -58
  املاهنددة  78  أن  29فةيادديأسدداة مع 27 727خبصددوص المددحااي واإلدارة الوينيددة لإلحصدداءات 
أن  حيث تا  أاا ستقيم مااري  حياهتا  وأمهات أيما   من األسا املعياية املاادة تعي  حاليا  

   74عدد األسا املاادة اليت تعي  حالة الفقا املددق  قدد اخنفدض  حيدث انتق دت نسد تها مدن 
  املاهنة    حل اخنفض عدد األسا املعياية اليت تعي  حالة الفقا العدام  حيدث  33املاهنة اب  

 مددن 314 402وعددالوة ع ددى ذلددمل  جتدداوز .   املاهنددة 63  املاهنددة اب   97انتق ددت نسدد تها مددن 
 .المحااي حالة المعجمل النايم عن التااد

املعارب ونا  خاالل اجلولاة  51ل جماال حقاوق اإلنساان تااللتازام العاووا والتثقيف التعليم  -8 
 املعرب ون  خالل اجلولة الثانية( 121العووا ا و /االلتزام 

سدكاتيجية  اي  من خالل النظام الوية حلقوق اإلنسان والقانون الدو  اإلنسداين واال -59
  تنفيدذ اتفدداق السددالم فيمدا يتع ددم بتعزيددز 2034-2014الوينيدة لكفالددة حقدوق اإلنسددان ل فددكة 

مكددوانت سياسددة حقددوق اإلنسددان  مدد  الككيددز ع ددى التثقيددجمل والتع دديم   جمددال حقددوق اإلنسددان 
ام و د  منداهج تابويدة ومنهجيدات ل تددريس   نظد -عمدل  أوال  مسدارات ل لثالثدة  والسدالم  وفقدا  

اسددتحدار عم يددات ل تع دديم مددن أيددل العمددل والتنميددة ال ادداية  -؛ اثنيددا  التع دديم فالتع دديم النظددام  
تعزيددز وتنفيددذ بداامج التنميددة الثقافيددة مددن أيددل التحددول االيتمدداع   -؛ اثلثددا  فالتع ديم  ددري النظددام  

 .  جمال حقوق اإلنسانالتع يم وتعزيز خطة ابرساء عم ية . وستتواصل  نظام ف ري 
حقددوق  ويتددوخى النظددام الددوية حلقددوق اإلنسددان ابرسدداء مكددون الثقافددة والتع دديم   جمددا  -60

وع ى  داار ذلدمل  سديجاي تعزيدز عنصدا التنميدة . اإلنسان والسالم   باانمج العمل العام الوية
ن أيدل والتغريات الثقافيدة الديت اتداه ابليهدا ال  دد مد ةالثقافية سعيا  اب  نقيم التحوالت االيتماعي

 .التقدم   مسار املصاحلة الوينية

 اإلقوق املدنية والسياسية -ابء 
املقدمتان خالل  35-116و 3-116اإلق ل اإلياة ول السالمة الشمصية تالتوايتان  -1 

 اجلولة الثانية(
ُو دددعت السياسدددة العامدددة ملنددد  انتهاكدددات حقدددوق األفدددااد واكماعدددات واجملتمعدددات احمل يدددة  -61
ل تنسدددديم مددددن أيددددل متكددددل عت ددددجمل  و  السددددالمة واحلايددددة واألمددددن  الدددديت أناددددأت ابيددددارا  احليدددداة   

الكياانت من العمل ع ى النحو املالهنم فيما يتع م بتحديد املخايا و عتماد تدابري عدم التكداار 
 . 1581/2017فاملاسوم 

ل منظمدات  وُو عت ال واهن  التنظيمية لنظام الوقايدة واإلندذار مدن أيدل التصددي السداي  -62
اإلياامية وأعمااا وأناطتها  ولألفعال والس وكات اإلياامية اليت تُعاض حقوق السدكان وتنفيدذ 

 .   وهذا ابيااء يعزز نظام اإلنذار امل كا2124/2017اتفاق السالم ل خطا فاملاسوم 

 ا شماص سليبو اإلرية -2 
ري لو ددد  سياسدددة يناهنيدددة ابزاء التحددددايت الددديت يوايههدددا نظدددام السدددجون  اعُتمددددت تدددداب -63

  الددذي عددزز جمموعددة مددن 1709/2014  تعددديل قددانون السددجون فالقددانون 1متسددقة ووقاهنيددة  ف
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 1786/2016و 1760/2015  اعتمددددداد القدددددانونل 2ف. المدددددماانت لأليدددددخاص احملتجدددددزين
لتخفيجمل المغط  1826/2017لكييد استخدام ابيااء احل س االحتياي  واحلد مني  والقانون 

اجمل دددس الدددوية ل تخطددديط االقتصدددادي وثيقدددة   سدددن سياسدددة السدددجون ف3ف. القمددداء ع دددى نظدددام
التابعددة ل معهدددد ال ددواهن  التنظيميدددة العامددة ل سدددجون   ابصددددار 4ف.  3828/2015وااليتمدداع  

.  6349/2016اب  ادددددج قددددداهنم ع دددددى حقدددددوق اإلنسدددددان فالقددددداار  الدددددوية ل سدددددجون  اسدددددتنادا  
 .االيتماع اإلدماه اخلطة الوينية إلعادة ابيالق   5ف

   4,3وقددددد اخنفددددض عدددددد نددددزالء السددددجون التابعددددة ل معهددددد الددددوية ل سددددجون بنسدددد ة  -64
 2016  عددددددام  120 914أيددددددخاص   حيدددددث انتقددددددل مددددددن  5 206فأي مددددددا يعددددددادل  املاهندددددة
  .2017  أي ول/س تمّب  115 708 اب 
 مكداان   3 336  جتهيدز 2015و 2014و  جمال ااياكل األساسية  يا  بل عام   -65

  ددول  يديدددا   مكدداان   3 881منهددا مددا هددو يديددد ومددا أُعيددد ابصددالحي  ويُعتددزم جتهيددز مددا جمموعددي 
ور دددم هدددذه . الطاقدددة االسدددتيعابية ل سدددجونلدددزايدة ماددداري   ثالثدددة  وذلدددمل   ابيدددار 2018عدددام 

 .اكهود  ال تزال  ة ندايت فيما يتع م  كتظاظ السجون

 61-116و 60-116و 59-116و 58-116ااااااايات االجتااااااار اب شااااااماص تالتو  -3 
املقدماااااااااااة خاااااااااااالل  66-116و 65-116و 64-116و 63-116و 62-116و

 املعرب ون  خالل اجلولة الثانية( 125اجلولة الثانية. وااللتزام العووا 
 2018-2016االسدددكاتيجية الوينيدددة ملكافحدددة االجتدددار  أليدددخاص ل فدددكة اعُتمددددت  -66

 مدحااي  وهد  لمكافحة هذه اكاميدة وكفالدة حقدوق اإلنسدان د  ذ   1036/2016فاملاسوم 
 . 30فعم ية صيا ة يارك فيها عت جمل اكهات الفاع ة   مكافحة هذه اآلفة اة 
  تددددريب املدددومفل احلكدددوميل 1ونُفدددذت ابيدددااءات ملنددد  هدددذه اكاميدددة  يدددّبز  دددمنها  ف -67

بغاض ممداعفة الدداعمل ملند  هدذه اكاميدة؛ وقادة اجملتمعات احمل ية واملؤسسات التع يمية  وذلمل 
  دعددددم عمددددل كددددان املقايعددددات وال  دددددايت والدددددواهنا  لتعزيددددز كفاءاهتددددا فيمددددا يتع ددددم مبسدددداعدة 2ف

تتوافددم مدد  االسددكاتيجية خطددط عمددل المددحااي احملتم ددل اددذه اكاميددة ويددايتهم  وبو دد  وتنفيددذ 
ذدددد  تعزيدددز املكافحدددة الادددام ة لالجتدددار   تعددداون الثنددداهن  واإلق يمدد ل  ابناددداء /ليدددات 4الوينيددة  ف

 2015و 2012و إل ددددافة اب  ذلددددمل  يددددا  خددددالل الفددددكة املمتدددددة بددددل عددددام  .  أليددددخاص
  ابكددددوادور ويددددي   واألرينتددددل وهندددددوراس الدددددول التاليددددة مددددذكاات تفدددداهم مدددد  8التوقيدددد  ع ددددى 

 .والس فادور و را واي وكوستاريكا وبريو
ة االجتدددددددار  أليدددددددخاص خدددددددالل الفدددددددكة املمتددددددددة بددددددددل و  سدددددددياق التحقيدددددددم   ياميددددددد -68

 . إلدانة حكما   55قاار اهتام و 95  وصدر هتمة 118 ت  ُويه2017و 2013 عام 
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 املقدمااة خااالل اجلولااة 52املاادافعون واا  حقااوق اإلنسااان والقااادة االاتماااويون تالتواااية  -4 
 73-116و 21-116و 20-116و 19-116و 6-116يات اااااااااااااااااااااااا و /التو 

 79-116و 78-116و 77-116و 76-116و 75-116و 74-116و
املقدماااااااااااة خاااااااااااالل  85-116و 83-116و 82-116و 81-116و 80-116و

 املعرب ونها خالل اجلولة ا و ( 51و 50و 48 وااللتزامات العووية. اجلولة الثانية
تكددار الدولددة تقدددياها ل عمددل الددذي يمددط   بددي املدددافعون عددن حقددوق اإلنسددان ل مطال ددة  -69
وعددالوة ع ددى ذلددمل  تاددايا م معهددم. داهنالددا هدد لتددا  حوار تواصددل حلقددوق وتاسدديد الدميقااييددة   
أعا  عني اجملتم  الدو  واملااركون   احلوار الوية من ق م ابزاء االعتداءات اليت تعاض ادا  ما

 .املدافعون عن حقوق اإلنسان
ق اإلنسدان وكفالدة عم هدم  يدا  وبغاض تعزيز النظام املؤسس  حلماية املدافعل عن حقو  -70

فاقة النخ ة   الااية الوينية  واملدياية الفاعيدة املتخصصدة التابعدة ل وحددة الوينيدة ل حمايدة  ابنااء 
ووحدة التحقيقات اخلاصدة التابعدة ملكتدب املددع  العدام ل دولدة املعنيدة بتفكيدمل املنظمدات اإليااميدة 

 . 31فوماكز القيادة املوحدة  898/2017فاملاسوم  ومكافحة الس وكات اإلياامية
ال جنددددة الوينيددددة ل مددددماانت   أناددددئت اتفدددداق السددددالمو إل ددددافة اب  ذلددددمل  و  ابيددددار  -71

   اليت ياأسها رهنيس اكمهورية  وهددفها تصدميم ومتابعدة السياسدة 154/2017فاملاسوم  األمنية
ااميدة ومكافحدة السد وكات اإليااميدة الديت هتددد تفكيمل املنظمدات اإلي  الاامية ابالعامة واكناهنية 

وتمددم ال جنددة الوينيددة . مدداات منددذ ابنادداهنها  ددساملدددافعل عددن حقددوق اإلنسددان  وقددد ايتمعددت 
انهنددب رهندديس ياأسددها   وهدد  هيئددة تنفيذيددة الفاعيددة ل مددماانت األمنيددةال جنددةد  مددماانت األمنيددة ل

 .ايتماعا   13اكمهورية  عقدت 
ياميدددددددة قتدددددددل ملددددددددافعل عدددددددن حقدددددددوق  144  وقعدددددددت 2017و 2016وبدددددددل عدددددددام   -72

  وُأحددداز تقددددم أيدددخاص مدددن مددداتكر هدددذه اكدددااهنم   103وأُلقددد  القددد ض ع دددى .  32فاإلنسدددان
.   املاهنددة فنديددد هويددة اكدداين املزعددوم وابصدددار أوامددا االعتقددال  50بنسدد ة التحقيددم   القمددااي 

