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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابرسدددتعرا، الددددورج الردددامس  املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -١

. ٢٠١7مدددددايو أاير/ ١٨إىل  7لقدددددمة املمتددددددة مدددددن   دورتدددددال اليف اددددد    ا5/١حقدددددوس ا   دددددان 
. وتددرأو وريددُر ٢٠١٨مددايو أاير/ ١٠ ددة ال ددااعة املعقددودة   واسُتعرِضددح حالددة مولومب ددا   ا ل

الداخل ة  غ ريمو ريقريا فلوري   وفَد مولومب ا. واعتمد القريق العامس التقرير املتعلق اكولومب دا   
 .٢٠١٨مايو أاير/ ١5رااعة عررة املعقودة   جل تال ال

  اختددار  لدد  حقددوس ا   ددان فريددق املقددررين التددا  ٢٠١٨مددا ون اليفاي/يندداير   ١٠و   -٢
 يف ا ة( لت  ري ارستعرا، املتعلق اكولومب ا: أسمال ا وانما وقطر.)اجملموعة ال

مدددن مرفدددق  5وللققدددرة  5/١مدددن مرفدددق قدددرار  لددد  حقدددوس ا   دددان  ١5ووفقدددال للققدددرة  -٣
   صدرت الواثئق التال ة ألغرا، استعرا، احلالة   مولومب ا:١6/٢١ قراره

 (؛A/HRC/WG.6/30/COL/1) )أ(١5تقرير وطل/عر، متايب مقدم وفقال للققرة  )أ( 
جتم ع للمعلومات أعّدتال مقوض ة األمم املتحددة ال دام ة حلقدوس ا   دان وفقدال  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/30/COL/2)ب( )١5للققرة 

)ج( ١5موجز أعّدتال مقوضد ة األمدم املتحددة ال دام ة حلقدوس ا   دان وفقدال للققدرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/30/COL/3.) 
لومب دددا  عدددن طريدددق اجملموعدددة اليف ا دددة  قائمدددة أسدددالة أعدددد ا سدددلقال أملا  دددا وُأح لدددح إىل مو  -٤

والرباريددس والربتغددال وال  كددا وسددلوف ن ا وال ددويد ول اتنرددتاين واململكددة املتحدددة لربيطا  ددا الع مدد  
الرددمال ة. ونكددن ارطدد ه علدد  لدديفه األسددالة   املوقددع الرددبكي ا ددارجي ل سددتعرا،  آيرلنددداو 

 س.الدورج الرام

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

سددّلط رئدد   الوفددد الىددوي علدد  أة ددة املرددارمة   ا ولددة اليفاليفددة مددن ارسددتعرا، الدددورج  -5
الرامس من أجس تقاسم املعلومات ار ن التقدم اليفج أحرره الده والتحدايت الديت تعمضدال. وقدد 

مدع املددي ومكتد  أمد  امل داف واملقوضد ة ال دام ة حلقدوس ا   دان وومدارت شكر من مات اجملت
 األمم املتحدة املوجودة   مولومب ا عل  التزامها اتحق ق ال  م وما تىطلع اال من عمس يومي.

ونيفددس ال دد م أفىددس سددب س لىددمان حقددوس ا   ددان  ويرددكس ارتقدداس النهددائي   دداي  -6
ع مدة فارقدة   لديفا ال.ددد. وقدد  ٢٠١6ودائدم الديفج ُوقّدع   عدام  النزاه وإح ل س م م دتقر

شارك ضحااي النزاه   مقاوضات ال  م  وتىدمن ارتقداس البعددين ا ن داي وا ادل علد  حدد 
يفت تدااري لإلفراج عن األطقال ضدحااي الندزاه وتزويددلم ابلرعايدة ال.دح ة رحقدال  . سواي. وقد اُّتخ

 التحرير الوطل. وجيرج حال ا حوار مع ج ش
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ومع ا تهاي النزاه  اخنقض عدد حارت ارختطاف وارختقاي والت ن دد والتردريد وعددد  -7
  الغددددح جددددرائم القتددددس أدذ معدددددل  ددددا مندددديف ٢٠١7ضددددحااي األلغددددام املىددددادة لمفددددراد. و  عددددام 

خلدو الد  . مما ُأحرر تقدم ف ما يتعلق إبرالة األلغام ألغرا، إ  ا  ة؛ إذ أُعلن عن ١٩75 عام
 البلدايت من األلغام.

ا ددد ش الردددعح ال ددد   والتحدددق  -وقدددد وضدددعح القدددوات امل دددلحة اليفوريدددة الكولومب دددة  -٨
أسددرة  6٩ ٠٠٠مقاتددس سددااق ابجملتمددع املدددي. واب ضددافة إىل ذلدد   ا ىددّمح  ١٢ ٠٠٠حددوا  

قددوات امل ددلحة إىل ادرام  اسددتبدال اياصد س ل ستعاضددة عدن اياصدد س غدري املرددروعة. وُأشدرمح ال
وشددددارك  ٢٠١٨اليفوريددددة محددددزب س اسددددي   ار تادددداابت الربملا  ددددة الدددديت أجريددددح   آذار/مددددارو 

  املائة من الناخب   ولي أمرب   بة مرارمة   اتريخ مولومب ا. وقد ووفق عل  مرمز  ٤٨ ف ها
 املعارضة   ا يكقس مساه مج ع اآلراي ال  اس ة. 

املدافع  عن حقوس ا   ان والقادة ارجتماع   أحدد وت س ا  مات اليت ت تهدف  -٩
أمددرب التحدددايت الدديت يواجههددا البلددد. وتددرفض احلكومددة مددس أعمددال العندد  الدديت ت ددتهدف لدديفه 
القادددات  وتعدددمف مة دددة عملهدددا   عمل دددة تعزيدددز الدنقراط دددة وسددد ادة القدددا ون. ولددديفل   تعمدددس 

حلماية  ف  ر ت داخس مكت  املددعي العدام الن دام احلكومة عل  تعزيز س استها املتعلقة ابملنع وا
ا ديددددد لإل دددديفار املبكددددر وطريددددق احلمايددددة ا ماع ددددة والل نددددة الوطن ددددة للىددددما ت األمن ددددة ووحدددددة 
التحق قددددات ا اصددددة لتقك دددد  املن مددددات ا جرام ددددة والقىدددداي علدددد  ال ددددلوك ا جرامددددي. و  دددد  

حلماية   الوقح الرالن من خد ل قائد اجتماعي ومدافع عن حقوس ا   ان اب ٤ ٠٠٠ حوا 
   املائة منهم   املناطق الريق ة. 6٠الرب م  الوطل للمنع واحلماية  ويوجد 

م ي  شاص من ولدة الققر   مولومب دا   5وخ ل ال نوات اليفماي املاض ة  ُأخرج  -١٠
ة. وتلتزم مولومب ا اتحق ق م ي  طقس فرصة الوصول إىل التعل م اجملاي   املدارو العام ٨وُمنح 

 ألداف التنم ة امل تدامة. 
وتقددر مولومب ددا ابلتحدددايت الدديت تواجههددا ف مددا يتعلددق ابلترددريد الق ددرج وجتن ددد األطقددال  -١١

من قبس ا هات القاعلة امل لحة غري املرروعة  وا رب ا ماعي للىدحااي  والتحق دق   حدارت 
ة ومعاقبددة املتددورط  ف هددا. وتلتددزم الدولددة  واصددلة العمددس ا تهدداك حقددوس ا   ددان والعندد  ضددد املددرأ

 من أجس الت.دج  يفه التحدايت.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددددال اب دددا ت. وتدددرد التوصددد ات املقدمدددة أانددداي جل دددة  ٨6أانددداي جل دددة التحددداور  أدىل  -١٢

 التحاور   ا زي اليفاي من ليفا التقرير.
ذّمرت ترم ا مة دة اتقداس ال د م اوصدقال خريطدة طريدق ملعا دة قىدااي حقدوس ا   دان اطريقدة و  -١٣

 شاملة. وشددت عل  األة ة الق.وى مل ائس األراضي   الت.دج لمسباب ا يفرية للعن .
ورّحبددددح أومرا  ددددا ابعتمدددداد ارسددددمات   ة الوطن ددددة ملنددددع ارجتددددار ابلبرددددر وإعطدددداي األولويددددة  -١٤

ل  القتس والعن  ا ن ي والعن  األسدرج   ا طدة ارسدمات   ة ملكتد  املددعي العدام للقىاي ع
 .٢٠٢٠-٢٠١6للقمة 
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وأعراح الورايت املتحدة األمريك ة عن قلقها إراي عمل ات القتس خارج  طاس القا ون   -١5
ادة وامل دددايلة ايددددودة عدددن ا تهامدددات وجتددداورات حقدددوس ا   دددان  وا  مدددات الددديت ت دددتهدف قددد

ال ددددكان املنحدددددرين مددددن أصددددس أفريقددددي وال ددددكان األصددددل  . وطلبددددح ا ددددا ت اردددد ن امل حقددددة 
 القىائ ة للمتورط    عمل ات "ت.نع القتس املرروه".

وأشددددادت أوروغددددواج ابألشددددوا  الدددديت قطعتهددددا ايدددداداثت مددددع القددددوات امل ددددلحة اليفوريددددة  -١6
التقن ددة واملال ددة والبرددرية ال رمددة لتنق دديف  وشدد عح مولومب ددا علدد  إعطدداي األولويددة لتا.دد ص املددوارد
 اتقاس ال  م وفقا ملبادئ الرقاف ة واملرارمة وامل ايلة.

و شدددت مجهوريددة فنددزوي  البول قاريددة األطددراف املتنارعددة امتيفددال اتقدداس ال دد م مددن أجددس  -١7
 .عامال  5٠وضع حد للنزاه اليفج أسقر عن آرف الوف ات وامتّد ألميفر من 

رامب ا عل  ما أحررتال مولومب ا من تقدم    ال تعزيز حقوس ا   ان ومحايتهدا   وأانح -١٨
 وت.ديقها عل  اتقاق ة حقوس األشااص ذوج ا عاقة.

ولن ت ا زائر مولومب ا علد  عزمهدا انداي سد م م دتدام ودائدم مدن خد ل اتقداس ال د م  -١٩
ن   م دددائس الت دددارة وابُّتاذلدددا . ورحبدددح ا زائدددر إبدمددداج مولومب دددا حقدددوس ا   دددا٢٠١6لعدددام 

 تدااري ترمي إىل ضمان ايفل العناية الكاف ة   قطاه ارقت.اد.
ورح ح أ غور أن مولومب ا قامح  منيف إجراي جولة ارستعرا، ال ااقة املتعلقة هبا    -٢٠
  اتعزيدددز إطارلددددا التردددريعي حلمايددددة وضدددمان حقددددوس ا م دددع  ور سدددد ما عدددن طريددددق ٢٠١٣عدددام 

 ات املتعلقة حبقوس ا   ان والقا ون ا   اي.الترريع
وأشدادت األرجنتدد  اكولومب ددا  ارامهددا اتقدداس ال دد م  وإ رددائها  نددة احلق قددة والتعددايش  -٢١

 وعدم التكرار  وايف ا ا هود من أجس مكافحة ا ف ت من العقاب.
دف القدادة اجملتمع د  وأعراح أسمال ا عن قلقها إراي أعمدال القتدس واملىدايقة الديت ت دته -٢٢

واملددددافع  عدددن حقدددوس ا   دددان والردددهود املردددارم    ا جدددرايات ا نائ دددة املتعلقدددة اب تهامدددات 
 ورحّ بح إب راي وحدة إعادة األراضي إىل مالك ها.حقوس ا   ان. 

ورّحبدددح النم دددا اتوق دددع اتقددداس ال ددد م وإ رددداي وحددددة خاصدددة معن دددة ابلتحق دددق داخدددس  -٢٣
العددام. لكنهددا مارالددح قلقددة إراي عدددم التنق دديف الكامددس للحددق   احلق قددة والعدالددة مكتدد  املدددعي 

 والتعويض وضما ت عدم التكرار.
وأاندددح أذرا  دددان علددد  ا ىدددمام مولومب دددا إىل اتقاق دددة خقدددض حدددارت ا عددددام ا ن ددد ة  -٢٤
 .٢٠٣٤-٢٠١٤  وتنق يف ارسمات   ة الوطن ة لىمان حقوس ا   ان للقمة ١٩6١ لعام
وأشددادت ال  كددا  ددا اُّتيفتددال مولومب ددا مدددن خطددوات إجياا ددة لتنق دديف التوصدد ات الدديت قبلتهدددا  -٢5

 خ ل جولة ارستعرا، اليفا  ة  وش عتها عل  اُّتاذ تدااري إضاف ة لتعزيز محاية حقوس ا   ان.
 ٢٠١6وأاندح اددواتن علدد  تقريدر مولومب ددا الددوطل الرددامس ورّحبدح ابتقدداس ال دد م لعددام  -٢6

 .٢٠٣٤-٢٠١٤مات   ة الوطن ة لىمان حقوس ا   ان للقمة وارس
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وتقامسدددح دولدددة اول ق دددا املتعدددددة القوم دددات شدددواغلها ارددد ن ا  مدددات الددديت ت دددتهدف  -٢7
املدددددافع  عددددن حقددددوس ا   ددددان والزعمدددداي ارجتمدددداع  . وإذ رحبددددح اقددددا ون الىددددحااي وإعددددادة 

 عمل ة ا رب ا ماعي. األراضي إىل مالك ها  طلبح احل.ول عل  معلومات عن
ورح دددح اوت دددوا  ا هدددود املبيفولدددة مدددن مولومب دددا لتنق ددديف التوصددد ات الددديت قبلتهدددا خددد ل  -٢٨

وارسمات   ة  ٢٠١٨-٢٠١٤جولة ارستعرا، ال ااقة. ورّحبح اب طة ا منائ ة الوطن ة للقمة 
 .٢٠٣٤-٢٠١٤الوطن ة لىمان حقوس ا   ان للقمة 

لتددزام ال ددلطات علدد  أعلدد  م ددتوى اعقددد حددوار شددّقاف وانّدداي اردد ن ت الرباريددس ابوأقددرّ  -٢٩
 حلقوس ا   ان. واسعال  حقوس ا   ان. ورّحبح ابعتماد اتقاس ال  م اليفج يتىمن من ورال 

و   دددال  ٢٠١6ورّحبدددح منددددا ابلتقددددم ايدددرر ف مدددا يتعلدددق اتنق ددديف اتقددداس ال ددد م لعدددام  -٣٠
لقلق إراي ف اد مبدار امل دلول  وريادريه الكبدري علد  قددرة حقوس ا   ان. لكنها مارالح ترعر اب

 املواطن  عل  التمتع الكامس ابحلقوس ارجتماع ة وال  اس ة وارقت.ادية.
وسددد لح شدددد لي عدددن ا طددددوات املتاددديفة حلمايددددة امليفل دددات وامليفل دددد  ومزدوجدددي امل ددددس ا ن ددددي  -٣١

معلومدددات عدددن ا طدددوات الددديت اُّتددديف ا   ومغدددايرج ا ويدددة ا ن دددا  ة وحددداملي صدددقات ا ن ددد . وطلبدددح
 مولومب ا حلماية املدافع  عن حقوس ا   ان وعن الك ق ة اليت تعتزم هبا رايدة فعال ة تل  التدااري.

ولنّ ت ال.  مولومب ا عل  التقدم اليفج أحررتال ف ما يتعلق اعمل دة ال د م وجهودلدا الرام دة  -٣٢
 ن اي واألطقال وامل ن  واألشااص ذوج ا عاقة.إىل محاية حقوس القاات الىع قة  ميفس ال

  ووضدددعها    أعقددداب ٢٠١6بدددح الكو غدددو اتوق دددع مولومب دددا اتقددداس ال ددد م لعدددام ورحّ  -٣٣
عمل ة ترارم ة  اسمات   ة وطن ة حلماية حقدوس ا   دان. ورح دح مدع اررت دا  التدزام مولومب دا 

 نحدرين من أصس أفريقي.اتنق يف التدااري ذات ال.لة خ ل العقد الدو  للم
ومتنددح موسددتاريكا لكولومب ددا الن ددا    تنق دديف اتقدداس ال دد م  ور سدد ما الن ددام الرددامس  -٣٤

للحق قددة والعدالددة والتعددويض وعدددم التكددرار. وأعراددح عددن قلقهددا إراي رايدة حددارت قتددس املدددافع  
 عن حقوس ا   ان والقادة اجملتمع  .

د مولومب ددددا عدددددة قددددوا   ترمددددي إىل تعزيددددز محايددددة حقددددوس ورّحبددددح مددددوت ديقددددوار ابعتمددددا -٣5
ا   ددان. ولنّدد ت مولومب ددا علدد  التزامهددا ابلتقدددم   عمل ددة ال دد م  وحيفتهددا علدد  تطب ددق اتقدداس 

 ال  م اعناية.
بددددح مروات ددددا إبطدددد س اددددر م  منددددع جتن ددددد واسددددتادام األطقددددال واملددددرالق  مددددن قبددددس ورحّ  -٣6

 حلكومة الت مد من معاملة ا نود األطقال مىحااي.ا ماعات امل لحة  وطلبح إىل ا
وسدددلطح مدددواب الىدددوي علددد  م دددلول ة اجملتمدددع الددددو    ضدددمان احدددمام اتقددداس ال ددد م   -٣7

 وشددت عل  ضرورة دعم مقاوضات ال  م مع ج ش التحرير الوطل.
ت ملعا دددة التحددددداي مت ندددال  ورّحبدددح قدددربص اتوق دددع اتقددداس ال ددد م الددديفج يردددكس أساسدددال  -٣٨

ا  كل ددددة الدددديت تواجههددددا مولومب ددددا    ددددال حقددددوس ا   ددددان. وشددددّ عح مولومب ددددا علدددد  تكيف دددد  
 جهودلا الرام ة إىل الت.دج للتم  ز ضد الن اي واألشااص ذوج ا عاقة.
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وأعراح تر ك ا عن تقديرلا لل هود الديت تبديف ا مولومب دا ف مدا يتعلدق اعددة جوا د  مدن  -٣٩
ام  متا..دددة ملندددع الت ن دددد الق دددرج لمطقدددال   ا ماعدددات حقدددوس ا   دددان  ميفدددس إطددد س ادددر 

امل ددلحة  واُّتدداذ خطددوات ل عددماف حبقددوس امليفل ددات وامليفل دد  ومزدوجددي امل ددس ا ن ددي ومغددايرج 
 ا وية ا ن ا  ة وحاملي صقات ا ن  .

و ولنّددد ت الددددامنرك مولومب دددا علددد  توق عهدددا اتقددداس ال ددد م ومدددا تتاددديفه مدددن خطدددوات إجياا دددة  ددد -٤٠
 حتق ق امل.احلة. وسلطح الدامنرك الىوي عل  أة ة حقوس ال.حة ا ن  ة وا جناا ة للن اي والقت ات.

ورّحبح لندوراو ابلتوق ع عل  اتقاس ال  م وابملقاوضات ا ارية ا  احلكومة وجد ش  -٤١
 دتوايت اب هدود املبيفولدة لتح د  امل التحرير الوطل من أجدس إحد ل سد م دائدم. ورحبدح أيىدال 

 املع ر ة للكولومب   املنحدرين من أصس أفريقي وال كان األصل   والن اي.
ورّحبددح إمددوادور اب هددود الدديت تبدديف ا مولومب ددا مددن أجددس تنق دديف التوصدد ات املقدمددة إل هددا خدد ل  -٤٢

 .جولة ارستعرا، اليفا  ة  وسّلطح الىوي عل  إدماج األشااص ذوج ا عاقة   الربام  ارجتماع ة
ورح ددح م.ددر ا هددود الدديت تبدديف ا احلكومددة مندديف توق ددع اتقدداس ال دد م وا طددوات الدديت  -٤٣

 .٢٠٣٤-٢٠١٤اُّتيف ا  دماج حقوس ا   ان   ا طة ا منائ ة الوطن ة للقمة 
ولنددد ت ال دددلقادور مولومب دددا علددد  إادددرام اتقددداس ال ددد م  وسدددلطح الىدددوي علددد  إ رددداي  -٤٤

حلة والتعدددددايش. وأاندددددح علددددد  ا هدددددود الرام دددددة إىل إدراج امل دددددائس اجمللددددد  الدددددوطل لل ددددد م وامل.دددددا
 ا ن ا  ة   س اسات ما اعد ا تهاي النزاه.

ورّحبدددح غ ن دددا ارسدددتوائ ة ابتقددداس ال ددد م الددديفج أفىددد  إىل اخنقدددا، مبدددري   ملشدددرات  -٤5
 الق .ابعتماد قا ون األطقال واملر  العن   وإبجرايات توفري احلماية لمطقال. ورحبح أيىال 

وشكرت فنلندا مولومب ا علد  حت د  حالدة حقدوس ا   دان   البلدد  ولن  دا علد  اتقداس  -٤6
رالح مثة حتدايت ف ما يتعلق اتنق يف القدوا     دا ف هدا تلد  املت.دلة  ال  م. ورح ح فنلندا أ ال ما

    ان.ابلعن  ا ن ي والعن  ا ن اي  وتوفري احلماية الكاملة للمدافع  عن حقوس ا
ط وفد مولومب ا الىوي عل  تنق يف الن ام الرامس للحق قة والعدالة والتعويض وعدم وسلّ  -٤7

التكددرار. ويرددمس الن ددام الوريددة القىددائ ة ا اصددة مددن أجددس ال دد م  ووحدددة التحق ددق وار ددام  
ه ومكو  غري قىائي يت ل  من الوحدة ا اصة للبحد  عدن األشدااص املاتقد    سد اس الندزا 

امل ددددلح وا ددددببال  و نددددة احلق قددددة والتعددددايش وعدددددم التكددددرار. ور يددددنص الن ددددام علدددد  مددددنح العقددددو 
 للمتورط    ا رائم املرتكبة ضد ا   ا  ة أو العن  ا ن ي أو الترريد الق رج.

يفت التدااري للحد من امت اظ ال  ون وحت   الرعاية ال.ح ة داخلهدا. وعد وة  -٤٨ وقد اُّتخ
يفت خطوات لدزايدة الل دوي إىل ا قامدة ا ربيدة واعتمداد  د  مغداير إراي تدوفري الرعايدة عل  ذل   اُّتخ 

 للميفل ات وامليفل   ومزدوجي امل س ا ن ي ومغايرج ا وية ا ن ا  ة امل لواة حريتهم.
م يدد  مددن ضددحااي النددزاه مددن اعددض تدددااري ا ددرب. وي ددس تددوفري ا ددرب  ٣واسددتقاد حددوا   -٤٩

   ٨٩. وقدد ُشدّرد مجاعة إان ة وريق ة ومن مة اجتماع دة يردّكس حتددايل  6٠٠ميفر من ا ماعي أل
 يعدد وف الدولدة  مدن إ  دا  ة معو دة أو م داعدة منهم م ي  ٤ حوا  وتلق املائة من الىحااي. 