يتمددمن ةدداذه وممارسددات  توييهيددا   ولددة أمدداا  و إل ددافة اب  ذلددمل  اعتمددد مكتددب املدددع  العددام ل د
دولية ل تحقيم   اكااهنم املاتك ة  د املدافعل عن حقدوق اإلنسدان وحماكمدة ماتك يهدا  حظيدت 

 .صيا تي بدعم كنة ال  دان األمايكية حلقوق اإلنسان
عدددن  ولددد  كولوم يددا بددداانمج  ل وقايددة واحلمايددة يسدددتهد   ددحااي النددزا  املسددد   واملدددافعل -73

حقدددوق اإلنسدددان والصدددحفيل وزعمددداء النقدددا ت واملطدددال ل  ألرا ددد  وقدددادة اكماعدددات السياسدددية  
 5 789 م يدون دوالر حلمايدة 137ثما أكثا مدن   استُ 2017و  عام . سيما عاعات املعار ة وال

واسدتحدر خاريدة املتخدذة    تنفيدذ التددابري وينسدانيا   ابثنيدا   وأدمج هدذا الدّبانمج اجدا  . معنيا   يخصا  
 . 2078/2017يايم لتوفري احلماية اكماعية ل جماعات واجملتمعات احمل ية فاملاسوم 

 /املقدماااااة خاااااالل اجلولاااااة ا و  54اإلرياااااة النقابياااااة وحرياااااة تلاااااوي  اجلمعياااااات تالتوااااااية  -5 
 املقدمة خالل اجلولة الثانية( 84-116 التواية

منهدا ابناداء  مدن أيدل ابعمالدي  ا   دذل يهدودهد  تة  و تكفل الدولدة احلدم   احلايدة النقابيد -74
حمافددددل ل نقدددددام واحلدددددوار مثدددددل ال جنددددة املادددددككة بدددددل الوكددددداالت لتعزيددددز ويايدددددة حقدددددوق اإلنسدددددان 

 . 34فوال جنة اخلاصة ملعاكة املنازعات املعاو ة ع ى منظمة العمل الدولية  33فل عمال
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.  624/2016اكدة النقابيدة فاملاسدوم وأنائت ال جنة الداهنمة كّب المدار اكمداع  ل ح -75
أحكدددام  407قاهنددد نقددايب  وصدددرت  400  ُوفددات تدددابري احلمايددة ألكثدددا مددن 2017و  عددام 
 .2017و 2011ماتكر يااهنم قتل النقابيل بل عام     حم إلدانة 

اكهددود امل ذولددة   اخنفدداض عددددد يددااهنم قتددل القددادة النقددابيل   كولوم يدددا أثددا تج ددى يو  -76
 .  املاهنة 51بنس ة 

املقااادمتان خاااالل  28و 14اللجاااوء إ  القيااااء واساااتقالل السااالعة القياااا ية تالتواااايتان  -6 
 70-116و 69-116و 67-116و 6-115و 5-115اجلولاااة ا و  / التواااايات 

. وااللتازام املقدمة خالل اجلولاة الثانياة 8-117و 7-117و 72-116و 71-116و
 خالل اجلولة الثانية(املعرب ون   120العووا 

تقدددر الدولددة األفكددار الدديت يطاحهددا اجملتمدد  املدددين ملوايهددة التحدددايت الدديت ال تددزال تعيددم  -77
التقددددم   ابيددددااءات التحقيددددم   قمددددااي انتهاكددددات حقدددوق اإلنسددددان وابدانددددة ماتك يهددددا  ولكنهددددا 

م املاتك دددة  دددد اعتمددددت اسدددكاتيجيات أ حدددت ابمكانيدددة ابحدددااز التقددددم   احملاكمدددة ع دددى اكدددااهن
 .املدافعل عن حقوق اإلنسان والنقابيل والنساء واأليفال  املاار ابليها   هذا التقايا

وء املددددواينل ابليددددي كددددويددددا  تاددددجي  الددددّبامج الااميددددة اب  تعزيددددز نظددددام العدالددددة وابمكانيددددة  -78
وتادمل  . عات  من أيل دعم عم يات التعاي  الس م ز واستخدام اآلليات ال دي ة لتسوية املنا

ل تعددددداي  بدددددل  ماكدددددزا   37ُدور ل عدالدددددة و 108   35فدُور العدالدددددة والتعددددداي  بدددددل املدددددواينل  1ف
 246   موفر قا   8 424   36ف/لية ابحقاق العدل  إلنصا   2ف؛ مقايعة 29تق     املواينل

 ماكدزا   388   37فاملصداحلة الوديدة القاهنمدة ع دى القدانون والتحكديم  3ف؛ مقايعدة 29ب دية داخل 
  2017وخدددددددالل عدددددددام .  38فنظدددددددم العدالدددددددة احمل يدددددددة  4ف ل تحكددددددديم؛ ماكدددددددزا   121ل مصددددددداحلة و

لآلليددة املتنق ددة لتيسددري ال جددوء اب  القمدداء   يومددا   83ب ديددة ذات أولويددة  ونُظددم  134 اسددتفادت
 .قمية 8 562وعاكت  يخصا   15 437قدمت خدمات اب  

  2017اب  تادددداين األول/أكتددددوبا  2012 وخددددالل الفددددكة املمتدددددة مددددن / /أ سددددطس -79
 26ب ديدددة    314  39فمدددحااي الندددزا  املسددد  لتوييدددي اللاعايدددة و لتقدددد  االوحددددة املتنق دددة يالدددت 

رين مددا ألدجمل يددخ  مدن املت 90قددمت خالادا خدددماهتا اب  ودو  يومددا   347مقايعدة  ونظمدت 
 . 40فالنزا  املس  من 
املددددداأة اب  كدددددوء مدددددن أيدددددل تيسدددددري  اءل ال نرددددديددددد كة تادددددجي  العمدددددونُفدددددذت اسدددددكاتيجية  -80

وتاددداين  2013بدددل / /أ سدددطس  مددداالددديت حققدددت اإلذدددازات التاليدددة خدددالل الفدددكة  القمددداء 
  2017األول/أكتوبا 

  1 411مقايعدددة مدددن مقايعدددات ال  دددد  يددداركت فيهدددا  14   يومدددا   25تنظددديم 
ويددداركت   . يدددكو  1 251و بال دددا   1 213امددداأة  دددحية  وقُددددم خالادددا 
اكمدددداع   املنظمددددة النسدددداهنية الاددددع ية جبددددّب المددددار هددددذه األايم اايئددددات املعنيددددة 

 ؛والاابطة الوينية ل نساء املنتميات اب  املنايم الايفية والاعو  األص ية

  االيتمددداع    تومددداكو و رانكيدددا وكي ددددو  - ح قدددة ل ددددعم النفسددد  19تنظددديم
السددكان ذوي امليددول اكنسددية اعددة عفدداد مددن  100و سددتو  يددارك فيهددا حددوا  

 ؛ 41فوااوايت اكنسانية املخت فة  حااي العنجمل اكنس    سياق النزا  املس  
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  2017و 2016عم يدددات لتيسدددري ال جدددوء اب  القمددداء بدددل عدددام   4تنظددديم    
  يخصدددا   181يو و رانكيددا وتومددداكو  اسددتفاد مددن خدددماهتا نسددسبيكي دددو وبيا

 .بال ا   82يكو  و 101وُقدم خالاا 
من الدستور  تتمتد  العدالدة اكناهنيدة العسدكاية  ختصداص النظدا    221ل مادة  ووفقا   -81

عي  األفعال اليت ياتك ها أفااد قوات األمن العام  يايطة أن تكدون ادا صد ة بعمدل  أو عم يدة أو 
األفعددال الدديت   ددري أن القمدداء العدادي هددو الددذي اددت   لنظددا  ؛ ابيدااء   سددياق النددزا  املسدد  

أي عالقددة فع يددة  داء اخلدمددة  مثددل االنتهاكددات اكسدديمة حلقددوق    كددم خطورهتددا  ليسددت اددا
 .اإلنساين اإلنسان وعالفات القانون الدو 

املقادمتان خاالل اجلولاة  35و 17ا م  وملافحة اجلماوات املسلحة املنظماة تالتواايتان  -7 
املقدماااااة خاااااالل  45-116و 34-116و 33-116و 32-116التواااااايات /ا و 

 اجلولة الثانية(
تعددددززت اسددددكاتيجية مكافحددددة اكماعددددات املسدددد حة املنظمددددة  بمدددد ط قادهتددددا الاهنيسدددديل  -82

 ددري املادداوعة زراعددة احملاصدديل   مددن خددالل مهاعددة منددايم نفددوذهمواحلددد مددن  وتعطيددل ناددايهم
 عمدوا   22 036قل أكثا من   ُو  أو اعت2014ومنذ / /أ سطس . ومماات التنقل واإلمداد

 .ال تزال  ة ندايت فيما يتع م بتفكيكهاذلمل  فر م و  ؛من أعماء ت مل اكماعات
ونفذ مكتب املدع  العام ل دولة اسكاتيجية لتفكيمل هياكدل اكماعدات اإليااميدة  مدن  -83

القددوات ادداء وابن  42ف/ليددة التنسدديم املاددككة بددل الوكدداالت ملكافحددة اكاميددة املنظمددةخددالل تاددكيل 
ومكندددت أعمدددال التحقيدددم واملالحقددة القمددداهنية املنجدددزة مدددن .  43فاملنسددقة ملكافحدددة اكاميدددة املنظمددة

 إلداندددددة ع دددددى منتمددددل اب  اكماعدددددات املسددددد حة املنظمدددددة واكماعدددددات  حكمدددددا   1 666ابصدددددار 
صددجمل وعدالوة ع ددى ذلدمل  ُويهددت خدالل الن. املنظمدةالعاديددة اإليااميدة املنظمدة وعاعددات اكاميدة 

اب   منتميدا   38و  44فاب  اكماعات املس حة املنظمدة منتميا   114هتم اب   2017األول من عام 
 . 45فتنظيمات اكماعات اإلياامية املنظمة

خطدددة "النصدددا" االسدددكاتيجية ومدددن يهدددة أخدددا   تعكدددجمل القدددوات العسدددكاية ع دددى و ددد   -84
  األمنيددة املواتيددة لتحقيددم سددالم مسددتقا   الااميددة اب  اب دداد الظدداو لتحقيددم االسددتقاار وتوييددد األمددن

اخلطددددة االسدددكاتيجية املؤسسددددية املسددددماة "جمتمعدددات تددددنعم  ألمددددن ونفددددذت الاددداية الوينيددددة . وداهندددم
  جمددال أمددن املددواينل واألمددن العددام  ع ددى الصددعيدين احلمدداي  2018-2015ل فددكة  والسددالم"
 .والايف 

 اإلق ل املساواة وودم التمييز -8 

 50-116و 49-116و 42-116و 40-116و 39-116و 2-115النساء فالتوصيات  فأ  
 57-116و 56-116و 55-116و 54-116و 53-116و 52-116و 51-116و
املعا   42و 41و 40املقدمة خالل اكولة الثانية. وااللتزامات الطوعية  6-117و 5-117و

 عنها خالل اكولة األو  
السياسدة اعتمداد  -املاأة ونسل ماو  عياها  مثل   نققت ابذازات   جمال ابدماه -85

اخلطددة الاددام ة لمددمان حيدداة خاليددة مددن   ول مدداأة الوينيددة العامددة ل مسدداواة بددل اكنسددل ابنصددافا  
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وصدديا ة وثيقددة ؛  161اجمل ددس الددوية ل تخطدديط االقتصددادي وااليتمدداع  وثيقددة ف العنددجمل ل مدداأة
امل دددادل الددديت تتمدددمن  2013لعدددام  3784مددداع  اجمل دددس الدددوية ل تخطددديط االقتصدددادي وااليت

التوييهيدددة ل سياسدددة العامدددة ل وقايدددة مدددن املخدددايا  ويايدددة النسددداء  دددحااي الندددزا  املسددد   وكفالدددة 
 .حقوقهن