أسددرة إىل ا و ددا أو اسدددتقرت    67 ٠٠٠مددنهم   حالددة ضدددع   وعددادت  5٠٠ ٠٠٠ حددوا 
 مكان آخر.
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لكتددددار مددددن األراضددددي إىل مالك هددددا  ٣٠٠ ٠٠٠ا تهدددداي النددددزاه  أع ددددد أميفددددر مددددن  ومندددديف -5٠
لكتدار آخدر. وجيدرج إحدرار  5٠٠ ٠٠٠الررع  . وتعمدس ال دلطة القىدائ ة علد  حتديدد ملك دة 

التقددددم ف مدددا يتعلدددق اىدددمان حدددق اجملتمعدددات الكولومب دددة املنحددددرة مدددن أصدددس أفريقدددي وحدددق أميفدددر 
ن خدد ل إضددقاي طددااع رمسددي علدد  امللك ددة ومحايتهددا وإعددادة   األراضددي مدد أصددل ال  شددعبال  5٠ مددن

مل وي لكتار من األراضي إىل تلد  اجملتمعدات والردعوب. وعد وة علد  ذلد   ُمنحدح سدندات 
   املائة منهم. 5٣س الن اي الريق ات م ي  لكتار للمزارع   ومتيفّ  ٤ملك ة 
غري مرروعة عل  أ ا  مجة عن   حارت وفاة ُقّدمح ا.ورة  حتق قال  ٢ ٤٢٣وُأجرج  -5١

  جندددايل  5 ١٠6ح لدديفه التحق قددات إىل ةاممددة .ددّنع أعمددال القتددس املرددروه(  وأفىددالقتددال )ت
مدددن أفدددراد القدددوات  فدددردال  ١ 6٨٣ادرجدددة مولو  دددس. وحدددي اآلن  أديدددن  ع دددكرايل  ١٣٤مدددن ا دددنهم 

 ٢6١دعي العددام   مكتدد  املدد  تلّقدد٢٠١٨و   ددان/أاريس  ٢٠١6امل ددلحة. و  القددمة ادد  عددام 
  املائددة منهددا. ولقددد ُأحددرر  ٤١عددن جددرائم قتددس مدددافع  عددن حقددوس ا   ددان  وقددد ُحددّس  تقريددرال 

تقدم ف ما يتعلق حبّس قىااي تتعلق اقتس  قاا   وصحق   ومقداتل  سدااق    القدوات امل دلحة 
لعن  األسدرج والعند  ا  ش الرعح وأقارهبم. مما ُأحرر تقدم   حارت ا -اليفورية الكولومب ة 

 ا ن ي وارجتار ابلبرر.
وراد مكتدد  املدددعي العددام    إطددار تعزيددز ملس ددتال  مددن وجددوده ومددن وصددول املددواطن   -5٢

إىل الوريدة القىدائ ة ا اصدة  موّحددال  الدية. واب ضدافة إىل ذلد   قدّدم تقريدرال  ١5١إىل العدالة   
اس النددزاه امل ددلح. وف مددا يتعلددق ابسددتادام مددن أجددس ال دد م عددن حددارت العندد  ا ن ددي   سدد 
إدا ددددة. و   ددددال ارختقدددداي الق ددددرج   5٠٠األطقددددال   ارتكدددداب ا ددددرائم  عو ددددح أميفددددر مددددن 

منهدددا ح ددد  األصدددول  جيفمدددا ل  ٤ ٢٩6  وُحدددّددت لويدددة شا.دددال  ٨ ٩٩٠اسدددُمجعح جيفدددام  
ف اثليفددة مد  ددة ومددو ق  وُسددّلمح إىل أفددراد األسددرة. وطُّبقددح ا طددة الرام ددة إىل التحق ددق مددع أطددرا

حكددوم   مددرتبط   هددات فاعلددة م ددلحة غددري مرددروعة ومقاضددا م ا.ددورة فعالددة   ددا   ذلدد  
 توفري التمويس.

وتواصددددس القددددوات امل ددددلحة والرددددرطة العمددددس معددددا لبندددداي اقافددددة احددددمام حقددددوس ا   ددددان  -5٣
ون ا   ددداي واحلقددداظ عل هدددا مدددن خددد ل س اسدددة شددداملة جديددددة ارددد ن حقدددوس ا   دددان والقدددا 

الددددو . وتردددمس ال  اسدددة توع دددة املدددو ق  احلكدددوم   ابلتندددوه ا ادددل واليفقدددا  لل دددكان  وتوع دددة 
امل تردارين القددا و    اعمل ددات الرددرطة وا دد ش. ومثددة أيىدا س اسددات قطاع ددة ترّمددز علدد  من ددور 

 امل اواة ا  ا ن   داخس القوات امل لحة.
يعاجل العديدد مدن التوصد ات الديت تلقتهدا   ٢٠١6م لعام ورح ح فر  ا أن اتقاس ال   -5٤

 مولومب ا   جولة ارستعرا، ال ااقة  وأادت استعدادلا لدعم مواصلة ليفه ا هود.
  وإشدراك املدرأة   التقداو، علد  لديفا ٢٠١6ورّحبح غااون اتوق ع اتقاس ال  م لعدام  -55

 لتنق يفه. ارتقاس  وإدماج املن ور ا ن اي   ا طة الرئ   ة
عح  ورح دددح جورج دددا الت.دددديق علددد  اتقاق دددة حقدددوس األشدددااص ذوج ا عاقدددة وشددد ّ  -56

 مولومب ا عل  تعزيز إطارلا القا وي الوطل لتح   محاية حقوس األشااص ذوج ا عاقة.
وأعراددح أملا  ددا عددن تقددديرلا للددنه  املرّمددز علدد  الىددحااي والقددائم علدد  حقددوس ا   ددان  -57

 ا  ش الرعح.  - النهائي ا  احلكومة والقوات امل لحة اليفورية الكولومب ةرتقاس ال  م 
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ومدديفا  ٢٠١٨-٢٠١٤وأانددح غددا  علدد  وضددع مولومب ددا خطتهددا ا منائ ددة الوطن ددة للقددمة  -5٨
علدد  الدددور  . وأانددح أيىددال ٢٠٣٤-٢٠١٤ارسددمات   ة الوطن ددة لىددمان حقددوس ا   ددان للقددمة 

 أة   عمل ة ال  م.الرئ  ي اليفج تىطلع اال املر 
. ورح دح مدع التقددير ٢٠١6ولّن ت غ ا  مولومب ا علد  توق عهدا اتقداس ال د م لعدام  -5٩

 التزام احلكومة اتعزيز الربام  القائمة عل  حقوس ا   ان   مج ع القطاعات.
طح ورح ددح لدداييت التقدددم الدديفج أحررتددال مولومب ددا مندديف جولددة ارسددتعرا، ال ددااقة وسددلّ  -6٠
 من ضمان للتمتع القعلي حبقوس ا   ان. ٢٠١6ي عل  ما يركلال توق ع اتقاس ال  م لعام الىو 
وشدددّدد الكرسدددي الرسدددو  علددد  أة دددة اتقددداس ال ددد م واحلاجدددة إىل العمدددس صدددوب إعدددادة  -6١

 إدماج املقاتل  ال ااق   ور س ما األطقال  وتوفري العدالة احلق ق ة وا رب  م ع الىحااي.
 ت ا مهورية الدوم ن ك ة مولومب ا عل  توق عها اتقاس ال  م.ولّن  -6٢
ولنّددد ت آي دددلندا مولومب دددا علددد  توق عهدددا اتقددداس ال ددد م الددديفج وضدددع حددددا ألريدددد مدددن   دددة  -6٣

 عقود من النزاه امل لح. ورّحبح اقرار املوافقة عل  التبل وامل اواة   الزواج ابلن بة لمرواج امليفل  .
د عدن تقدديرلا  هدود مولومب دا الرام دة إىل مواصدلة انداي ال د م ووضدع خطدة وأعراح ا ن -6٤

إطارية لتنق يف اتقاس ال  م  األمر اليفج من ش  ال أن ُ ّ ن اردكس مبدري م دائس ال د م واألمدن 
 وحقوس ا   ان والعدالة املن.قة لل م ع.

ولومب ددا حتق قهددا عدددة ورّحبددح إ دو   دد ا اب صدد حات القا و  ددة ا اريددة  وأانددح علدد  م -65
تطورات منيف جولة ارستعرا، اليفا  ة  ميفس ا طة ا منائ ة الوطن ة وارسمات   ة الوطن دة ملكافحدة 

 ارجتار ابلبرر.
ورّحبددح العددراس اب طددوات الدديت اُّتدديف ا احلكومددة لوضددع س اسددات شدداملة وإ ردداي   ددام  -66

 ملس ي من أجس تعزيز حقوس ا   ان ومحايتها.
اب جندار التدار ي املتميفدس   اتقداس ال د م. لكنهدا أعرادح عدن قلقهدا إراي  آيرلندارت وأق -67

الزايدة املقلقة   ا  مات اليت ت تهدف املددافع  عدن حقدوس ا   دان والزعمداي ارجتمداع    
 وحيفح مولومب ا عل  تعزيز س ادة القا ون.

 ٢٠١٨-٢٠١٤ منائ دة الوطن دة للقدمة وأعراح إيطال ا عن تقديرلا ا داص لتىدم  ا طدة ا -6٨
 مبادئ توج ه ة واسمات   ات لتعزيز ال  م وا  .اف وحت    وع ة التعل م.

ورّحبح مجهورية رو الدنقراط ة الرعب ة ابلتزام مولومب ا ابرسدمات   ة الوطن دة العردرين ة  -6٩
تمدداد ال  اسدددة العامدددة الرام دددة إىل ضددمان حقدددوس ا   ددان  وأشدددادت ابع ٢٠٣٤-٢٠١٤للقددمة 

 الوطن ة ار ن امل اواة ا  ا ن   ل.احل املرأة.
ولنّدد ت لبنددان مولومب ددا علدد  إاددرام ارتقدداس النهددائي   دداي النددزاه وإحدد ل سدد م م ددتقر  -7٠

 ودائم. ويىمن ذل  ا عمال القعال حلقوس ا   ان  ور س ما ل.احل ضحااي النزاه. 
  مواصلة التنق ديف القعدال رتقداس ال د م. وأعرادح عدن تقدديرلا وحيفح مال زاي احلكومة عل -7١

 ملرارمة املرأة النرطة   عمل ة ال  م  ورّحبح إب راي الل نة القرع ة املعن ة ابمل ائس ا ن ا  ة.
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ورّحبح ملدي  اب هدود الديت تبديف ا احلكومدة للتعداون مدع اجملتمدع املددي مدن أجدس تعزيدز  -7٢
ها ا.ورة فعالة. وأانح عل  احلكومة لتوق عها ارتقاس النهائي مع القدوات حقوس ا   ان ومحايت

 ا  ش الرعح. - امل لحة اليفورية الكولومب ة
ورّحبدح املك دد   اب هدود الد واددة الديت تبدديف ا مولومب ددا مدن أجددس تعزيدز ال دد م  ومتنددح  -7٣

ريدددة الكولومب دددة. وأاندددح علددد    دددا مدددس الن دددا    تنق ددديف ارتقددداس املوقّدددع مدددع القدددوات امل دددلحة اليفو 
 مولومب ا قبو ا وفود أعداد مبرية من املهاجرين القنزويل   عل  البلد.

وأقدددّر ا بدددس األسدددود اب هدددود الددديت تبددديف ا احلكومدددة حال دددا حلمايدددة املددددافع  عدددن حقدددوس  -7٤
 ا   دددان  لكدددن أعدددرب عدددن قلقدددال إراي اسدددتمرار ا تردددار إفددد ت املتدددورط    لددديفه ا  مدددات مدددن

 العقاب. وليفل  دعا احلكومة إىل تعزيز احلماية املمنوحة للمدافع  عن حقوس ا   ان.
ورّحدد  املغدددرب ابل  اسدددة الردداملة ا ديددددة حلقدددوس ا   ددان والقدددا ون ا   ددداي الددددو   -75

 وآبل ة الرصد املت.لة هبا. وأعرب عن تقديره ملرارمة العديد من الن اي   عمل ة ال  م.
م امندددار عدددن تقدددديرلا  هدددود مولومب دددا الرام دددة إىل تعزيدددز إرالدددة األلغدددام ألغدددرا،  وأعرادددح -76

إ  ا  ة  وإذماي الوعي  ااطر األلغام. وحيفح م امندار مولومب دا علد  املىدي   إرالدة األلغدام مدن 
خددد ل التعددداون مدددع من مدددات إرالدددة األلغدددام ألغدددرا، إ  دددا  ة ودائدددرة األمدددم املتحددددة لإلجدددرايات 

 ابأللغام.املتعلقة 
ورّحبدددح  م ب دددا ابملبدددادرات األخدددرية املت.دددلة حبقدددوس ا   دددان  ور سددد ما توق دددع اتقددداس  -77

وا طددة  ٢٠٣٤-٢٠١٤ال دد م وتنق دديفه  ووضددع ارسددمات   ة الوطن ددة لىددمان حقددوس ا   ددان 
 الوطن ة املتعلقة ابألعمال الت ارية وحقوس ا   ان.

. وأعراددح عددن ٢٠١6تقدداس ال دد م التددار ي لعددام ولندد ت   بددال مولومب ددا علدد  توق ددع ا -7٨
تقديرلا لل هود املتواصلة الديت تبديف ا مولومب دا مدن أجدس محايدة حقدوس ا   دان مدن خد ل تددااري 

 خمتلقة  ر س ما ارسمات   ة الوطن ة لىمان حقوس ا   ان.
اليفوريدددة  ولنددد ت لولنددددا مولومب دددا علددد  ت دددر ها و زعهدددا سددد   أفدددراد القدددوات امل دددلحة -7٩

 الكولومب ة  مما ساعد عل  إ اي النزاه امل لح امل تمر منيف عقود. وتىمن اتقاس ال  م أحكامال 
 طموحة  غري أن حتدايت ميفرية حتول دون تنق يفه ابلكامس.

 ت الن  ر احلكومة عل  جهودلا الرام ة إىل الوغ اتقاس س م مدع القدوات امل دلحة ولنّ  -٨٠
 و ما مسح إب اي النزاه الطويس األمد وإجياد رخم جديد لل  م وارستقرار.اليفورية الكولومب ة  ول

ورّحبح    رياي ابعتماد مولومب ا ارسمات   ة الوطن ة ملكافحة ارجتار ابلبرر وال  اسة  -٨١
العامة الوطن ة ارد ن امل داواة اد  ا ن د  ل.داحل املدرأة وا طدة املتكاملدة لكقالدة ح داة خال دة مدن 

   للمرأة.العن
وأاندددددح الندددددروي   هدددددود احلكومدددددة الرام دددددة إىل حتق دددددق ال ددددد م مدددددع القدددددوات امل دددددلحة اليفوريدددددة  -٨٢

 الكولومب ة وج ش التحرير الوطل  ولو ما نيفس فرصة فريدة لتعزيز حالة حقوس ا   ان   مولومب ا.
سددد م م دددتقر وأشدددارت ابراغدددواج إىل أن توق دددع ارتقددداس النهدددائي   ددداي الندددزاه وإحددد ل  -٨٣

ي دددمحان لكولومب دددا إبرسدددال رسدددالة سددد م وم.ددداحلة إىل  لددد  حقدددوس  ودائدددم وتنق ددديفه تددددرجي ال 
 ا   ان والعاف.
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وسدددّلط وفدددد مولومب دددا الىدددوي علددد  قدددرارات ايكمدددة الدسدددتورية الددديت توافدددق علددد  التبدددل  -٨٤
اجع عن محاية حقدوس امليفل دات وامل اواة   الزواج ابلن بة لمرواج امليفل  . وتلتزم الدولة اعدم الم 

وامليفل ددد  ومزدوجدددي امل دددس ا ن دددي ومغدددايرج ا ويدددة ا ن دددا  ة  وُوضدددعح س اسدددة لىدددمان حقدددوس 
اُّتدداذ التدددااري حلمايددة حقددوس األشددااص ذوج ا عاقددة. وعدد وة  لددلري األشددااص. وجيددرج أيىددال 

ذلددد   اعُتمددددت  علددد  ذلددد   ُمقدددس لل ماعدددات ا ان دددة احلدددق   الترددداور امل دددبق. وعددد وة علددد 
 ارسمات   ة الوطن ة ملكافحة ارجتار ابلبرر.

مل ددون مددن  ١5  املائددة مددن ا  قدداس العددام ُخ.ددص لتعلدد م وصددحة  ٣٠وذمددر الوفددد أن  -٨5
 ١.٩  املائدة. ممدا مُسدح حلدوا   ٣األطقال واملرالق . واخنقض معددل الت درب مدن املددارو إىل 

مددن سددنة و دد  سددنوات ابحل.ددول علدد  التغيفيددة والتعلدد م مل ددون طقددس تددماو  أعمددارلم ادد  أقددس 
  املائدددة مدددن األطقدددال    ٩٠وا ددددمات ال.دددح ة   دددا   ذلددد  اللقاحدددات. وقدددد اسدددتقاد حدددوا 

املناطق احلىرية والريق ة من اجملموعة الكاملة من اللقاحات. و  ح  تراجع معدل سوي التغيفيدة 
س العددددد ا ائدددس لوف دددات األطقدددال ا دددب  سدددوي املدددزمن لددددى األطقدددال دون سدددن ا ام دددة  يردددكّ 

تعمددس مولومب ددا علدد  معا تددال. واخنقددض معددّدل احلمددس لدددى  رئ  دد ال  التغيفيددة   ر غددواخريا حتدددايل 
   املائة.  ١7  بة  املرالقات؛ ولو يبلغ حال ال 

واعُتمدددددت س اسدددددات للقىددددداي علددددد  عمدددددس األطقدددددال ومندددددع جتن دددددد األطقدددددال مدددددن قبدددددس  -٨6
حة غدري املردروعة. واب ضدافة إىل ذلد   اعتمددت مولومب دا س اسدة وطن دة ارد ن ا ماعات امل ل

م ي  شداص العمدس  ومدان ذلد     ٣,5العمس ال ئق. وخ ل القمة املرمولة ابلتقرير  وجد 
  املائة منهم. واخنقض معدل البطالدة   صدقوف الن داي وتراجدع  7٤القطاه الن امي ابلن بة لد 

 ت تهدف النقاا  . عدد ا  مات اليت
د الوفد عل  الدور احلاسم اليفج اضطلعح اال املرأة   عمل ة التقاو، مدع القدوات وشدّ  -٨7

امل لحة اليفورية الكولومب دة و  تنق ديف اتقداس ال د م. وتتدوىّل امدرأة روسدة الوريدة القىدائ ة ا اصدة 
ىل امرأة روسة وحدة البح    املائة من القىاة لم من الن اي. مما تتو  5٣من أجس ال  م  و

عدن األشددااص املاتقدد    سدد اس النددزاه امل ددلح وا ددببال. وجيددرج تطب ددق ال  اسددة العامددة الوطن ددة 
ار ن ا  .اف ا  ا ن   ل.احل املرأة وا طة الراملة لىمان ح اة خال ة من العن  للمدرأة. 

 داي ضددحااي العند  ا ن ددي إىل وعد وة علد  ذلدد   ُعدّزرت التدددااري الرام دة إىل حت د  وصددول الن
العدالة  وُعّرف قتس ا  ث اوصقال جرنة ةّددة  وطُّبق اروتومول تقدد  الرعايدة ال.دح ة الرداملة 

 إىل ضحااي العن  ا ن ي.
وأفىددددح محلددددة "مزيددددد مددددن الن دددداي  مزيددددد مددددن الدنقراط ددددة" إىل رايدة   عدددددد الن دددداي  -٨٨

؛ وارتقدددع عددددد ٢٠١٨و ٢٠١١املائدددة اددد  عدددامي    ٣٤إىل  ٢٠املرشدددحات ل  تاددداابت مدددن 
  ٢٠١7. و  عددددام ٢٠١٨و ٢٠١٠  املائددددة ادددد  عددددامي  ٢٢إىل  ١٤الن دددداي   الربملددددان مددددن 

  املائددة  ٨,6س الن دداي حددوا    املائددة مددن املناصدد  ا داريددة احلكوم ددة. ومتيفّدد ٤٣شددغلح الن دداي 
 من أفراد القوات امل لحة.

. ٢٠١٣من مددددة   عددددام  ٩٠٠٠ ددددان  رددددارمة حددددوا  وُوضددددعح س اسددددة حقددددوس ا   -٨٩
  املائة من تل   5٠وأدرجح احلكومات ايل ة إجرايات   خططها ا منائ ة  وُوضع أميفر من 

 ا طط ابستادام    قائم عل  حقوس ا   ان.
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ومتلددد  مولومب دددا خطدددة عمدددس وطن دددة ارددد ن األعمدددال الت اريدددة وحقدددوس ا   دددان  ولدددي  -٩٠
بدددادئ التوج ه دددة املتعلقدددة ابألعمدددال الت اريدددة وحقدددوس ا   دددان: تنق ددديف إطدددار األمدددم تتوافدددق مدددع امل

  ت.ددم م املرحلددة اليفا  ددة  املتحدددة املعنددون "احلمايددة وارحددمام وار ت.دداف". وجيددرج التقدددم حال ددال 
 من ا طة الوطن ة.

ابلتعدداون مددع  إىل اتقدداس ال دد م وإعدد ن واددر م  عمددس ف  نددا  تعمددس مولومب ددا  واسددتنادال  -٩١
اجملتمع املدي  عل  ص اغة خطدة العمدس الوطن دة حلقدوس ا   دان. وتردمس ا وا د  الديت ف تعداجل 
اعددُد متااعددة التوصدد ات الدول ددة املتعلقددة حبقددوس ا   ددان. وقددد ُعددّزر   ددام املعلومددات الددوطل لرصددد 

 .وأمادن ال  وحكوم ال  اجتماع ال  مرصدال  ٤٠حارت حقوس ا   ان إبضافة 
واعُتمدت س اسة ار ن تنق يف ألداف التنم ة امل تدامة. وجنحح احلكومدة   احلدد مدن  -٩٢

  وُخّقدددددض عدددددددد ٢٠١7و ٢٠١٠  املائدددددة ادددددد  عدددددامي  ١٣.٤الققدددددر املتعددددددد األاعدددددداد ان دددددبة 
الكولددددددومب   الدددددديفين يع رددددددون   الققددددددر املدددددددقع إىل الن.دددددد  علدددددد  مدددددددى سددددددبع سددددددنوات. و  

  املائة من إ قاس امل زا  ة ا مجال ة للحد من الققر.  ٤٩  ُخّ.ص حوا  ٢٠١7 عام
  احتددددّس قطدددداه التعلدددد م املرتبددددة األوىل مددددن ح دددد  خمّ..ددددات امل زا  ددددة ٢٠١5ومندددديف عددددام  -٩٣

  املائدة مدن ال دكان مردمولون اتغط دة   دام تقدد   ٩5  مدان ٢٠١٨الوطن ة. و  آذار/مارو 
رات    دال احلدد مدن الوف دات النقاسد ة  ف  دال ا دمات ال.ح ة. وعل  الدرغم ممدا حتقدق مدن إجندا