 161تقيدديم وثيقدديت اجمل ددس الددوية ل تخطدديط االقتصددادي وااليتمدداع  وُأحدداز تقدددم    -86
ة والنسداء المدحااي ال دواس يسدامهن مبقكحدات ملاداركة املنظمدات النسداهني من خالل /لية   3784و

امداأة  221وياركت . عزيزمها ع ى الصعيد اإلق يم تلتحديث هاتل األداتل ل سياسة العامة  ول
ح قدددة عمددل ابق يميدددة و  ح قدددة عمدددل وينيددة ويدددا  توثيدددم خدددّبات  13مددن منظمدددات عت فدددة   

 .مدن 5منايم عت فة    اماأة من  حااي النزا  املس   من 168ابق يمية مبااركة 
  وتعزز اإليار القانوين حلماية حقوق املاأة -87

  لكاامدددة النسددداء  وينيدددا   أاير/مدددايو يومدددا   25يع دددن يدددوم . 1480/2014املاسدددوم
 ؛ حااي العنجمل اكنس    سياق النزا  املس  

  ادددددد تدددددابري لمددددمان ال جددددوء اب  القمدددداء لمددددحااي . 1719/2014القددددانون
 ؛وال سيما العنجمل اكنس    سياق النزا  املس  العنجمل اكنس   

  ؛يامية قتل اإلانر بوصفها يامية قاهنمة بذاهتا. ادد 1761/2015القانون 

  الاعايددة الاددام ة لمددحااي األيدداض تددوفري يددن  ع ددى . 1773/2016القددانون
 .599/2000واملواد الكيمياهنية ويميجمل مادة اب  القانون احلارقة 

   2010-2016خطتدددي االسدددكاتيجية ل فدددكة   العدددام ل دولدددة    وحددددد مكتدددب املددددع -88
يدددددددااهنم القتدددددددل العمدددددددد والعندددددددجمل اكنسددددددد   مكافحدددددددةد   كأولويدددددددة   جمدددددددال التحقيدددددددم واملقا ددددددداة

باوتوكدددول التحقيدددم واملقا ددداة املتع دددم  لعندددجمل واعتمدددد . العددداهن    ع دددى ويدددي اخلصدددوص والعندددجمل
لمدددددددحااي   ابيدددددددااءات املقا ددددددداة    الدددددددذي ييسدددددددا ماددددددداركة ا1774/2016فالقددددددداار  اكنسددددددد 

و إل ددافة اب  ذلددمل  أُدمددج الددنهج التفا دد   . أدوات ل تغ ددب ع ددى احلددوايز   هددذا اجملدال ويدوفا
 بداانمج احلمايدة الدذي يقدوده مكتدب املددع  العدام ل دولدةواإلثة والقاهنم ع ى حقدوق اإلنسدان   

 . 1006/2016فالقاار 
 قمددااي العندجمل اكنسدد   ياددري مكتددب املدددع  العددام وفيمدا يتع ددم  لتحقيددم واملقا دداة   -89

  املاهندددة   الفدددكة مدددن  19,7ل دولددة اب  أن معددددل توييدددي التهمدددة   اكدددااهنم اكنسدددية انتقدددل مدددن 
 2016  املاهنددة   الفدكة مددن متوز/يوليددي  21,7اب   2016اب  حزياان/يونيددي  2015متوز/يوليدي 

  ُويهدت 2017و  عدام . يسج ي ع دى اإليدالق   وهو أع ى مستو 2017اب  حزياان/يونيي 
  2016  املاهندددة مدددن القمدددااي  وهدددو  ألسددداس املسدددتو  ذاتدددي املسدددجل   عدددام  6,9التهمدددة   
  املاهندددة    42,3وب ددغ معدددل اإلداانت فمدددن أصددل كددل ماهندددة هتمددة  .   املاهندددة 6,8الددذي ب ددغ 

  املاهندددددة    8,7اإلدانددددة مدددددن وفيمدددددا يتع ددددم  ملددددددخالت الفع يدددددة  ارتفدددد  معددددددل . 2017 عددددام
 .2017  املاهنة   عام  9,2اب   2016 عام
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 110-116و 109-116و 106-116و 105-116اإلثنيددددددددددة فالتوصدددددددددديات اكماعددددددددددات  ف   
 30و 29و 28املقدمة خالل اكولة الثانية. وااللتزامات الطوعية  119-116و 111-116و
 املعا  عنها خالل اكولة األو   31و

  املاهنة من  14,06كولوم يا دولة متعددة اإلثنيات والثقافات وال غات  حيث ينسب  -90
  املاهنددة مددن السددكان  10,62  عددار ويُ . اإلثنيددة اتجممددو  السددكان أنفسددهم اب  ابحددد  اكماعدد

؛ ن اب  الاايسدال أو ال ددالينكريوو ن مدن أصدل أفايقد  أو منتمدو سدود أو كولوم يدع دى أادم نفسدهم  
  املاهندددة اب   0,01وحدددوا   102  املاهندددة اب  الادددعو  األصددد ية ال دددالغ عدددددها  3,43وينتمددد  

 .لغة أص ية 68الثااء ال غوي ل   د بويود  . كما يتعززيعب الاوما أو الغجا
ور ددم أن اجملتمدد  املدددين يالحدديف صددعو ت   ابعمددال احلددم   املادداورة املسدد قة  أعدددت  -91

وجتدددر اإليددارة   هددذا السددياق اب  عم يددة . اكماعددات اإلثنيدةالدولدة حمافددل ل حددوار والتادداور مدد  
ابصددار خطدة التنميدة الوينيدة احلاليدة وابدمداه املنظدور اإلثدة   اتفداق اليت ُأيايت بغداض املااورة 
 .السالم

 جمتمعات السكان األص يل ‘1‘ 
مد   خطدة حلمايدة اكماعدات اإلثنيدة مد  خاريدة يايدم منهجيدة تتدواءم 41يات صيا ة  -92

 .خصاهن  كل يعب من الاعو  األص ية
وذددد   ددمان التمتدد  الفع دد   حلقددوق اكماعيددة ل اددعو  األصدد ية و حلقددوق الفاديددة  -93

  ألفاادها  دأبت احلكومة ع ى تعزيز النظام القانوين من خالل ابصدار معايري مثل
  ة يدواهنم ابدارة أقداليم الاددعو  األصد ية مد  الدنظم اخلاصدد. 1953/2014املاسدوم

 ؛ بكل يعب

  ادد ابيدااءات ماداركة حمميدات الادعو  األصد ية   . 2719/2014املاسوم
اإلدارة امل ايدداة ل مددوارد املتأتيددة مددن االعتمددادات اخلاصددة الدديت يوفاهددا النظددام العددام 

 ؛ ل مخصصات

  ل حمايددددة الفعالددددة والقانونيددددة لألرا دددد   ادددددد /ليددددات  . 2333/2014املاسددددوم
لاددعو  األصدد ية أو مت كهددا  كددم ابرثهددا عددن األسدددال  واألقدداليم الدديت تقطنهددا ا

 .اب  األعاا  و/أو استنادا  

 جمتمعات السكان املنحدرين من أصل أفايق  والسود والاايسال وال الينكريو ‘2‘ 
  قُددددمت املسددداعدة التقنيدددة   جمددداالت احلوكمدددة والتاددداي  والقيدددادة 2017خدددالل عدددام  -94

 58و حم يدددا   جمتمعدددا   83كآليدددة ل وقايدددة ويايدددة احلقدددوق  اب  وحقدددوق اإلنسدددان واحلقدددوق اإلثنيدددة   
. من جمالس اجملتمعات احمل ية ل كولوم يل املنحددرين مدن أصدل أفايقد  جم سا   25منظمة يع ية و

دراسة لتحديد اخلصاهن  االيتماعية واالقتصادية ملخت جمل  13ذز حوا  و إل افة اب  ذلمل  أُ 
 .جمالس اجملتمعات احمل ية

فقددد . لعقددد الدددو  ل منحدددرين مددن أصددل أفايقدد اعددالن وت تددزم الدولددة  لتنفيددذ الفعددال إل -95
خطدة عمدل يا  تعزيز ابعالن العقد   احملافل املتعدددة األيداا   مدن خدالل التعداون   صديا ة 
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  اليت اعتمدهتا اكمعية العامدة ملنظمدة ب دان األمايكتل من أيل عقد املنحدرين من أصل أفايق 
  يدداركت كولوم يددا 2015و  تادداين األول/أكتددوبا . 2016ل األمايكيددة   حزياان/يونيددي الدددو 

 دب مدن عاعدة دول أمايكدا الالتينيدة ومنطقدة طبادأن العقدد ب وخطدة عمدل     ابعداد مااو  قداار  
   كددددانون األول/املعقدددود   املدددؤمتا اإلق يمددد  األول ل عقددددد   باازي يدددامددددد   ال حدددا الكدددارير  اعتُ 

 .2015سمّب دي
وتعمل كولوم يا من أيل االعكا  بثقافات جمتمعات الكولدوم يل املنحددرين مدن أصدل  -96

ابعددالن  ك ددريا    ومددن األناددطة الدديت حققددت ذاحددا  . أفايقدد  والسددود والاايسددال وال ددالينكريو وذوايهتددا
ااز اإلرر   الددذي أ   ابمكانيددة اببدديددها أاير/مددايو يددها الكولددوم يل املنحدددرين مددن أصددل أفايقدد 

األفايق  ل كولوم يل  من خالل تعزيز حمافدل احلدوار والتفاعدل بدل اجملتمعدات احمل يدة واألكدادمييل 
 .واملنظمات االيتماعية واملواينل

املث يدددات واملث يدددون ومزدويدددو امليدددل اكنسددد  ومغددداياو ااويدددة اكنسدددانية وحدددام و صدددفات اكنسدددل  فه  
خددددالل  تاناملقدددددم 4-117و 43-116التوصدددديتان /األو  املقدمددددة خددددالل اكولددددة 8فالتوصددددية 

 اكولة الثانية 
واملث يددل ومزدويدد     يايددة وكفالددة حقددوق اإلنسددان ل مث يددات أحددازت كولوم يددا تقدددما   -97

امليدددل اكنسددد  ومغددداياي ااويدددة اكنسدددانية وحدددام   صدددفات اكنسدددل أو األيدددخاص ذوي امليدددول 
 ددري أاددا تعددك   لتحدددايت الدديت ين غدد  موايهتهددا لكفالددة ؛ اكنسددية وااددوايت اكنسددانية املخت فددة

 . الكامل  حلم   املساواة وعدم التمييز هممتتع
 زواه املث يدددددددددددل  أيدددددددددددازا  وجتددددددددددددر اإليدددددددددددارة اب  قدددددددددددااري احملكمدددددددددددة الدسدددددددددددتورية ال دددددددددددذين  -98

وصددددددددددر .  C-683/2015  وحدددددددددم األزواه املث يدددددددددل   الت دددددددددة فاحلكدددددددددم SU-214/2016 فاحلكدددددددددم
ل هويدددة الددديت    الدددذي يدددنظم ابيدددااءات احلصدددول ع دددى واثهندددم ااويدددة وفقدددا  1227/2015 املاسدددوم

 .اددها الاخ  املعة
  النظدددام القدددانوين بعم يدددات تغيدددري اخلصددداهن  ال دنيدددة كدددإيااءات ي يدددة مادددمولة ويعدددك  -99

  حلم   الصحة   ري أني   لنظا اب  التحددايت الديت تعيدم االسدتفادة منهدا  ميمد  العمدل قُددما  
  الصدديا ة التاددداركية خلاريدددة يايدددم مدددن أيدددل اب ددفاء الطددداب  اإلنسددداين ع دددى رعايدددة األيدددخاص 

 .سانيةمغاياي ااوية اكن
وتُنفددذ ابيددااءات ل توعيددة والتدددريب مددن أيددل تعزيددز االعددكا   قددوق املث يددات واملث يدددل  -100

ومزدوي  امليل اكنس  ومغاياي ااوية اكنسانية وحدام   صدفات اكنسدل  مثدل ح قدات العمدل 
 .دولنزالء السجون   عي  أواء ال  واإلياا  املويهة ملومف  اإلدارات ومؤسسات الاعاية 

 29-116والتوصديات املقدمدة خدالل اكولدة األو / 47األيفال واملااهقدون والاد ا  فالتوصدية  فد  
 املقدمة خالل اكولة الثانية  52-116و 31-116و

سياسددة وينيددة ل نمدداء الاددامل   ماح ددة الطفولددة امل كدداة مددن صددفا سددنة تعتمددد كولوم يددا  -101
 5 276 116 780   مكندددددت  بفمددددل اسدددددتثمار يفدددددوق 1804/2016فالقدددددانون  اب  األبددددد

م يدددون يفدددل مدددن احلصدددول ع دددى املسددداعدة    1,2دوالرات الدددوالايت املتحددددة  حدددوا  بددد دوالرا  
 .جماالت التع يم األو  اكيد النوعية والصحة والتغذية واحلماية والاعاية
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  املاهندددة  وهدددو أد  معددددل خدددالل  7,8  ب دددغ معددددل عمدددل األيفدددال 2016و  عدددام  -102
 30وحددا . وتنفددذ كولوم يددا بدداامج إلعددادة احلقددوق لأليفددال العددام ل. السددنوات اخلمددس األخددرية

 2014وخدددالل عدددام  . أيفدددال عدددام ل 3 803  التحدددم ذدددذه الدددّبامج 2017أي ول/سددد تمّب 
التق يددددي    يدددا  تطدددويا الدددّبانمج النمدددوذي  ملنددد  عمدددل األيفدددال   قطدددا  التعددددين 2015و

ويد منذ يو . يام  اب  من  عمل األيفال واحلد مني   مقايعات تاوكو وأنتيوكيا وبوليفار الذي
 .حقوق الطفل وهتديدها وانتهاكهااحكام إلبالغ عن حاالت عدم  ابيااء 2016عام 
  بغددداض تعزيدددز ماددداركة النظدددام األساسددد  ل مدددواينل الاددد ا   اعُتمدددد 2016و  عدددام  -103

   ال جندة الفاعيدة ل اد ا ومن يهدة أخدا   أنادئت . احلياة املدنية والسياسية ل   د الا ا   
الكونغاس يارك   ابيارها عااات من الا ا    ي ستل ع نيتل ل مااق ة السياسية  ابحدامها 

واألخا  عن دور الاد ا   قانون اب اد فاص العمل ل ا ا عن اب فاء الطاب  االيتماع  ع ى 
 .بعد النزا  املس    ماح ة ما 

 ك ار السن فه  
  من أيل نسدل السياسة الوينية ل ايخوخة وك ار السن 2006تنفذ كولوم يا منذ عام  -104

باانمج احلماية االيتماعية لك ار السن "كولوم يا مدن أيدل  ومن خالل . ماو  معياة ك ار السن
  دعيف  احلدالكولدومر   1 400 000  متن  احلكومة ابعاانت كل يهاين ألكثدا مدن ك ار السن"

ويُؤمددل أن اقدددم الددّبانمج التغطيددة الادددام ة   . احتيايدداهتم األساسددية ونسدددل نوعيددة حيدداهتملسددد 
 .يخ  يستوفون ياوط االستفادة من خدماتي 600 000بمم   2018 عام

  املاهنددة    20,6نسدد تي  وكددان اددذا الددّبانمج أثددا   احلددد مددن الفقددا  جت ددى   اخنفدداض   -105
ض  اب  مؤيددا االحتيايددات األساسددية  ددري امل  دداة   املنددايم الايفيددة  واخنفددا مسددتو  الفقددا قياسددا  

؛   املاهنة   نس ة املستفيدين الدذين توقفدوا عدن اسدتهالك األ ذيدة بسد ب نقد  األمدوال 6قدره 
 .  املاهنة  9,3فونس ة هذا االخنفاض أكّب بل النساء 

ب ديددة  43ليادمل ا  توسدي  نطداق التغطيدة يدد لندزا  املسد     و  املندايم األكثدا يثداا   -106
 . من ك ار السن يخصا   23 981مقايعة   ستفادة ما جمموعي  16تق    

 املقدمة خالل اكولة الثانية  104-116األيخاص ذوو اإلعاقة فالتوصية  فو  
من ذوي اإلعاقدات الداهنمدة   يخصا   2 624 898    ة2005لتعداد السكان لعام  وفقا   -107

ولدد  كولوم يدا قدانون لتعزيدز حقدوق األيدخاص ذوي .   املاهنة من جممو  السدكان 6,3وهو ما ميثل 
  يددددن  ع ددددى أحكددددام لكفالددددة ممارسددددتهم 1618/2013فالقددددانون األساسدددد  رقددددم ويايتهددددا اإلعاقددددة 

 .ع ى التمييز  دهم ناهنيا  الذي يعاقب ي 1752/2015الكام ة حلقوقهم  والقانون 
امل دددددادل   تصدددددميم    أحددددداز اجمل دددددس الدددددوية لادددددؤون اإلعاقدددددة تقددددددما  2016و  عدددددام  -108

  الديت تامد  اب  ابدمدايهم   أليدخاص ذوي اإلعاقدةاملتع قدة  املاككة بل القطاعات التوييهية 
 .الّبامج االيتماعية املتاحة  م  مااعاة سنهم ونو  ابعاقتهم

  دليددددل مسدددداعدة األيددددخاص ذوي اإلعاقددددة   ال جددددوء اب  القمدددداءت احلكومددددة وأصددددر  -109
بغدداض تددوفري أدوات ل عددام ل   جمددال القمدداء تكفددل أن يتددي  عم هددم لأليددخاص ذوي اإلعاقددة 
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ابمكانيددددة التمتدددد  الكامددددل  قددددوقهم وتددددوفا اددددذه الفئددددة مددددن السددددكان وألسدددداهم ولادددد كات الدددددعم 
 .يوفاها نظام العدالةاليت ين غ  أن اخلدمات مع ومات عن 

 الددددذي ادددددد نسدددد ا   2011/2017وحققددددت الدولددددة ابذددددازات مهمددددة  صدددددار املاسددددوم  -110
الدذي اعتمدد النظدام  1904/2017والقداار ؛ لتوميجمل األيخاص ذوي اإلعاقدة   القطدا  العدام

اب  ادج تفا د    ع دى مع ومدات  الاام  اب   مان أن اصدل األيدخاص ذوو اإلعاقدة  اسدتنادا  
الهنمة وكافية باأن حقوقهم اكنسية واإلذابية  وأن يدوفا ادم النظدام العدام ل مدمان االيتمداع  م

املتع م  لصحة واملعايات التقاعدية وساهنل الدعم والكتي دات التيسدريية املعقولدة والمدماانت الديت 
 .من يأاا أن تتي  ام ابمكانية املاذ قاارات مستنرية باأن هذه احلقوق

 املقدمااة خااالل اجلولااة 65قااوق االاتصااادية واالاتماويااة والثقافيااة تالتواااية اإل -ايم 
 خالل اجلولة الثانية( تاناملقدم 91-116و 28-116التوايتان ا و /

املقدماااة خاااالل اجلولاااة  64و 63و 53و 32اإلاااد مااا  الفقااار والفقااار املاااداع تالتواااايات  -1 
 90-116و 89-116و 88-116و 87-116و 86-116التواااااااااااااااايات ا و /

. املقدمااااة خااااالل اجلولااااة الثانيااااة 108-116و 95-116و 93-116و 92-116و
 املعرب ونهما خالل اجلولة ا و ( 53و 32وااللتزامان العوويان 

سدددواء   معددددل الفقدددا مدددن حيدددث مسدددتو  الددددخل أو  ك دددريا    كولوم يدددا اخنفا دددا  سدددج ت   -111
ماليدددل  4,3  جتدداوز 2016و 2010ام  فخدددالل الفددكة املمتددددة بددل عددد. الفقددا املتعددددد األبعدداد

   28اب   2010  املاهندة   عدام  37,2يخ  حالة الفقا مدن حيدث مسدتو  الددخل فمدن 
  املاهندددددة    12,3م يدددددون يدددددخ  حالدددددة الفقدددددا املددددددق  فمدددددن  2,3   و2016املاهندددددة   عدددددام 

  أبعاده ماليل يخ  حالة الفقا جبمي 5,1   و2016  املاهنة   عام  8,5 اب  2010 عام
  2010ومنددذ عددام .  2016  املاهنددة   عددام  17,8اب   2010  املاهنددة   عددام  30,4مددن ف

  مندايم  م يون يخ  حالة الفقا املدق  1,1م يون كولومر حالة الفقا النقدي و 1,5جتاوز 
 .ال  د الايفية

التحددويالت النقديددة ومدن أيددل التغ ددب ع ددى الفقددا  نفدذت الدولددة ابيددااءات   جمدداالت  -112
و إل دددددافة اب  ذلدددددمل  ولتعزيدددددز . املاددددداوية  واإلدمددددداه املندددددتج  وااياكدددددل األساسدددددية االيتماعيدددددة

" الددذي أناددئت متحدددون  ُسددن قددانون "ابيددااءات تقددد  الدددعم ل مجتمعددات احمل يددة األيددد  ددعفا  
 . 1785/2016فالقانون  ي كة التغ ب ع ى الفقا املدق مبوي ي 
  "املزيدد مدن األسدا العام دة"فف  جمال التحويالت النقدية املااوية   اي تنفيذ باانمج  -113

  الدددذي اسدددتفاد مدددن هدددذا الدددّبانمج. و الغدددذاء والصدددحة والتع ددديملمدددمان الدددذي يقددددم الددددعم املدددا  
م يدون  2,5دوالرات الوالايت املتحددة  ب دوالرا   4 572 634 540قيمتي استثمار خص  لي 

 يددددع ا   60ويقدددددم الددددّبانمج خدماتددددي   الوقددددت الددددااهن اب  . ماليددددل يفددددل 4,5 أسدددداة وحددددوا 
  الدذي يسدتفيد "الاد ا  العامدل"وعالوة ع ى ذلمل   داي تنفيدذ بداانمج . الاعو  األص ية من

يدددا  حصددد وا ع دددى الددددعم ملواصددد ة التع ددديم العدددا   وسدددتفوق قيمدددة االسدددتثمار  387 000مندددي 
 .2018دوالرات الوالايت املتحدة   عام ب ا  دوالر  457 263 454لي املاصود 
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اإلنتاييددة ل فئددات المددعيفة تنميددة القدددرات اإلدمدداه املنددتج  الددذي يهددد  اب  و  جمددال  -114
  اسددكاتيجية تطددويا املادداري   الدديت اسددتفاد 1مددن السددكان   دداي تنفيددذ االسددكاتيجيات التاليددة  ف

 159 566جية التوميددددجمل  الدددديت أدجمددددت ي  اسددددكات2ولددددومر  فك  276 000منهددددا أكثددددا مددددن 
 بدداانمجالايفيددة الاددام ة  وذلددمل مددن خددالل امل ددادرات   اسددكاتيجية 3  سددوق العمددل  ف يخصددا  

االسددتقاار االيتمدداع  واالقتصددادي لمددحااي التادداد نقيددم الددذي يسدداهم    "أسددا   أرا دديها"
مدن  أسداة معيادية 31 000واستفاد أكثا مدن . أساة 62 000استفادت مني والذي القساي  

إلثنيددة المددعيفة مددن خددالل أناددطة االددذي ياددج  تنميددة اجملتمعددات احمل يددة  "IRACA"ابراكددا  بداانمج
اسكاتيجية ي كة األمن الغذاهن    املنايم الايفيدة ف  اسكاتيجية األمن الغذاهن  4مدرة ل دخل  ف