مدددا يكدددون املتىدددررون مدددن ال دددكان  يوجدددد تقددداوت اددد  املنددداطق احلىدددرية واملنددداطق الريق دددة  وغالبدددال 
 ١.5األصل   وأفراد ا ماعات املنحددرة مدن أصدس أفريقدي. ومدن أجدس حت د   وع دة احل داة  اُدل 

 ار مدعومة.مل ون منزل  وقد ُمنح  .قها ابجملان أو مسع
 ٣7مددن أصددس  ٣٠وأصددبحح لددوائح محايددة الب اددة أميفددر صددرامة. وحددددت احلكومددة احلال ددة  -٩٤

  ددم إيكولوج ددة   قائمددة رام ددار لمراضددي الرطبددة  ١٠منطقددة مرتقعددة موجددودة   البلددد؛ وأدرجددح 
ر م لومم مراّدع منداطق ةم دة )أميفد  ٣٠٠٠٠٠ذات األة ة الدول ة وأعلنح أرا، تقارب م احتها 

  املائددة مددن ا قلدد م الددوطل(. واحلكومددة ا.دددد الت.ددديق علدد  اتقدداس ابريدد  اردد ن تغددرّي  ٢٠مددن 
املنددداو  وجيدددرج التقددددم   اعتمددداد ال.دددكوك ا قل م دددة  ميفدددس ارتقددداس ا قل مدددي ارددد ن الوصدددول إىل 

 لبحر الكاريح.املعلومات واملرارمة العامة والعدالة   امل ائس الب ا ة   أمريكا ال ت ن ة ومنطقة ا
وسّلطح اريو الىوي عل  ا هود اليت تبيف ا مولومب ا من أجس الت.دج لل رنة املن مدة  -٩5

  املنددداطق الريق دددة ح ددد  ما دددح القدددوات امل دددلحة اليفوريدددة الكولومب دددة متدددارو  قوذلدددا   ال دددااق. 
وس ا   دددان ورح دددح ادددريو أيىدددا التددددااري املتاددديفة للتق دددد ا ددد ادة القدددا ون وضدددمان احدددمام حقددد

 وتعزيز إمكا  ة الوصول إىل األراضي   املناطق الريق ة.
ولّن ت القلب  مولومب ا عل  إجنارلا التار ي املتميفدس   صد اغة اتقداس ال د م وجناحهدا  -٩6

 .٢٠١٨-٢٠١٤  إدماج حقوس ا   ان   خطتها ا منائ ة الوطن ة للقمة 
  ٢٠١٣س امتيفددال التوصدد ات الدديت قبلتهددا   عددام وأقددرت اولندددا  هددود مولومب ددا مددن أجدد -٩7
 س ما تل  املتعلقة حبماية الن اي واألطقال. ور
وأاندددح الربتغدددال علددد  مدددا تبيفلدددال احلكومدددة مدددن جهدددود للنهدددو، اعمل دددة ال ددد م ومارلدددا  -٩٨

 ا جيايب عل  التمتع حبقوس ا   ان   البلد.
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ة وإصدد حات قا و  ددة    ددال حقددوس وأانددح قطددر علدد  إجددراي مولومب ددا تغ ددريات ل كل دد -٩٩
 .٢٠٣٤-٢٠١٤ا   ان  ميفس وضع ارسمات   ة الوطن ة لىمان حقوس ا   ان للقمة 

وأعراح مجهورية موراي عن تقديرلا لتعاون مولومب دا مدع ل ادات حقدوس ا   دان الدول دة  -١٠٠
وصد اغتها خطدة وطن دة ارد ن وا قل م ة  وإدماجها املن ور ا ن اي   خطتها ا منائ ة الوطن ة  

 األعمال الت ارية وحقوس ا   ان.
 ت روما  دددا مولومب دددا علددد  مدددا حققتدددال مدددن تطدددورات إجياا دددة منددديف جولدددة ارسدددتعرا، اليفا  دددة  ولنّددد -١٠١

 وعل  تعاو ا مع اجملتمع املدي واجملتمع الدو  من أجس تعزيز س اسا ا املتعلقة حبقوس ا   ان.
الروسددي إىل أن وقدد  إطدد س النددار مسددح اتح دد  األوضدداه ا   ددا  ة   وأشددار ارحتدداد  -١٠٢

   رس ما    س عدد األشااص املرردين.املنطقة. غري أن الوضع ي س معقدال 
  ٢٠١٨-٢٠١6ورّحبح ال نغال ابعتماد ارسمات   ة الوطن ة ملكافحة ارجتار ابلبرر للقمة  -١٠٣

 م مولومب ا إىل اتقاق ة خقض حارت ا عدام ا ن  ة.وإ راي اجملل  الوطل لإلعاقة وا ىما
ورّحبددح صددرا ا اعددزم احلكومددة تقددد  تقددارير منت مددة إىل ل اددات حقددوس ا   ددان التااعددة  -١٠٤

 عح ال لطات عل  مواصلة مكافحة ارجتار ابلبرر.لممم املتحدة  وش ّ 
ال دددااق  للقددوات امل دددلحة ورّحبددح سددنغافورة اب هدددود الرام ددة إىل إعدددادة إدمدداج األفددراد  -١٠5

اليفورية الكولومب ة   اجملتمع  وابلتدااري املتايفة مدن قب دس إ رداي الن دام الردامس للحق قدة والعدالدة 
 والتعويض وعدم التكرار. وأقرت ابلدور احلاسم اليفج أدتال املرأة   عمل ة ال  م.

ي واخنقددددا، معددددددل ورّحبددددح سددددلوف ن ا اددددزايدة معدددددرت الت دددد  س   التعلدددد م األساسدددد -١٠6
الت ددرب مددن املدددارو   مولومب ددا. غددري أ ددا أعراددح عددن قلقهددا إراي اليفغددرات الكبددرية الدديت تعددمج 

 . ما تتىرر منها أميفر فاات اجملتمع ضعقال  التغط ة التعل م ة وغالبال 
وأشارت إسبا  ا إىل ما أحررتال مولومب ا من تقدم    ال حقوس املرأة مدن خد ل تنق ديف  -١٠7
 واسمات   ات ذات صلة  ومن خ ل املرارمة النرطة   ار م  املرأة وال  م واألمن. خطط
وأاندددح سدددرج ر كددددا علددد  تعزيددددز مولومب دددا س اسددددتها الرام دددة إىل إرالددددة األلغدددام ألغددددرا،  -١٠٨

إ  ددا  ة هبدددف دعددم ضددحااي األلغددام مددن خدد ل تددوفري الرعايددة ال.ددح ة  وإعددادة الت ل ددس البدددي  
 اري ا رب وتدااري تيفق   الناو ار ن أخطار األلغام.وإاتحة تدا

ولنّ ت دولة فل ط  مولومب ا عل  توق عها اتقاس ال  م التار ي مع القوة اليفوريدة البديلدة  -١٠٩
 املرممة  ولو ما من ش  ال أن يلدج إىل حتق ق س م واردلار داخل   للرع  الكولومح.

ومب دددا ومتنّدددح  دددا مدددس الن دددا    جولدددة ارسدددتعرا، وقدددّدمح ال دددويد توصددد ات إىل مول -١١٠
 احلال ة و  تنق يف التوص ات.

ورّحبح سوي را ابلتقدم ايرر   عمل دة ال د م  لكنهدا أشدارت إىل أن مردارمة العديدد  -١١١
 من ا ماعات   قرارات الدولة ت س غري ماف ة.

مددددن    العندددد  ا ن دددداي واحلدددددّ وأقددددّرت اتيلنددددد  هددددود مولومب ددددا الرام ددددة إىل القىدددداي علدددد -١١٢
معددددرت الوف دددات النقاسددد ة ووف دددات الرّضدددع  لكنهدددا أشدددارت إىل أن معددددل وف دددات الرّضدددع ي دددس 

 ا  مجاعات ال كان األصل  . مرتقعال 
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وأعراح توغو عن تقديرلا لتح   مولومب ا ا طار امللس ي والترريعي من أجس محاية  -١١٣
  مواصلة جهودلا الرام ة إىل تنق ديف تددااري إعدادة األراضدي حقوس ا   ان وشّ عح مولومب ا عل

 إىل مالك ها وإجرايات تعويض ال كان األصل   والكولومب   املنحدرين من أصس أفريقي.
وأانح تو   علد  ا طدوات املتاديفة لوضدع   دام حلقدوس ا   دان   دا   ذلد  حت د   -١١٤

 ا لل هود املبيفولة ف ما يتعلق ابتقاس ال  م.ا طار الترريعي وامللس ي  وأعراح عن تقديرل
وأعراددح اململكددة املتحدددة عددن قلقهددا إراي العندد  الدديفج ي ددتهدف املدددافع  عددن حقددوس  -١١5

ا   ان واررتقاه الكبري   م دتوى إفد ت املتدورط    حدارت العند  ا ن دي املت.دس ابلندزاه 
 ب ا ملواجهة تل  التحدايت.من العقاب  لكنها أقرت اب هود املبيفولة من مولوم

وقالح أفغا  تان إن  تائ  عمل ة ال د م متيفّدس ممارسدة ج ددة مدن ح د  إحد ل ال د م  -١١6
وتددوفري العدالددة واحلق قددة وا ددرب وضددما ت عدددم التكددرار. وشددددت علدد  أة ددة حتق ددق العدالددة مددن 

 أجس إح ل س م دائم.
لددددات األساسددد ة حلقدددوس ا   دددان   دددا   وذمدددر الوفدددد أن مولومب دددا صدددّدقح علددد  املعا -١١7

ذلددد  ارتقاق دددة املتعلقدددة اقدددض حدددارت ا عددددام ا ن ددد ة وارتقاق دددة املتعلقدددة ابلددديفخائر العنقوديدددة. 
واب ضافة إىل ذل   ي س البلد ي الم     ام محاية حقوس ا   ان. وس ىطلع املقرر ا داص 

 مو دة وخددمات ال.درف ال.دحي ادزايرة إىل  املعدل حبدق ا   دان   احل.دول علد  م داه الردرب امل
 .٢٠١٩مولومب ا   عام 

وأقددّر رئدد   الوفددد مة ددة التعدداون الدددو  لتعزيددز حقددوس ا   ددان  وأّمددد مددن جديددد التددزام  -١١٨
الددده ابلت.ددددج للتحددددايت. وقددال إن مولومب دددا ترغددد    تقاسددم املمارسدددات ا  ددددة    دددارت 

و  ددام املعلومددات الددوطل املتعلددق حبقددوس ا   ددان والقددا ون  األعمددال الت اريددة وحقددوس ا   ددان 
 ا   اي الدو   واناي ال  م.