هذه وقد استفاد من . ةأساة معياي 380 000  اليت استفادت منها  م اجملتمعات اإلثنيةيومنا
 مقايعة. 32   تب داي 609الّبامج أيخاص   

جمدددددددال ااياكددددددل األساسددددددية االيتماعيدددددددة واجملتمعيددددددة الددددددذي يسدددددددعى اب  أمددددددا خبصددددددوص  -115
صدددددددحية  فقدددددددد ُرصدددددددد اسدددددددتثمار  ةنوعيدددددددة حيددددددداة األيدددددددخاص مدددددددن خدددددددالل اب ددددددداد بيئددددددد نسدددددددل
  مادددداوعا   3 750لتمويددددل  دوالرات الددددوالايت املتحدددددةبدددددوالرات  810 486 512 1 قيمتددددي

 .راي يةوماافم ل ومنتزهات فتامل مااكز لتنمية قدرات الط

 102-116و 101-116و 100-116و 99-116اإلاااق ل التعلااايم تالتواااايات  -2 
 55و 54وااللتزامات العووياة . املقدمة خالل اجلولة الثانية 20-116و 103-116و
 املعرب ونها خالل اجلولة ا و ( 57و 56و

التع دددديم لطددددال  املؤسسددددات التع يميدددددة    أ   تنفيددددذ سياسددددة جمانيددددة  2011منددددذ عددددام  -116
احلكوميدددة   املااحدددل الدراسدددية بدددل الصدددفو  التمهيديدددة والصدددجمل احلدددادي عادددا ابمكانيدددة نقيدددم 

  املاهندددة   ماح دددة التع ددديم األساسددد  فالتع ددديم مدددا ق دددل املدرسددد  واالبتدددداهن   100تغطيدددة نسددد تها 
  املاهنددددددة بددددددل  1,67وزاد مسددددددتو  التغطيددددددة   ماح ددددددة التع دددددديم اإلعدددددددادي بنسدددددد ة . والثددددددانوي 
  املاهنددددددددددددة  79,48  املاهنددددددددددددة اب   77,81  حيددددددددددددث انتقددددددددددددل مددددددددددددن 2016و 2015 عددددددددددددام 
  املاهندة  2,13الفجوة بل املنايم احلماية والايفية   مستو  التغطيدة الصدافية بنسد ة  وتق صت
 .2016و 2012بل عام  

؛  46فبدداانمج التغذيددة املدرسدديةمددن ماددك ة االنقطددا  عددن الدراسددة   دداي تنفيددذ  ول حددد -117
 . التع يميةال  د ماليل حصة  ذاء يومية   مؤسسات  6  ُوزعت 2017ااية عام وحا 
اليددددوم الدراسدددد  نظددددام   1ولتحسددددل نوعيددددة التع دددديم األساسدددد   امُلددددذت تدددددابري مثددددل  ف -118

مؤسسددددات  1 107يفددددل    512 000أكثددددا مددددن  2015  اسددددتفاد منددددي منددددذ عددددام املسددددتما
قاعددة  4 468  يددا  جتهيددز اخلطددة الوينيددة ل هياكددل األساسددية التع يميددة  2ف. تع يميددة حكوميددة
دوالرات الددوالايت بدد دوالرا   455 199 789قاعددة   سددتثمار قيمتددي  1 245يديدددة وابصددال  

 2015مددددن  دراسددددية بددددل عددددام   7 110مددددا جمموعددددي    ُمددددن تدددددريب املدرسددددل  3ف .املتحدددددة
 . 47فباانمج املن  الدراسية لتاجي  التميز   التدريس  ابيار  2017و

  املاهنددة    37,1وارتفعددت نسدد ة التغطيددة   ماح ددة التع دديم العددا   حيددث انتق ددت مددن  -119
ا    التحداق ولتحقيدم قددر أكدّب مدن اإلنصد. 2016  املاهندة   عدام  51,5اب   2010عام 
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وقدد .  48ف"ل تميدز مكافدأة"بداانمج الا ا  ذوي الددخل احملددود  لتع ديم العدا   نفدذت احلكومدة 
 .2017و 2015بل عام    49فيال ا   31 976استفاد مني 

  ُسجل أد  معدل لألمية   2016و  عام . الّبانمج الوية حملو األميةو اي تنفيذ  -120
فيمددا . و   املاهنددة 5,35وأكثددا  وهددو سددنة  15لسددكان ال الغددة أعمددارهم ا  أوسدداط   ريددد ال  ددد

  املاهندة  1,73سنة  اخنفض معددل األميدة مدن  24و 15يتع م  لسكان املكاوحة أعمارهم بل 
 .2016اب    املاهنة   عام  1,33اب   2013  عام 
  صدديا ة وتنفيدددذ 1ف ومددن أيدددل دعددم تع ددديم اكماعددات اإلثنيدددة  قامددت الدولدددة مبددا ي ددد   -121

 2017 حا عام 2007خاصة أو ماككة بل الثقافات  ُوق  منذ عام  ابثنية - مااري  تع يمية
 103 مدددن أصدددل 93مددد  منظمدددات الادددعو  األصددد ية  اسدددتفاد منهدددا  عقددددا   292ع دددى حدددوا  

ع دى  يعو  أص ية  وُوق  م  السكان املنحدرين من أصل أفايق  والسود والاايسال وال دالينكريو
مؤسسة  17   يال ا   20 248وأكثا من  مدرسا   715استفاد منها حوا   مااوعا   13 عقود

املتع دددم  1953/2014   ابصددددار املاسدددوم2تع يميدددة   مقايعدددات تادددوكو وانرينيدددو و دددواخريا  ف
مددادة الدراسددات   ح قددات عمددل لتدددريس 3  ف دارة النظددام التع يمدد  اخلدداص  لاددعو  األصدد ية

 يال ددددا   203 985  اسددددتفاد منهددددا  50فم يددددة   الكيدددداانت التع يميددددة اإلق يميددددة املعتمدددددةاألفاوكولو 
 1862/2017ابصدددار املاسددوم   6مؤسسددة تع يميددة حكوميددة  ف 1 216   مدرسددا   3 323و
 . ي يقا جمانية خدمات التع يم أليفال الاعو  األص يةذال

األيدخاص ذوي اإلعاقدة   ابيدار  املساهنل املتع قدة بتع ديم 1421/2017ونظم املاسوم  -122
 . 51فالنظام الوية ل تعاي    املدارس 2013وع ى  اار ذلمل  نُفذ منذ عام . التع يم اكام 

وااللتزامااااااات . املقدمااااااة خااااااالل اجلولااااااة الثانيااااااة 97-116 ةتالتوااااااايالصااااااحة اإلااااااق ل  -3 
 املعرب ونها خالل اجلولة ا و ( 64و 62و 59 العووية
ت  سددنر و . الدولددة اعتمدداد تدددابري لمددمان االسددتفادة مددن اخلدددمات الصددحية اكيدددةتواصددل  -123

   الددذي يكدداس الصددحة بوصددفها 1751/2015فالقددانون   صددحةلالقددانون األساسدد  كولوم يددا 
 .وادد /ليات حلمايتيبذاتي  قاهنما   أساسيا   حقا  

وحدا  .  املاهندة  95  ب غت نس ة االنتسا  اب  نظام التأمل الصح  2017و  عام  -124
م يون كولدومر اب  النظدام املددعوم والعددد نفسدي اب   22  انتسب 2017كانون األول/ديسمّب 

 دوالرا   25 079 477  ُخصدددددد  م  دددددددغ 2016و  عدددددددام . النظددددددام القدددددداهنم ع دددددددى املسددددددامهات
 .دوالرات الوالايت املتحدة لتوفري ااياكل األساسية واملومفل   قطا  الصحةب

مددن  تفا دد يا   الددذي يدددمج اجددا   النمددوذه الاددامل ل اعايددة الصددحيةتقدددم   تنفيددذ  وُادداز -125
  أب غددددت  واينيددددا  وهدددد  املقايعددددة 2017وحددددا اايددددة عددددام . االسددددتجابة ل واقدددد  اإلق يمدددد أيددددل 

انعدددام وفيددات األمهددات مبددا   ذلددمل التجاي يددة اددذا النمددوذه  عددن نسددن   مؤيددااهتا الصددحية  
املسدددج ة   ال  دددد فيمدددا يتع دددم  لوفيدددات خدددالل فدددكة مدددا حدددول الدددوالدة ووفيدددات أد  املعددددالت و 

  بدداانمج الاعايددة الاددام ة   جمددا  الصددحة والتغذيددةو إل ددافة اب  ذلددمل  أُي ددم . املواليددد املتددأخاة
 .اب  اج جمتمع     ال  دايت ذات األولوية استنادا  
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واعدددُك   ن نظدددام الت قدددي  ؛   املاهندددة 90مؤيددداات تغطيدددة الت قدددي  أع دددى مدددن وال تدددزال  -126
 .اجملاين املعتمد   ال  د أحد أمشل وأحدر النظم   أمايكا الالتينية

فلكدددددل ماهندددددة ألدددددجمل مولدددددود حددددد      71,64واخنفدددددض معددددددل وفيدددددات األمهدددددات مدددددن  -127
لكدل ألدجمل  12,7واخنفض معددل وفيدات األيفدال مدن . 2016  عام  51,3اب   2010 عام

نسدد ة . وتق صددت 2016لكددل ألددجمل مولددود حدد    عددام  11,1اب   2010عددام  مولددود حدد   
وزادت . 2015  املاهندة   عدام  17,4اب   2010  املاهندة   عدام  19,5يل املااهقدات مدن 

 .أس وعا   18اب   14  حيث انتق ت من 2016مدة ابيازة األمومة   عام 

 ا ا ساسااإلق ل السل  واملاء الصاحل للشرب والصرف الصح -4 
ت ددددر االحتيايدددات السددددكنية ل سدددكان  بتددددوفري أدوات  سياسددددة ابسدددكانيةلدددد  كولوم يدددا  -128
  ماح تدددي  بددداانمج اإلسدددكان اجملددداينووفدددا . ملسدددتو  دخدددل األسدددا املعيادددية مصدددممة وفقدددا   ماليدددة
 30 000الثانيدددة الددديت سددديوفا خالادددا  تددديتنفيدددذ ماح  مسدددكن  و ددداي حاليدددا   100 000 األو 
مسكن فمبا فيها املساكن  875 000  بدأ تاييد حوا  2017و 2010وبل عام  . مسكن

اجملانيدددة  بددددعم مدددن احلكومدددة مدددن خدددالل ابعددداانت ماليدددة لتمويدددل اقتناهنهدددا أو ل ماددداركة   متوي دددي  
األقساط الاهاية لتسدديد  تع ى األسا املعياية عبء االدخار من أيل اقتناهنها وق ص تخفف
  يدا  ندديث سياسدة اإلسدكان احلمداي مدن خدالل 2016و  عام . اهنة  امل 40بنحو  نها 

  الدددديت وسددددعت نطدددداق الفئددددة 3869وثيقددددة اجمل ددددس الددددوية ل تخطدددديط االقتصددددادي وااليتمدددداع  
 ."بييت من اآلن"السكانية اليت يستهدفها باانمج 

اخلطة   الذي ُو عت مبوي ي 890/2017وفيما يتع م  لسكن الايف   صدر املاسوم  -129
وجتددددر اإليدددارة اب  زايدة اإلعددداانت املاليدددة . املسددداكن االيتماعيدددة الايفيدددةوابصدددال  الوينيدددة ل نددداء 

بدداانمج اإلسددكان االيتمدداع    املاهنددة مددن خددالل  129املخصصددة لإلسددكان   األراي  بنسدد ة 
؛ 637 123  مدددن  هدددذا الدددّبانمج ابعددداانت جمموعهدددا 2017و 2010وبدددل عدددام  .  52فالايفددد 
مددن  حددالا  85 811ووفددا ؛ مقايعددة مددن مقايعددات ال  ددد 31ب ديددة    948خدماتددي   وقدددم 

 24  املاهنة منهدا مسداكن يديددة  و 64احل ول السكنية   األراي   تتوز  ع ى النحو التا   
  املاهندددة عم يدددات  12املويدددات الادددتوية  ومدددن   املاهندددة عم يدددات ابصدددال  ل مسددداكن املتمدددارة 

 .نسل ل مساكن
ابمكانيددة احلصددول معياددية ماددادة  ةأسددا  13 000كثددا مددن ألوأ   تنفيددذ هددذه التدددابري  -130

املتاحدة   ابيدار بداانمج     املاهنة من املساكن اجملانية 60وتس يم  2010ع ى السكن منذ عام 
 .اب   حااي النزا  املس    مسكن لألسا املعياية 100 000توفري 
ماليددددددل يددددددخ  مددددددن خدددددددمات  6,3د وددددددو   اسددددددتفا2016و 2011وبددددددل عددددددام   -131
ماليددل   5,1كمددا اسدتفاد حدوا  .  ماليدل مدن خدددمات الصدا  الصدح  7باد كة امليدداه و الدابط

وصددر . كولومر من ماداري  لتحسدل نوعيدة خددمات الدابط باد كة امليداه ولمدمان اسدتمااريتها
تيايدددددات   الددددذي يدددددنظم اسددددتخدام احل ددددول ال دي دددددة املكيفددددة حسددددب اح1898/2016املاسددددوم 

دمات الصدا  الصدح  واملداء الصدا  ل ادا  ويتدي  ابمكانيدة متويدل لتزويددها خبداجملتمعات الايفية 
 .هااباياحلكومة 
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 (املقدمة خالل اجلولة الثانية 41-116التواية العمل تاإلق ل  -5 
  املاهنددة  واسددتقا   أقددل  8,6  ب ددغ معدددل ال طالددة 2017حددا كددانون األول/ديسددمّب  -132
وب دغ معددل ال طالدة يدخ .  22 649 000  املاهنة  وب غ عدد األيخاص العام ل  10من 

 .2001  املاهنة  وهو األد  منذ عام  4,3  املنايم الايفية 
 54,5و  السدنوات األخدرية  زادت نسد ة ماداركة املداأة   سدوق العمدل  حيدث ب غددت  -133

والايل   هذا اجملدال   السدنوات األخدرية   وتق صت الفجوة بل املاأة. 2016  املاهنة   عام 
و  . 2016  املاهنددددة   عددددام  20,4اب   2001  املاهنددددة   عددددام  26,6حيددددث انتق ددددت مددددن 

   41 مناصددب القياديددة   اإلدارة العامددة  حيددث ب غددت لاملدداأة نسدد ة تق ددد   زادت 2017 عددام
اهندددة   مناصدددب صدددن  القددداار ع دددى   امل 45املاهندددة   املناصدددب األع دددى مسدددتو   لصدددن  القددداار  و

 .املستوايت األخا 
املتكام دددة امل دددادل التوييهيدددة بددداانمج   1واعُتمددددت تددددابري لتعزيدددز عمالدددة املددداأة  مثدددل  ف -134

  الددددذي يهددددد  اب  نسددددل مسددددتو  توميددددجمل ل عمالددددة الايفيددددة واحلمدددداية لمددددحااي النددددزا  املسدددد  
وتاددددري التقدددددياات اب  أن النسدددداء ياددددك ن ابمكانيددددة عم هددددم حلسدددداذم اخلدددداص. المددددحااي وتعزيددددز 

  الدددذي 1788/2016القددانون   2. ف  املاهنددة مدددن السددكان املاددداركل   هددذا الدددّبانمج 49,6
يددخ    725 000 أكثددا مددن ويسددتفيد مددن هددذا التدددبري. اخلدمددة ل عمددال املنددزليل يقددا عددالوةد 

 56فقدد واءمدت . سداواة املهنيدةاالعكا   ملباانمج يهادة تنفيذ   3ف   املاهنة منهم نساء؛ 95
ال جندة الفاعيدة   ابناداء 4ف؛  منظدور اكنسداينالنهج املااع  لياكة عم ياهتا الختيار املومفل م  

 ر والعمالدددددددددددةو ل ادددددددددددؤون اكنسدددددددددددانية التابعدددددددددددة ل جندددددددددددة الداهنمدددددددددددة ل سياسدددددددددددات املتع قدددددددددددة  أليددددددددددد
لإلدمداه املهدة مد  مااعداة اسكاتيجية داهناة التوميجمل العامة   تصميم 5 ؛ ف758/2016 فالقاار

 .املساواة بل اكنسل
اب ددداد فددداص العمدددل حفدددز يهدددود بغددداض  1780/2016وأصددددرت كولوم يدددا القدددانون  -135

  املاهندة  15,9اب   2010  املاهندة   عدام  19,9واخنفض معدل بطالة الا ا  من . ل ا ا 
صددددددة عمددددددل  أول فا  يددددددخ  40 000اب حددددددة وأي قددددددت احلكومددددددة بدددددداانمج . 2016  عددددددام 

أكثدا  يدا  وبتخصدي  46 000عمدل ألكثدا مدن الجتاوز اادد  احملددد   داد مناصدب  الذي
 .دوالرات الوالايت املتحدة اذا الغاضب دوالرا   105 522 336 من

 البيئة -6 
ولمدددمان احلفددداظ ع دددى  لنسددد ة ل دولدددة.  تادددكل يايدددة ال يئدددة والتنميدددة املسدددتدامة أولويدددة   -136

مددددن  ابيكولوييددددا   نظامددددا   30  تعيددددل حدددددود 1  نُفددددذت اسددددكاتيجيات مثددددل  فالتنددددو  ال يولددددوي 
مواقددد  رامسدددار  تسددد    دددم 2ف؛ 2 054 202 اكتدددارات   ت  دددغ مسددداحتها نظامدددا   37 أصدددل

م يددددون هكتددددار احملميددددة  28,8اب  املنددددايم ال الغددددة مسدددداحتها  هكتددددارا   992 029تقددددار  مسدددداحتها 
  ابعطداء األولويدة ملسدألة تداميم واسدتعادة الدنظم اإليكولوييدة 3ف؛ النظام الوية ل مندايم احملميدةمبويب 

االسدددكاتيجية الادددام ة   و ددد  4؛ ف2017هكتدددار حدددا عدددام  588 000املتددددهورة  مدددا أ   تددداميم 
 .النظام الوية ل مع ومات املتع قة  لغا تاليت تامل  ل حد من ابزالة الغا ت

.   الددذي يعتمددد اتفدداق  ريددس1844/2017ون ووافددم الكددونغاس  إلعددا  ع ددى القددان -137
و  . ويويد قيد املاايعة من ق  ل احملكمة الدستورية  وه  خطوة متهيدية ل تصديم ع ى املعاهدة
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  من أيدل ابدمداه ابدارة تغدري املنداخ   السياسة الوينية لتغري املناخي قت   أُ 2017حزياان/يونيي 
  مسدددار التنميدددة املتأق مدددة مددد  تغدددري املنددداخ  قددددما   قددداارات القطددداعل العدددام واخلددداص بغيدددة املمددد 

 . واملنخفمة الكابون

 املقدمة خالل اجلولة الثانية( 37-116سياسة ملافحة املمدرات  د املشرووة تالتواية  -7 
كنتيجدددددة ل دددددديناميات اكديددددددة ادددددذه    53فيدددددات ماايعدددددة السياسدددددة املتع قدددددة  ملخددددددرات -138

باددأن  2016خددالل الدددورة االسددتثناهنية ل جمعيددة العامددة لعددام عنهددا  املعددا املاددك ة ولاللتزامددات 
ابدمداه اجد  الصدحة حلفدز ماك ة املخدرات العاملية  وُحدددت ادذا الغداض أهددا  اسدكاتيجية 

 .العامة وحقوق اإلنسان
وتسدددعى هدددذه السياسدددة اب   دددمان احلقدددوق االقتصدددادية وااليتماعيدددة والثقافيدددة جملتمعدددات  -139

  والسددكان األصد يل والسددكان املنحددرين مددن أصدل أفايقدد  املات طدة بزراعددة احملاصدديل سدكان األراي
هيكددل مؤسسدد  يديددد يتددألجمل مددن  2016عددام   ولتحقيددم هددذا ااددد   أُناددئ .  ددري املادداوعة

 مكتب االستااري الاعسد  الافيد  املسدتو  لادؤون لمدياية است دال احملاصيل  ري املااوعة التابعة 
  ال تدل أنادئتا وكالدة ابصدال  األرا د  والوكالدة الوينيدة لألرا د ومدن ؛ الندزا  املسد  ماح ة مدا بعدد 

 .من أيل املسامهة   تغيري القطا  الايف  وتنمية األقاليم املتمارة من احملاصيل  ري املااوعة
الدددّبانمج الدددوية الدددذي أنادددأ  896/2017  صددددر املاسدددوم اتفددداق السدددالمو  سدددياق  -140

 7 500  الددذي اسدددتفادت مندددي دال احملاصدديل املسدددتخدمة أل دددااض  ددري ماددداوعةالاددامل السدددت 
 اتفاقددا   34ويدا  التوقيدد  ع دى . هكتددار 6 300أسداة واسددُت دلت   ابيداره احملاصدديل املزروعدة   

  ينط م بعمها ع ى صعيد األقاليم  وبعمدها ع دى صدعيد املقايعدات فبوتومدايو  والد عض عاعيا  
 76 065أسددداة تدددتحكم    76 991وتاددمل هدددذه االتفاقدددات . تاآلخددا ع دددى صدددعيد ال  دددداي

قطعدددة أر دددية  755  يدددا  نديدددد الو ددد  الامسددد  لدددد 2016وخدددالل عدددام . مدددن الكوكدددا ا  هكتدددار 
  بددداانمج نديدددد الو ددد  الامسددد  لألرا دددد  مدددن أيدددل اسدددت دال احملاصددديل  دددري املادددداوعةابيدددار   

 .انمج التنمية ال دي ةبا من  2017-2013أساة خالل الفكة  10 859واستفادت 

 املقدمة خالل اجلولة الثانية( 36-116حقوق اإلنسان وا ومال التجارية تالتواية  -8 
اخلطدددة الوينيدددة لألعمدددال التجاريدددة   اعتمددددت كولوم يدددا 2015  كدددانون األول/ديسدددمّب  -141

وُو عت هذه اخلطة . سياسة عامة   هذا اجملاليعتمد   وه  أول ب د  ري أورويب وحقوق اإلنسان
ع ددى وددو تاددارك  مدد  مؤسسددات األعمددال التجاريددة ومنظمددات اجملتمدد  املدددين  وبدددعم مددن اجملتمدد  

 . الدو   وتامل م ادل توييهية وابيااءات ذات اج ابق يم  وقاهنمة ع ى الا  ة   بناء السالم
  ك بل الوكداالتاك املالفايم العامل ل حوكمة مها   هيئتانولتنفيذ هذه اخلطة  أنائت  -142
  الددديت تمدددم منظمدددات ال جندددة االستاددداريةل دولدددة و  بعدددا   كيددداان    20يادددارك فيدددي أكثدددا مدددن الدددذي 

 .اجملتم  املدين ومؤسسات األعمال التجارية واجملتم  الدو 
ويددا  تعزيددز . وتاكددز اخلطددة باددكل خدداص ع ددى ابيددالء العنايددة الواي ددة حلقددوق اإلنسددان -143

تعددددددة اكهددددات الفاع ددددة املتع قددددة  قددددوق اإلنسددددان و لعنايددددة الواي ددددة ع ددددى امل ددددادرات القاهنمددددة امل
كندة قطدا  التعددين وم دادرة  م ادرة امل دادل التوييهيدة لكولوم يدامؤسسات األعمال التجارية مثل 

؛ وأعطيددت األولويدة الملدداذ ابيدااءات فيمددا يتع دم بقطددا  التعددين وبادداكات ابنتداه الفحددم؛ والطاقدة