وشددددّدد رئدددد   الوفددددد علدددد  أة ددددة ارسددددتعرا، الدددددورج الرددددامس   حت دددد  واحددددمام حقددددوس  -١١٩
ال ابلردددكر إىل الددددول الددديت شدددارمح   جل دددة التحددداور وأقدددرت ابلتقددددم الددديفج أحررتدددال  ا   دددان. وتوّجددد

  ا  وسّلط الىوي عل  أة ة اتقاس ال  م وقّدم توص ات انّاية لتعزيز اقافة حقوس ا   ان.مولومب

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
درست كولومبيا التوصيات املقدمة يف أثناء جلسة التحاور/املعروضة أدانه وأعربتت  -١٢٠

 عن أتييدها هلا:
ملتعلقتتتة ققتتتوق اإلنستتتان متتت  مواصتتتلة مواءمتتتة التشتتتريعات الو نيتتتة ا ١-١٢٠

 املعايري الدولية حلقوق اإلنسان )أذربيجان(؛
ختصتتيا املتتوارد القانونيتتة واملوسستتية واملاليتتة الال متتة لتنفيتت  اتفتتاق  ٢-١٢٠

 السالم دون أتخري هبدف حتقيق سالم مستدام )أسرتاليا(؛
دة تضمني اسرتاتيجيتها اإلمنائية الو نيتة تتدابري فتدف ضم ضتمان  ا ٣-١٢٠

 الكفاءة واملساءلة فيما يتعلق ابخلدمات العامة )أذربيجان(؛
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مواصتتتتتلة جهودهتتتتتا الراميتتتتتة ضم ستتتتتد الثيتتتتترات فيمتتتتتا يتعلتتتتتق بتنفيتتتتت   ٤-١٢٠
 السياسات والتشريعات ذات الصلة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )بواتن(؛

 تعزيز دور آلية اإلبالغ واملتابعة الو نية )مصر(؛ 5-١٢٠
عزيز آلية املتابعة يف اإل ار الو ين حلقوق اإلنسان من أجل متابعتة تنفيت  ت 6-١٢٠

 التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل، وغريها من اآلليات )ابراغواي(؛
مواصتتتلة التنفيتتت  التتتتدراال رتحكتتتام االستتترتاتيجية الو نيتتتة لضتتتمان  7-١٢٠

 حقوق اإلنسان )لبنان(؛
ت االستتتتعراض التتتدوري الشتتتامل متتتن ختتتالل مواصتتتلة تنفيتتت  توصتتتيا ٨-١٢٠

املشتتاركة الشتتاملة جلميتت  أصتتحا، املصتتلحة، ؤتتا يشتتمل املوسستتة الو نيتتة حلقتتوق 
 اإلنسان واجملتم  املدين )ميامنار(؛

مواصتتتتلة جهتتتتود بنتتتتاء الستتتتالم متتتتن ختتتتالل ض تتتترا   يتتتت  أصتتتتحا،  ٩-١٢٠
 املصلحة )نيبال(؛

لال متة لتزادة رتدرفا علت  مواصلة تعبئة املتوارد والتمتاا املستاعدة ا ١٠-١٢٠
 ضمان تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان )نيجريا(؛

متتن   ادة  تتفافية ضجراءافتتا احلكوميتتة املتعلقتتة ابلتعارتتد، وذلتت  متتثالا  ١١-١٢٠
 خالل املنارصات العامة ) هورية كورا(؛

اغتنام فرصة احلوار اجلاري م  مياوري جيش التحريتر التو ين للتشتديد  ١٢-١٢٠
 رة ضبرام اتفاق ضنساين حلماية السكان املدنيني يف أماكن النزاع )النمسا(؛عل  ضرو 

ختصتتتتتيا ارتمتتتتتوال الكافيتتتتتة متتتتتن امليزانيتتتتتة الو نيتتتتتة واحلفتتتتتا  علتتتتت   ١٣-١٢٠
املوسستتتات املناستتتبة لوضتتت  املستتتاواة بتتتني اجلنستتتني يف صتتتل  جهتتتود التنميتتتة وبنتتتاء 

 السالم )كندا(؛
رتكيتز بشتكل ختال علت  العدالتة مواصلة تنفي  اتفاق الستالم مت  ال ١٤-١٢٠

االنتقاليتتة، واحلقيقتتة واملصتتاحلة، وحقتتوق الضتتحاا، واحتياجتتات اجملتمعتتات ارتصتتلية 
وجمتمعتتتتات الكولتتتتومبيني املنحتتتتدرين متتتتن أصتتتتل أفريقتتتتال، وضعتتتتادة ضدمتتتتا  ا تتتتاربني 

 السابقني )كندا(؛
مواصتتتلة عمليتتتة احلتتتوار متتت  جتتتيش التحريتتتر التتتو ين لل تتترو  بنتيجتتتة  ١5-١٢٠
 ة ضاابية من النزاع، م  ضيالء اعتبار خال لوض  ارت فال واملراهقني ) يلال(؛سياسي
مواصتتلة محايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان، ؤتتا يف ذلتت  يف ض تتار اتفتتاق  ١6-١٢٠

 السالم )مصر(؛
تفتتاق النهتتائال إلاتتاء النتتزاع وضحتتالل ستتالم كفالتتة التنفيتت  الفعتتال لال ١7-١٢٠

مستقر ودائم، م  ضعطاء ارتولوية للموارد البشترية والتقنيتة واملاليتة حست  احلاجتة، 
 والتطبيق الصارم ملبادئ الشفافية واملشاركة واملساءلة )أوروغواي(؛
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االستتتتمرار يف مضتتتاعفة اجلهتتتود الراميتتتتة ضم حتقيتتتق التنفيتتت  الكامتتتتل  ١٨-١٢٠
 سالم )بريو(؛التفاق ال

مواصلة تنفي  اإلجراءات الرامية ضم اإلستهام يف القضتاء علت   يت   ١٩-١٢٠
 أ كال التمييز واالستبعاد )كواب(؛

املضتتال رتتدما يف تنفيتت  السياستتات العامتتة التتز ترمتتال ضم تعزيتتز احلتتق يف  ٢٠-١٢٠
 ينيكية(؛املساواة وعدم التمييز، ال سيما يف صفوف الفئات الضعيفة )اجلمهورية الدوم

مضتتاعفة اجلهتتود الراميتتتة ضم مكافحتتة التمييتتتز العنصتتري، وال ستتتيما  ٢١-١٢٠
 ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقال )نيجريا(؛

ب ل جهود ضضافية يف مكافحة  ي  أ كال التمييتز، والستيما ضتد  ٢٢-١٢٠
ارت فتتتتال والنستتتتاء والكولتتتتومبيني املنحتتتتدرين متتتتن أصتتتتل أفريقتتتتال و ثلتتتتال الستتتتكان 

 يني )صربيا(؛ارتصل
اختتتتتاذ املزيتتتتد متتتتن اخلطتتتتوات الراميتتتتة ضم محايتتتتة املثليتتتتات واملثليتتتتني  ٢٣-١٢٠

ومزدوجتتال امليتتل اجلنستتال وميتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملال صتتفات اجلنستتني متتن 
 التمييز والعنف، وتنفي  التدابري املوجودة تنفي ا فعاال )تشيكيا(؛

افحتتتتة القوالتتتت  النمطيتتتتة مواصتتتتلة وتكثيتتتتف اجلهتتتتود الراميتتتتة ضم مك ٢٤-١٢٠
ز ضتتد املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتال امليتتل اجلنستتال وميتتايري اهلويتتة اجلنستتانية والتحي تت

 وحاملال صفات اجلنسني )آيسلند(؛
ضنشتتتاء آليتتتات للحصتتتول علتتت  بيتتتاانت مصتتتن فة بشتتت ن االنتمتتتاء اإلثتتتين،  ٢5-١٢٠

مح بتصتميم سياستات واإلعارة، ونوع اجلنس، والتوجت  اجلنستال واهلويتة اجلنستانية، ؤتا يست
 شة )املكسي (؛عامة فعالة غري متييزية تليب احتياجات الفئات السكانية املهم  

كفالة أن تكون ضجراءات تصتميم وتنفيت  خطتل التنميتة متوافقتة مت   ٢6-١٢٠
 املشاورات الشعبية واملسبقة، ومتوائمة م  املعايري الدولية )املكسي (؛

 لحد من االكتظا  يف السجون )تركيا(؛وض  ضجراءات جنائية بديلة ل ٢7-١٢٠
 تعزيز سياسات السجون وظروف االحتجا  )بريو(؛ ٢٨-١٢٠
للمعتتتايري  اعتمتتتاد تتتتدابري فعالتتتة للحتتتد متتتن اكتظتتتا  الستتتجون وفقتتتاا  ٢٩-١٢٠

 الدولية )اجلزائر(؛
تعزيز اجلهود الرامية ضم محايتة النشتطاء والتحقيتق يف متزاعم االنتهاكتات  ٣٠-١٢٠

ز تطال حقوق اإلنسان، بطرق منهتا تنفيت  املبتادئ التوجيهيتة املنصتول والتجاو ات ال
 )أسرتاليا(؛ 002/2017عليها يف املبدأ التوجيهال للمدعال العام 

ضتتتمان عدالتتتة فعالتتتة جلميتتت  النتتتاجني متتتن أعمتتتال العنتتتف اجلنستتتال  ٣١-١٢٠
املرتكبتتتة أثنتتتاء النتتتزاع املستتتلح متتتن جانتتت  جهتتتات فاعلتتتة مستتتلحة مشتتتروعة وغتتتري 

 )كرواتيا(؛مشروعة 
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استتتتتتعراض وتعزيتتتتتز آليتتتتتات التبتتتتتادل الفعتتتتتال للمعلومتتتتتات لكفالتتتتتة  ٣٢-١٢٠
التحقيقات القضائية يف أعمال القتل والتهديتد والت ويتف التز يواجههتا ارتفتراد يف 

 ض ار عملية السالم )الدامنر (؛
اإلسراع يف حماسبة املسوولني عن اهلجمات الز تستهدف املتدافعني  ٣٣-١٢٠

 نسان وأفراد الفئات الضعيفة )الوالات املتحدة ارتمريكية(؛عن حقوق اإل
تكثيف اجلهود الرامية ضم التحقيق مت   يت  املتتور ني يف عمليتات القتتل  ٣٤-١٢٠

 )الوالات املتحدة ارتمريكية(؛ خار  نطاق القضاء، ؤن فيهم القادة، ومالحقتهم رضائياا 
يف ضوء العمليتة الدققرا يتة  املضال يف العمليات املوسسية الداخلية ٣5-١٢٠

 والعدالة االنتقالية واحرتام حقوق اإلنسان )السلفادور(؛
ضتتتتتمان االستتتتتتمرارية يف تطبيتتتتتق رتتتتتانون الضتتتتتحاا وضعتتتتتادة ارتراضتتتتتال ضم  ٣6-١٢٠

 مالكيها، وك ا تدابري اجلرب الشامل لفائدة ضحاا النزاع املسلح الداخلال )السلفادور(؛
طات القضائية، وفقتا ملعتايري القتانون التدو ، كفالة أن تضطل  السل ٣7-١٢٠

بتحقيقات جنائية كاملة وفورية وحمايدة يف جرائم القانون التدو  وانتهاكتات حقتوق 
اإلنسان التز تستتهدف املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان، وأن تالحتق املتتور ني فيهتا 

 )فنلندا(؛ رضائياا 
بة أثناء النزاع من العقا، مكافحة ضفالت املتور ني يف اجلرائم املرتك ٣٨-١٢٠

 بضمان استقاللية القضاء )فرنسا(؛
حتستتتني فعاليتتتة ضجتتتراءات ضعتتتادة ارتراضتتتال املستتتلوبة أثنتتتاء النتتتزاع ضم  ٣٩-١٢٠

 مالكيها بزادة موارد املوسسات امل تصة )فرنسا(؛
اختاذ تدابري فعالة ملكافحة انتشار اإلفتالت متن العقتا، علت  نطتاق  ٤٠-١٢٠

لتتتت  وجتتتت  اخلصتتتتول، ابلتحقيتتتتق يف انتهاكتتتتات حقتتتتوق اإلنستتتتان واستتتت ، وللقيتتتتام ع
وخمالفات القانون الدو  اإلنساين ومقاضاة املتتور ني فيهتا، بطترق منهتا  ادة عتدد 

 موظفال الشر ة القضائية واملدعني العامني والقضاة املعنيني هب ه اجلرائم )أملانيا(؛
لتتز تستتتهدف ضتتمان تقتتدع  يتت  متترتكيب اهلجمتتات والتهديتتدات ا ٤١-١٢٠