A/HRC/WG.6/30/COL/1 

GE.18-02895 26 

جية لتطدددويا ابيدددااءات فيمدددا يتع دددم  لاددداكات املنتميدددة اب  القطدددا  الزراعددد   مدددن ي قدددت اسدددكاتيوأُ 
 .خالل نديد املخايا   جمال حقوق اإلنسان  م  الككيز ع ى املخايا املتع قة  قوق الطفل

وتواصل الدولة تاجي  اعتماد م ادل األمم املتحددة التوييهيدة بادأن األعمدال التجاريدة  -144
وكذلمل التعاون بل احلكومدة ومؤسسدات األعمدال التجاريدة ومنظمدات اجملتمد  وحقوق اإلنسان  

 .املدين   ت مل العم ية

متابعاااة التواااايات أو االلتزاماااات العووياااة الاااي اععتهاااا كولومبياااا ولااا   -خامسا   
 نفسها ل إطار اجلولتني ا و  والثانية

حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو   /ليددة ل متابعددة   ابيددار النظددام الددويةأناددأت كولوم يددا  -145
الددذي قطعتددي ع ددى نفسددها خددالل اكولددة الثانيددة  126  ونفددذت بددذلمل االلتددزام الطددوع  اإلنسدداين

يددات مواءمددة ولتعزيددز تنفيددذ التوصدديات وااللتزامددات الطوعيددة  . مددن االسددتعااض الدددوري الاددامل
نسددان مدد  بعددض التوصدديات ااءات العمددل املدريددة   االسددكاتيجية الوينيددة لكفالددة حقددوق اإليدداب

وااللتزامات الطوعية املقدمة   ابيار االستعااض الدوري الاامل  وكذلمل م  التوصديات املقدمدة 
 .  ابيار ابيااءات أخا   بعة ملنظمة األمم املتحدة أو ملنظمة الدول األمايكية

 املبادرات وااللتزامات الوطنية -سادسا   
السدتعااض الدددوري الاددامل الدديت تسداهم  مددن خددالل حددوار كولوم يددا  مهيددة /ليددة اتعدك    -146

. حقددددوق اإلنسددددان وكفالتهددددااحددددكام م ايددددا وصدددداي  بددددل الدددددول األعمدددداء    نسددددل مسددددتو  
و لتا   تؤكد الدولة التزامهدا مبواصد ة اعتمداد التددابري الالزمدة ملوايهدة التحددايت القاهنمدة   هدذا 

. خددددالل عت ددددجمل يددددوالت االسددددتعااض الدددددوري الاددددامل اب  التوصدددديات املقدمددددة اجملددددال  اسددددتنادا  
وستتواصل متابعة االلتزامات الطوعيدة و/أو التوصديات مدن خدالل النظدام الدوية حلقدوق اإلنسدان 

 .ممان استجابة منسقة من يانب الدولةلوالقانون الدو  اإلنساين  

 التواعات ل جمال املساودة التقنية -سابعا   
ود الددديت ي دددذاا اجملتمددد  الددددو  مدددن أيدددل اإلسدددهام   تعزيدددز حقدددوق تعددك  الدولدددة  كهددد -147

و  الوقددت الددااهن  وابذ  دداي املمدد  . اإلنسددان   كولوم يددا  مددن خددالل املسدداعدة التقنيددة واملاليددة
حقدددوق اإلنسدددان  احدددكاماإليدددااءات الااميدددة اب  توييدددد و   اتفددداق السدددالم دددزم   تنفيدددذ  قددددما  

 .موايهة التحدايت القاهنمة مسألة أساسيةمن أيل التعاون مواص ة فإن وكفالتها وتعزيزها  
ابيدااءات ابيددار عمددل و ومدن الددالزم أن ندافيف الصددكوك املق  دة ل تعدداون املتعددد األيدداا  -148

ملخت دجمل وكداالت منظومدة األمدم املتحددة   وأيدا الدّبامج القطايدة األمم املتحدة ل مساعدة اإلةاهنية
اب  توييددي  الدولددةُ . وتدددعو منظددور يددامل لتعزيددز حقددوق اإلنسددان   مااعدداةاملتمث ددة مارسددة املع ددى 

  القمدداء ع ددى أي وددو املسددامهة عيدد  اإليددااءات املندريددة   ابيددار التعدداون املتعدددد األيدداا  
 .يكل من أيكال التمييز أو اإلقصاء
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ابنسدددانية  ونددث الدولدددة منظومدددة األمددم املتحددددة ع دددى أن تواصدددل تع ئددة وتنسددديم اسدددتجابة   -149
فعالددة   جمددال حقددوق اإلنسددان مددن يانددب اكهددات الفاع ددة الدوليددة   ابيددار امل ددادل اإلنسددانية  

 .الوينية املختصة يةاملؤسسالنظم تتوافم م  السياسات و 
ابْيالعها الدول  ق  ما أعابت عني   مناس ات أخا   تعاض ع ى  ابن كولوم يا  وفم -150
؛ والنظدددام   جمددداالت مثددل  األعمدددال التجاريدددة وحقدددوق اإلنسددداناكيددددة  كولوم يدددا  ممارسددداتع ددى 

 الوية حلقوق اإلنسان والقانون الدو  اإلنساين؛ وبناء السالم.
Notas 

 1 Visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Navanethem Pillay, 15-19 de julio de 2013; 

visita de la Relatora sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,trans e intersex 

(LGTBI) y de las mujeres de la CIDH, Tracy Robinson, del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014; 

visita de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, 2-13 de febrero de 2015, en el marco 

del examen preliminar adelantado por dicha Oficina respecto de Colombia; visita de la Representante 

Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre violencia sexual en los conflictos armados, 

Zainab Bangura, del 27 de febrero al 3 de marzo de 2015; visita de la Alta Comisionada Adjunta de 

las Naciones Unidas para los DDHH, Flavia Pansieri, 14-21 de abril de 2015; visita de trabajo del 

Comisionado de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de país para Colombia, 4-6 de 

mayo de 2015; visita oficial de la Comisionada de la CIDH Rose-Marie Belle Antoine, 10-13 de 

agosto de 2015; visita oficial de los Comisionados de la CIDH Felipe González, Relator de país para 

Venezuela y Relator sobre los Derechos de los Migrantes, y José de Jesús Orozco Henríquez, Relator 

de país para Colombia, 10-12 de septiembre de 2015; visita académica del Relator Especial de la 

CIDH para la Libertad de Expresión, Sr. Edison Lanza, 18-21 de mayo de 2016; visita de trabajo del 

Comisionado de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, Relator de país para Colombia, 23-24 de 

junio de 2016; visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Zeid Ra’ad Al 

Hussein, septiembre de 2016; visita oficial del Comisionado de la CIDH, José de Jesús Orozco 

Henríquez, Relator de país para Colombia, 22-23 de febrero de 2017; visita de la Fiscal de la Corte 

Penal Internacional, Fatou Bensouda, 10-13 de septiembre de 2017; visita del Asistente para DDHH 

del Secretario General de Naciones Unidas, Andrew Gilmore, 1°-6 de octubre de 2017; y visita de la 

Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y 

los conflictos armados, Virginia Gamba, 19-22 de noviembre de 2017. 

 2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO, Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial-ONUDI, Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la salud -OPS/OMS, Organización Internacional del Trabajo - OIT, 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO, Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA - ONUSIDA, Organización Internacional para 

las Migraciones -OIM, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH - 

OACNUDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, 

Programa Mundial de Alimentos -PMA, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos - UNHABITAT, Fondo de 

Población de las Naciones Unida -UNFPA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de género y el Empoderamiento de las Mujeres - 

ONUMUJERES, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS, Programa de 

Voluntarios de Naciones Unidas -UNV, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios -OCHA, Departamento de Seguridad - UNDSS, Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, Servicio de las Naciones Unidas contra Minas -

UNMAS, Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL, Red Local del Pacto 

Global Colombia. Disponible en http://nacionesunidas.org.co/onu-en-colombia/directorio/#ops 

 3 La OACNUDH tiene su sede principal en la capital del país (Bogotá D.C.), y cuenta con oficinas en 

diferentes partes del territorio. 

 4 Acto Legislativo 1° del 4 de abril de 2017: "Por medio del cual se crea un título de disposiciones 

transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 

estable y duradera y se dictan otras disposiciones”. 

 5 Decreto 589 del 5 de abril de 2017: "Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 

por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado". 
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 6 Decreto 587 del 5 de abril de 2017: "Por el cual se conforma el Comité de Escogencia para la 

selección de unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

(SIVJRNR)". El Comité estaba integrado por un designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia: José Francisco Acuña Vizcaya; un designado por el Secretario General de las Naciones 

Unidas: Diego García Sayán; una designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario 

del Estado: Claudia Vaca; un designado por el Presidente del Tribunal Europeo de DDHH: Álvaro Gil 

Robles; un designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional 

(ICTJ): Juan Méndez. 

 7 Decreto 588 del 5 de abril de 2017: "Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la no Repetición. " 

 8 Decreto-ley 902 de 2017 "Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la 

Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de Paz en materia de tierras, específicamente el 

procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras." 

 9 En 2013, fueron nombradas como negociadoras plenipotenciarias María Paulina Riveros, entonces 

Directora de DDHH del Ministerio del Interior y actual Vicefiscal General de la Nación y Nigeria 

Rentería, quien fungía como Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. En respuesta a la 

renuncia de esta última, fue nombrada como negociadora plenipotenciaria, María Ángela Holguín, 

actual Canciller. 

 10 Informe del Secretario General de la ONU (S/2016/361 del 20 de abril de 2016). Párrafo 11, en el 

aparte titulado: La violencia sexual como amenaza para la paz y la seguridad internacionales: 

panorama general de los problemas nuevos y de los ya existentes”. 

 11 http://www.accioncontraminas.gov.co/Prensa/PublishingImages/FULL%20Info_DH-02.jpg 

 12 Capacidad operacional de desminado a partir de la acreditación de 11 organizaciones: Dos (2) 

organizaciones de la capacidad nacional (i. Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario N°1 – 

BRDEH y ii. Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina – AEDIM); y 9 OCDH 

acreditadas en diferentes vigencias: i. The HALO Trust (dic 2013), ii. Handicap International (dic 

2015), iii. Ayuda Popular Noruega – APN (May 2016), iv. Campaña Colombiana Contra Minas – 

CCCM (jun 2016), v. Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explosivos e Investigadores 

de Incendios y NBQR – ATEXX (nov 2016); vi. Perigeo NGO (dic 2016); vii. DDG (mar 2017); viii. 

Humanicemos DH (Ago 2017); y, ix. Colombia sin Minas (Ago 2017). 

 13 http://www.accioncontraminas.gov.co/Prensa/PublishingImages/FULL%20Info_Vic-01.jpg 

 14 Decreto 600/2017. 

 15 Circular Externa 004/2017. 

 16 Circular No. 009/2017. 

 17 El SISMAP es una plataforma de intercambio de información y documentación de la condición de 

víctima de las personas afectadas por MAP que incluye procesos de registro y actualización de 

caracterización de las víctimas, seguimiento a la ruta de atención y consulta en tiempo real. 

 18 Creada mediante el Decreto 2027 de 2016. Tiene representación tanto del Gobierno como de la 

FARC. 

 19 Agencia para la Reincorporación y la Normalización. La reintegración en Colombia. 

http://www.reintegracion.gov.co/es/la-

reintegracion/Cifras/Hoja%20de%20Datos%20Diciembre%202017.pdf. Consultado el 1 de febrero de 

2018. 

 20 Comunicado Conjunto No. 62 de 17 de octubre de 2015, el Gobierno Nacional y las FARC acordaron 

poner en marcha como una de las primeras medidas inmediatas para la búsqueda, ubicación, 

identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado interno. 

 21 En el marco del Comunicado 62 fueron intervenidos los cementerios de Villavicencio, Granada, 

Macarena, Vistahermosa (departamento del Meta); San José del Guaviare (departamento de 

Guaviare); Cimitarra y Puente Nacional (Santander); Bocas de Satinga (Nariño); La Plata (Huila); 

Yarumal (Antioquia) y Bojayá (Chocó). 

 22 De acuerdo con el Carr Center for Human Rights Policy del Harvard Kennedy School, el Registro 

Único de Víctimas de Colombia es el más amplio existente en cuanto al número de víctimas 

incluidas, el porcentaje respecto a la población general y la diversidad de hechos incluidos. 

 23 De estas víctimas, 726.784 han sido registradas por hechos ocurridos entre 2014-2017; lo que 

representa un 36.9% menos frente al periodo 2010 – 2013, en el cual se incluyeron 1.151.117 

víctimas registradas por hechos ocurridos en este periodo; 1.760.277 víctimas por hechos ocurridos en 

el periodo 2006-2009; y 2.349.3318 víctimas registradas por hechos ocurridos entre el periodo 2002-

2005. En el último año, se incluyeron 77.241 personas por hechos ocurridos entre enero 1 y diciembre 

31 de 2017. 
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 24 Según el Registro Único de Víctimas, en 60.186 registros, al momento de la declaración, la persona 

no indicó su género. 

 25 Planes integrales de reparación colectiva protocolizados: i). Pueblo Rrom; ii). Comunidad Negra de 

Guacoche; iii). Comunidad Indígena de Kitek Kiwe; iv. Comunidad indígena de los resguardos de 

Toribio, Tacueyó y San Francisco-proyecto Nasa; v. Resguardo Nasa La Gaitana; vi. Resguardo 

Embera Honduras; vii. Resguardo Pitayo; viii. Resguardo Cuti; ix. Resguardo Tanela; x. Resguardo 

Eyaquera; xi. Resguardo La Puria y xii. Resguardo Sabaleta. 

 26 Entre los procesos de incidencia nacional es importante mencionar a la Red nacional de iniciativas 

por la paz y contra la guerra –REDEPAZ, Instituto Popular de Capacitación -IPC, Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC, el grupo de Concejales y Diputados y el 

pueblo Rrom, y 7 en la fase de alistamiento y diagnóstico del daño tales como el Movimiento 

Sindical, Organismos de Acción Comunal OAC, Asociación de familiares de detenidos desaparecidos 

ASFADDES, el grupo de periodistas y el Partido Comunista. 

 27 Sujetos de reparación colectiva constituidos por mujeres, ocho (8) organizaciones y un (1) grupo que 

congregan alrededor de cinco (5.000) mil mujeres, entre los cuales se puede mencionar a las 

organizaciones Narrar para Vivir. OFP, ANMUCIC y Afromupaz. 

 28 Las medidas de satisfacción con los sujetos de reparación colectiva comprenden: conmemoraciones, 

homenajes, actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de disculpas públicas, actos 

simbólicos de dignificación y fortalecimiento de prácticas tradicionales afectadas a causa del conflicto 

armado interno, entre otras. 

 29 112.406 personas entrevistadas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 en 157 municipios del país. 

 30 Para su adopción se consideraron los insumos de encuentros realizados con el Comité 

Interinstitucional y los Comités Departamentales, Municipales y/o Distritales, con las organizaciones 

de la sociedad civil, las víctimas, las organizaciones de cooperación internacional y la academia. 

 31 El Puesto de Mando Unificado (PMU) es un grupo interinstitucional de trabajo creado en febrero de 

2017 cuyo objetivo es articular medidas de prevención, protección e investigación de hechos que 

atenten contra la vida e integridad personal de los y las defensoras de derechos humanos. 

 32 Por directriz del Señor Presidente de la República Sr Juan Manuel Santos, y reconociendo el mandato 

y neutralidad de OACNUDH, así como la metodología implementada por este organismo, el 

Gobierno de Colombia ha tomado la cifra verificada por OACNUDH como la cifra referente de 

homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, colabora con la Fiscalía 

en las investigaciones a los asesinatos reportados por diferentes fuentes provenientes de 

organizaciones sociales. 

 33 La Comisión Interinstitucional para la Promoción y Protección de los DDHH de los Trabajadores, que 

tiene como objeto impulsar la protección de los trabajadores, especialmente en sus derechos a la vida, 

la libertad e integridad personal y la libertad sindical, así como recolectar información y estudiar el 

estado de los procesos por desapariciones forzadas, homicidios, torturas, amenazas y desplazamientos 

forzados de trabajadores para recomendar las medidas necesarias en aras de que estos hechos no sigan 

en la impunidad ni repitiéndose. 

 34 La Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT –CECOIT-, creada con el fin de 

resolver los casos relacionados con el derecho de libertad sindical a través de un acuerdo de 

voluntades entre las partes con intervención de los integrantes de la CECOIT y presidida por el 

mediador o facilitador nombrado por la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales. 

 35 Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. Es un modelo que agrupa a entidades de orden nacional y 

local que prestan servicios de justicia en un determinado municipio o distrito. Con este programa se 

busca garantizar el acceso eficiente y oportuno de los ciudadanos a la administración de justicia, 

especialmente en aquellos lugares que registran altos índices de vulnerabilidad. 

 36 Justicia en Equidad. Este programa ofrece acompañamiento técnico y operativo a aquellas 

organizaciones y gobiernos locales interesados en implementar la conciliación en equidad. Los líderes 

que concilian se preparan para ayudar a resolver los conflictos directamente en sus comunidades. 

 37 Conciliación extrajudicial en derecho y arbitraje. Tiene como objetivo el fortalecimiento e 

institucionalización de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. El programa busca que 

la oferta de servicios, se brinde en condiciones de igualdad en su acceso y procedimientos, con el fin 

de resolver de manera oportuna, confiable y pacifica las diferencias a través de la conciliación, por 

medio de un tercero. 

 38 Sistemas Locales de Justicia. Es una estrategia liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, 

que se fundamenta en el trabajo y la colaboración entre el Estado y la comunidad, para asegurar 

respuestas oportunas y efectivas a las necesidades de justicia en los territories. 
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 39 La Unidad Móvil es una estrategia del Ministerio de Justicia y del Derecho desarrollada en alianza 

con la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas. Esta busca llegar a lugares apartados de 

la geografía de Colombia mediante una infraestructura móvil que proporciona los medios y los 

instrumentos físicos, tecnológicos y humanos para dar a quienes han padecido el rigor de la guerra 

toda la información necesaria sobre sus derechos a la verdad, justicia y reparación, generando una 

atención digna y cordial así como una asesoría eficiente. En la Unidad Móvil, las víctimas realizan 

sus declaraciones ante el Ministerio Público, reciben asistencia legal y orientación psicojurídica por 

parte de la Defensoría del Pueblo, asesoría sobre las medidas de asistencia y reparación que son 

coordinadas por la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Justicia y del Derecho socializa la 

normatividad prevista para esta población. 

 40 Durante este periodo se ha dado atención prioritaria a 3.074 personas con discapacidad, 11.987 

adultos mayores de 64 años, 1.432 mujeres con niños en brazos, 608 mujeres embarazadas, y se ha 

orientado en enfoque diferencial a 4.984 afrodescendientes, 3.520 personas de comunidades 

indígenas, 14 personas de la comunidad LGBTI, una persona Rom y 65 NNA. 

 41 Estrategia Redconstruyendo liderada por el Ministerio de Justicia y desarrollada en conjunto con la 

Consejería Presidencial de DDHH, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, la Unidad 

para las Víctimas, entre otras 10 entidades más del Estado, con apoyo de la cooperación internacional 

y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo-FUPAD. 

 42 Mecanismo de Articulación Interinstitucional contra el Crimen Organizado –MAICO –. Esta es una 

herramienta que facilita el intercambio de información y la distribución estratégica de objetivos y 

responsabilidades entre las diferentes fiscalías y policías que investigan el crimen organizado. El 

MAICO es la instancia encargada, entre otras tareas, de definir los objetivos de criminalidad 

organizada en los que se focalizarán los esfuerzos de las dos entidades, distribuir estos objetivos 

estratégicos en fiscales y policías judiciales líderes y concentrar la información de todas las 

investigaciones adelantadas contra la criminalidad organizada. 

 43 Fuerzas Articuladas contra el Crimen Organizado –FACON. Cada uno de estos equipos tiene la 

función de perseguir uno de los objetivos estratégicos definidos por el MAICO, autorizar las 

operaciones que las distintas dependencias realicen respecto del objetivo estratégico a su cargo y de 

garantizar el flujo de información entre las diferentes dependencias que tienen injerencia en la 

investigación de los mismos. 

 44 108 Clan del Golfo, 2 Puntilleros y 4 Pelusos. 

 45 14 de los Costeños, 12 de los Pachenca, 7 de las ODIN “La Terraza”, “la Sierra” y “Caicedo”, 3 de 

los Rastrojos, 1 de la Oficina de Cobro Boliqueso y 1 de la organización denominada la Empresa. 

 46 El Programa de Alimentación Escolar (PAE), establecido mediante la Ley 1450 de 2011, es una 

estrategia conjunta, del Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales Certificadas, que busca 

promover la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo. 

 47 El Programa Becas para la Excelencia Docente consiste en otorgar créditos beca condonables en un 

100% para cualificar el desempeño de los docentes y fortalecer académicamente a los 

establecimientos educativos a través del desarrollo de programas de maestría en universidades con 

acreditación de alta calidad del país. Estos programas son cursados por maestros de colegios de todo 

el país. 

 48 El programa Ser Pilo Paga, consiste en una apuesta del Gobierno para fomentar el acceso y la 

excelencia en la educación superior, buscando que el alcance del mismo llegue a los mejores 

estudiantes del país (Conforme al resultado de las pruebas Saber 11º) y con menores recursos 

económicos (Según puntaje SISBEN), permitiéndoles acceder a Instituciones de Educación Superior 

acreditadas en Alta Calidad para cursar el programa de su preferencia, en las mismas condiciones de 

libre elección que tienen los estudiantes con mayores recursos económicos. Respecto a la cobertura de 

Ser Pilo Paga, la meta es llegar a 40.000 beneficiarios en 2018. 

 49 Los estudiantes beneficiados pertenecen a los 32 departamentos y 993 municipios del país. 

 50 Entidades Territoriales Certificadas en educación tales como Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Guajira, 

Córdoba, Caquetá y Atlántico. 

 51 El Sistema Nacional de Convivencia Escolar tiene como objetivos: Contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural, b. Articular acciones con el Estado para garantizar la protección integral de 

los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, c. Fomentar mecanismos de prevención, 

protección, detección temprana y denuncia, d. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, e. 

Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de enfermedades de 

transmisión sexual. 
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 52 El programa de Vivienda de Interés Social Rural - VISR, es una estrategia creada por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como objetivo facilitar el acceso a una solución de vivienda 

a los habitantes rurales de escasos recursos económicos, víctimas del desplazamiento y grupos 

étnicos, mediante el otorgamiento de un subsidio familiar para la construcción de vivienda nueva en 

sitio propio y/o el mejoramiento y saneamiento básico de la existente. El subsidio VISR es 

administrado y operado por el Banco Agrario de Colombia S.A en calidad de Entidad Otorgante. 

 53 Los objetivos de la política de drogas en Colombia son: 1. Atender integralmente el consumo de 

sustancias psicoactivas desde los enfoques de salud pública, DDHH y desarrollo humano. 2. 

Incrementar las capacidades nacionales y territoriales para reducir las vulnerabilidades de las zonas 

afectadas por la problemática de las drogas ilícitas, mediante el mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y de seguridad de los territorios y su población, y 3. Reducir el delito asociado 

al narcotráfico orientando los esfuerzos del Estado, prioritariamente hacia la lucha contra los 

eslabones intermedios y superiores de esta cadena, que son los principales beneficiarios de las 

utilidades del mercado de las drogas y los generadores de violencia, corrupción y vulnerabilidad 

social. 

    