 املدافعني عن حقوق اإلنسان ضم العدالة )اجلبل ارتسود(؛
مواصتتلة ضتتمان التمويتتل الكتتايف للواليتتة القضتتائية متتن أجتتل الستتالم  ٤٢-١٢٠

وجلنتتة احلقيقتتة والتعتتايش وعتتدم التكتترار والوحتتدة اخلاصتتة للبحتت  عتتن ارت تت ال 
الظتروف التز تستمح امل تفني يف سياق النزاع وبسبب ،  يلة فترتة والافتا، وضتمان 

 هلا ابلعمل ابستقاللية )هولندا(؛
استتتت دام نظتتتام العدالتتتة االنتقاليتتتة وجلنتتتة احلقيقتتتة والتعتتتايش وعتتتدم  ٤٣-١٢٠

التكرار والوحدة اخلاصة للبح  عن ارت  ال امل تفتني يف ستياق النتزاع وبستبب ،  
 كما هو متفق علي  يف اتفاق السالم )النرويج(؛
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 ي  ضحاا النزاع املسلح، والستيما النستاء  ضمان ضمكانية وصول ٤٤-١٢٠
والسكان ارتصليني، ضم العدالة وضمان حقهم يف معرفة احلقيقة ويف االستفادة متن 

 جرب  امل )الفلبني(؛
 ادة اجلهتتتود الراميتتتة ضم تنفيتتت  أحكتتتام العدالتتتة االنتقاليتتتة يف اتفتتتاق  ٤5-١٢٠

، وال ستتيما بشتت ن ضنشتتاء حمكمتتة الستتالم املورتت  متت  القتتوة الثوريتتة البديلتتة املشتترتكة
 خاصة وظيفية للسالم ) هورية كورا(؛

مواصتتتلة ضحتتترا  التقتتتدم فيمتتتا يتعلتتتق بضتتتمان التحقيتتتق يف انتهاكتتتات  ٤6-١٢٠
حقتتتوق اإلنستتتان واحلكتتتم علتتت  اجلنتتتاة ومعتتتاربتهم متتتن ختتتالل اإلجتتتراءات اجلنائيتتتة 

لقانون اإلنساين لتجن  اإلفالت من العقا، وكفالة تطبيق القانون الدو  ومبادئ ا
 الدو  )ضسبانيا(؛

تطبيق أسالي  احتجا  بديلة بيرض احلد من معدالت اكتظتا  الستجون  ٤7-١٢٠
 وتكثيف اجلهود الرامية ضم تنفي  رواعد نيلسون مانديال ورواعد ابنكو  )اتيلند(؛

مواصلة ب ل اجلهود الكبرية يف سبيل تعزيتز سياستة الستالم وترستي   ٤٨-١٢٠
وستتتتيادة القتتتتتانون، وهتتتت ا عامتتتتتل ضتتتتروري إلعمتتتتتال حقتتتتوق اإلنستتتتتان  الدققرا يتتتتة

 واحرتامها )توغو(؛
تعزيتتتتز االختصاصتتتتات ذات الصتتتتلة فيمتتتتا يتعلتتتتق ابلتحقيتتتتق ودعتتتتم  ٤٩-١٢٠

الضتتحاا يف النظتتام القضتتائال لتتزادة املالحقتتات القضتتائية يف رضتتاا العنتتف اجلنستتال 
ا، يف هتتت ه القضتتتاا املتتترتبل ابلنتتتزاع واحلتتتد متتتن ارتفتتتاع معتتتدل اإلفتتتالت متتتن العقتتت

 الشمالية(؛ آيرلندا)اململكة املتحدة لربيطانيا العظم  و 
اختتتتتاذ خطتتتتوات ضضتتتتافية للتحقيتتتتق متتتت  متتتترتكيب انتهاكتتتتات حقتتتتوق  5٠-١٢٠

 اإلنسان ومعاربتهم كما ا  )ارترجنتني(؛
مضتاعفة اجلهتود الراميتة ضم التحقيتتق يف التهديتدات وأعمتال العنتتف  5١-١٢٠

  عن حقوق اإلنسان ومعاربة اجلناة )ارترجنتني(؛الز تستهدف املدافعني
اختاذ املزيد من التدابري لضمان تعويض ارت فتال ضتحاا النتزاع وضتمان  5٢-١٢٠

وصتتتتول ضتتتتحاا العنتتتتف اجلنستتتتال ضم العدالتتتتة، ؤتتتتن فتتتتيهم نستتتتاء الستتتتكان ارتصتتتتليني 
 والكولومبيات املنحدرات من أصل أفريقال ونساء املنا ق الريفية )أسرتاليا(؛

حتستتتني عمليافتتتا الراميتتتة ضم ضعتتتادة ارتراضتتتال ضم مالكيهتتتا متتتن أجتتتل  5٣-١٢٠
 )أسرتاليا(؛ توفري العدالة للضحاا بسرعة، عل  النحو املوص  ب  سابقاا 

مواصتتتلة اجلهتتتود الراميتتتة ضم حتستتتني ضعتتتادة أتهيتتتل وضدمتتتا  ضتتتحاا  5٤-١٢٠
 يامنار(؛ارتليام ارترضية وك ا تعزيز برامج التوعية ؤ ا ر ارتليام )م

ضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان أثناء االضطالع بعملهم املهم  55-١٢٠
 وضجراء السلطات القضائية حتقيقات كاملة ونزيهة حىت تستطي  حماسبة اجلناة )النمسا(؛
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االعرتاف بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، ؤتن فتيهم املتدافعات  56-١٢٠
فعالتتتة متتن ختتالل تتتدابري حمتتددة لوضتت  حتتتد  عتتن حقتتوق اإلنستتان، ودعمتت  بصتتورة

لإلفالت من العقا، علت  أعمتال العنتف التز تستتهدفهم، وضتمان التنفيت  الفعتال 
 آلليات احلماية القائمة )بلجيكا(؛

تعزيز برانمج املن  واحلماية ال ي يشمل ضحاا النزاعات املسلحة،  57-١٢٠
 النقتتتتابيني، واملطتتتتالبني واملتتتتدافعني عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان، والصتتتتحفيني، والقيتتتتاديني

 ابرتراضال، والزعماء السياسيني )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(؛
اختاذ املزيد من اإلجراءات لتحسني من  أعمال فديد املدافعني عتن  5٨-١٢٠

حقتتوق اإلنستتان والزعمتتاء االجتمتتاعيني واهلجتتوم علتتيهم ورتتتلهم والتصتتدي هلتتا، متتن 
 ات سريعة والتصدي لإلفالت من العقا، )كندا(؛خالل تعزيز ارتمن وضجراء حتقيق

اختتتتاذ تتتتدابري فعالتتتة ملكافحتتتة رتتتتل املتتتدافعني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان  5٩-١٢٠
 وعرض اجلناة عل  العدالة )الكونيو(؛

تعزيتتز اآلليتتات القائمتتة حلمايتتة املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان، متت  الرتكيتتز  6٠-١٢٠
 فيها االرتصادات غري املشروعة )كوستاريكا(؛ عل  املنا ق الريفية وارتراليم الز تزدهر

اختتتتاذ التتتتدابري الال متتتة لتتتزادة مشتتتاركة املتتترأة يف احليتتتاة السياستتتية،  6١-١٢٠
 سيما يف اهليئات التشريعية )كوستاريكا(؛ وال

تكثيف اجلهود الرامية ضم من  أعمال القتل واهلجتوم التز تستتهدف  6٢-١٢٠
 ن التحقيق الكامل يف ه ه اجلرائم )تشيكيا(؛املدافعني عن حقوق اإلنسان، وضما

العمتتتل متتت  اجملتمتتت  املتتتدين متتتن أجتتتل تعزيتتتز محايتتتة أفتتتراد اجملتمعتتتات  6٣-١٢٠
الضتتعيفة متتن ختتالل تنفيتت  خطتتل محايتتة  اعيتتة فعالتتة ومكيفتتة حستت  االثنيتتة ونتتوع 

 اجلنس والظروف اإلرليمية )الوالات املتحدة ارتمريكية(؛
 حقوق اإلنسان، ابلتعاون م  اجملتم  املدين )فرنسا(؛ محاية املدافعني عن 6٤-١٢٠
الت كد من أن النا طني واملدافعني عتن حقتوق اإلنستان وغتريهم متن  65-١٢٠

 الزعماء االجتماعيني والقادة اجملتمعيني، وال سيما يف املنا ق الريفية، يتمتعون أيضتاا 
ت احلالية الز تعرتض ابحلماية الفعالة وعل  ردم املساواة م  غريهم يف ظل التحدا

تنفي  اتفاق السالم النهائال، بطرق منها ضمان وجتود فعتال للموسستات احلكوميتة 
 يف  ي  منا ق البلد )أملانيا(؛

النظتتتر يف وضتتت  بتتترانمج حلمايتتتة املتتتدافعني عتتتن حقتتتوق املتتترأة يراعتتتال  66-١٢٠
البشترية احتياجافم ووارعهتم متن منظتور جنستاين متمتايز، وختصتيا املتوارد املاليتة و 

 الكافية لتنفي  ه ا الربانمج )غاان(؛
ضمان استمرار التدابري احلالية حلماية عمل املدافعني عن حقوق اإلنستان  67-١٢٠

 والتحقيقات القضائية اجلارية يف اغتيال املدافعني عن حقوق اإلنسان )أوروغواي(؛
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ا  مواصلة تعزيتز اإلجتراءات املت ت ة عتن  ريتق جملتس ضعتادة اإلدمت 6٨-١٢٠
الو ين من أجل تعزيز اجلهود املب ولة يف سبيل ضعتادة اإلدمتا  واملشتاركة السياستية 

 )اجلمهورية الدومينيكية(؛
مواصلة اجلهود الرامية ضم تعزيز اإل ار املوسسال حلمايتة وكفالتة عمتل  6٩-١٢٠

 املدافعني عن حقوق اإلنسان والزعماء االجتماعيني )اجلمهورية الدومينيكية(؛
اختتتاذ  يتت  التتتدابري حلمايتتة املتتدافعني عتتن حقتتوق اإلنستتان وضتتمان  7٠-١٢٠

 (؛آيرلنداعرض املتور ني يف التهديدات واهلجمات عل  العدالة )
اختتتتتاذ اخلطتتتتوات لضتتتتمان احلمايتتتتة الفعالتتتتة للمتتتتدافعني عتتتتن حقتتتتوق  7١-١٢٠

 اإلنسان وأفراد ارترليات والشعو، ارتصلية )ضيطاليا(؛
دابري ملنتتتت  العنتتتتف املنهجتتتتال التتتت ي يستتتتتهدف اختتتتتاذ املزيتتتتد متتتتن التتتتت 7٢-١٢٠

الزعماء ا ليني واملدافعني عن حقتوق اإلنستان، وحتستني احلمايتة الفرديتة واجلماعيتة 
للمعرضني منهم لل طر، والرتكيز عل  التحقيتق مت  متدب ري أعمتال التهديتد والقتتل 

 ه ه ومقاضافم )هولندا(؛
 عتتن حقتتوق اإلنستتان منتت   يتت  اهلجمتتات التتز تستتتهدف املتتدافعني 7٣-١٢٠

والقتتادة اجملتمعيتتني، ؤتتن فتتيهم النقتتابيون ورتتادة الستتكان ارتصتتليني واملتتدافعون عتتن 
 البيئة، والتحقيق فيها، وعرض املتور ني فيها ضم العدالة )النرويج(؛

ضيالء املزيد من االعتبار للمتدافعني عتن حقتوق اإلنستان، ؤتا يشتمل  7٤-١٢٠
نظمتتات التتز يقودهتتا الشتتبا، وتعمتتل يف جمتتال املتتدافعات عتتن حقتتوق اإلنستتان وامل

 الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها )بولندا(؛
اختاذ ضجراءات فعالة لضمان سالمة املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان،  75-١٢٠

 بطرق منها ضجراء حتقيقات مفصلة يف اهلجمات الز تستهدفهم ) هورية كورا(؛
اية املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان ومكافحتة تعزيز التدابري الرامية ضم مح 76-١٢٠

 اإلفالت من العقا، عل  اهلجمات الز تستهدف هوالء ارت  ال )سلوفينيا(؛
ضمان ردرة املدافعني عن حقوق اإلنسان علت  االضتطالع بعملهتم  77-١٢٠

دون التعتترض رتعمتتال الت ويتتف والتهديتتد واملضتتايقة واهلجتتوم وضتتمان ستتالمتهم، 
 ن يعملون يف املنا ق الريفية املعرضة للنزاعات )السويد(؛سيما أولئ  ال ي وال

يف االعرتاف ابملتدافعني عتن حقتوق اإلنستان ومحتايتهم،  املضال ردماا  7٨-١٢٠
   جترقهم ومكافحة اإلفالت من العقا، )ضسبانيا(؛وجتن  

 اا  تنفيتتت  القتتتوانني القائمتتتة بشتتت ن مشتتتاركة املتتترأة يف االنت تتتاابت تنفيتتت 7٩-١٢٠
 سويد(؛)ال كامالا 
القيام عل  حنو تشاركال بوض  تدابري خمتلفة متن أجتل تتوفري احلمايتة  ٨٠-١٢٠

 اجلماعية للمجتمعات ا لية املعنية )سويسرا(؛
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تنفيتتتت  نظتتتتام محايتتتتة  تتتتاملة لفائتتتتدة املتتتتدافعني عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان،  ٨١-١٢٠
ستتتيما الكولتتتومبيني املنحتتتدرين متتتن أصتتتل أفريقتتتال والستتتكان ارتصتتتليني، ودعمتتت   وال
لبيتتتاانت العامتتتة التتتز تعتتتز  دور املتتتدافعني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان )اململكتتتة املتحتتتدة اب

 الشمالية(؛ آيرلندالربيطانيا العظم  و 
متت   ، متشتتياا ضتتمان املشتتاركة الفعالتتة للمتترأة يف تنفيتت  اتفتتاق الستتالم ٨٢-١٢٠

 ( )أوكرانيا(؛2000)1٣2٥ررار جملس ارتمن 
   حمتوات اتفاق السالم )أفيانستان(؛ضمان مشاركة املرأة يف عملية تنفي ٨٣-١٢٠
النتهاكتات  تكثيف اجلهود الرامية ضم التصدي بشتكل أكثتر انتظامتاا  ٨٤-١٢٠

 حقوق اإلنسان ذات الصلة ابالجتار ابمل درات واجلرقة املنظمة )رربل(؛
مواصتتتتلة اجلهتتتتود الراميتتتتة ضم تنفيتتتت  التتتتتدابري القانونيتتتتة والسياستتتتاتية  ٨5-١٢٠

 ار ابرت فال وعمالتهم واستيالهلم )غابون(؛املتعلقة ابالجت
مواصلة تنفي  التدابري الرامية ضم مكافحتة االجتتار ابلبشتر وغتريه متن  ٨6-١٢٠

 أ كال الرق املعاصرة )الكرسال الرسو (؛
تعزيز تنفي  تدابري املن  وبناء القتدرات، علت  النحتو املنصتول عليت  يف  ٨7-١٢٠

 )ضندونيسيا(؛ 2018-201٦جتار ابلبشر للفرتة اسرتاتيجيتها الو نية ملكافحة اال
 تكثيف اجلهود الرامية ضم احلد من االجتار ابلبشر )العراق(؛ ٨٨-١٢٠
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة ضم حتستتني التعتتاون، علتت  كتتل متتن الصتتعيد  ٨٩-١٢٠

الدو  واإلرليمال والثنائال، م  بلدان املنش  والعبور واملقصد، ملن  االجتار ابلبشر، 
 وذل  من خالل تبادل املعلومات الرامية ضم مالحقة املتجرين رضائياا  )مالديف(؛

 مواصلة اجلهود الرامية ضم مكافحة االجتار ابلبشر )املير،(؛ ٩٠-١٢٠
تكثيتتف جهودهتتا متتن ختتالل التعتتاون الثنتتائال واإلرليمتتال والتتدو  متت   ٩١-١٢٠

ختتتالل تبتتتادل املعلومتتتات بلتتتدان املنشتتت  والعبتتتور واملقصتتتد ملنتتت  االجتتتتار ابلبشتتتر متتتن 
 )اجلزائر(؛ وتنسيق اإلجراءات الرامية ضم مالحقة املتجرين رضائياا 

تعزيز التعاون عل  الصعيدين اإلرليمتال واملتعتدد ارت تراف متن أجتل  ٩٢-١٢٠
 التصدي لالجتار ابلبشر )غياان(؛

اختاذ ضجراءات أكثر فعاليتة ملكافحتة االجتتار ابرت فتال والكولتومبيني  ٩٣-١٢٠
 نحدرين من أصل أفريقال )السنيال(؛امل

 تعزيز اإلجراءات املت  ة ملكافحة االجتار ابلبشر، وخباصة النساء )أنيوال(؛  ٩٤-١٢٠
 مواصلة اجلهود الرامية ضم مكافحة االجتار ابلبشر )تونس(؛  ٩5-١٢٠
 ادة التدري  والقدرة عل  تنفي  خطة العمل الو نية بش ن االجتار  ٩6-١٢٠

تقنيات حتديد ارتمنتا  يف حتاالت الضتحاا متن ارت فتال والنستاء،  حتديداا ابلبشر، و 
 ؤتتا يتتودي ضم التحقيتتق متت  أفتتراد اجلماعتتات اإلجراميتتة املستتوولة ومالحقتهتتا رضتتائياا 

 الشمالية(؛ آيرلندا)اململكة املتحدة لربيطانيا العظم  و 
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 جيا(؛مواصلة اجلهود الرامية ضم القضاء عل  عمل ارت فال )جور  ٩7-١٢٠
تعزيتتز تكتتافو فتترل العمتتل بتتني الرجتتل واملتترأة واحلتتد متتن الفجتتوة يف  ٩٨-١٢٠

 ارتجور بينهما )العراق(؛
مواصلة تعزيز التنمية االرتصتادية واالجتماعيتة املستتدامة واحلتد متن  ٩٩-١٢٠

 الفقر والنهوض ؤستوى معيشة السكان )الصني(؛
لتشتتمل أكثتتر الفئتتات  مواصتتلة االستتتثمار يف بتترامج احلتتد متتن الفقتتر ١٠٠-١٢٠

 ضعفا، ؤن فيها املسنون، وتوسي  نطاق ه ه الربامج )سنيافورة(؛
ستيما  ، والمواصلة حتسني الظروف املعيشية رتكثر فئتات الستكان ضتعفاا  ١٠١-١٢٠

 يف املنا ق الز تعاين من انعدام أمن مزمن وتوجد فيها جيو، فقر مدر  )فرنسا(؛
اابيتتتة لتحستتتني محايتتتة حقتتتوق الستتتكان يف املضتتتال يف اختتتتاذ تتتتدابري ض ١٠٢-١٢٠

 التعليم والرعاية الصحية والعمل وغريها من احلقوق )الصني(؛
مواصتتتلة اإلصتتتالحات االجتماعيتتتة للحتتتد متتتن الفجتتتوة بتتتني املنتتتا ق  ١٠٣-١٢٠

 احلضرية واملنا ق الريفية )غابون(؛
 تعزيتتتز اجلهتتتتود الراميتتتة ضم التصتتتتدي حلالتتتة انعتتتتدام ارتمتتتن اليتتتت ائال، ١٠٤-١٢٠
 سيما يف منطقز ا يل ارت لسال وا يل اهلادئ )غياان(؛ وال

بتتت ل رصتتتارى اجلهتتتود لضتتتمان وصتتتول ستتتكان املنتتتا ق التتتز تعتتتيش  ١٠5-١٢٠
 أوضاعا سياسية داخلية معقدة ضم العدالة والصحة والتعليم )االحتاد الروسال(؛

، متتت  تنفيتتت  وتعزيتتتز التتتربامج الراميتتتة ضم احلتتتد متتتن الوفيتتتات النفاستتتية ١٠6-١٢٠
الرتكيتتز علتت  الستتكان التتريفيني والستتكان ارتصتتليني والستتكان املنحتتدرين متتن أصتتل 

 أفريقال )الربا يل(؛
املضال يف اختتاذ تتدابري ملموستة للحتد متن ارتفتاع معتدالت الوفيتات  ١٠7-١٢٠

النفاستتية ووفيتتات الرض تت  متتن ختتالل حتستتني احلصتتول علتت  ختتدمات صتتحية جيتتدة 
 )سري النكا(؛

د بشتتترية وماليتتتة ضضتتتافية لتحقيتتتق أهتتتداف احلتتتد متتتن ختصتتتيا متتتوار  ١٠٨-١٢٠
الوفيتتات النفاستتية، وال ستتيما يف املنتتا ق الريفيتتة التتز مزرتهتتا النزاعتتات، متت  ضيتتالء 

 االهتمام الواج  لنساء السكان ارتصليني )هندوراا(؛
حتستتني احلصتتول علتت  اخلتتدمات الصتتحية للحتتد متتن معتتدل وفيتتات  ١٠٩-١٢٠

ات السكان ارتصليني، ولكفالة حتصتني ارت فتال الرض ، وال سيما يف صفوف  اع
 يف املوعد ا دد )اتيلند(؛

مضتتتتاعفة اجلهتتتتود الراميتتتتة ضم تتتتتوفري فتتتترل احلصتتتتول علتتتت  الرعايتتتتة  ١١٠-١٢٠
الصتحية يف املنتا ق الريفيتة، وال ستيما املنتا ق التز يعتيش فيهتا الستكان ارتصتتليون 

 والكولومبيون املنحدرون من أصل أفريقال )هندوراا(؛
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ضمان حصول النساء واملراهقتات علت  التثقيتف اجلنستال وختدمات  ١١١-١٢٠
 الصحة اإلجنابية املالئمة واجملانية )هندوراا(؛

تعزيتتتز ختتتدمات تقتتتدع املعلومتتتات الصتتتحية، وال ستتتيما فيمتتتا يتعلتتتق  ١١٢-١٢٠
ابلصتتحة اجلنستتية واإلجنابيتتة، وضتتمان حصتتول الشتتبا، وارت تت ال ذوي اإلعارتتة 

 عليها )املكسي (؛
ضتتمان الوصتتول الشتتامل ضم اخلتتدمات الصتتحية والتعليميتتة ابلنستتبة  ١١٣-١٢٠

 لأل فال واملراهقني من كال اجلنسني )دولة فلسطني(؛
ضتتمان الوصتتول الكامتتل ضم اإلجهتتاض املتت مون يف اإل تتار القتتانوين  ١١٤-١٢٠

 القائم يف  ي  منا ق البلد )الدامنر (؛
الصتتحية ابلنستتبة للمتتراهقني ضتتمان الوصتتول الشتتامل ضم اخلتتدمات  ١١5-١٢٠

 واملراهقات )غاان(؛
عل  حوارها م   كفالة تنفي  القرار ال ي أصدرت  و ارة الصحة بناءا  ١١6-١٢٠

اجملتم  املدين وارت  ال ذوي اإلعارة ويرمتال ضم ضتمان وصتول النستاء والفتيتات 
ذوات اإلعارتتتة علتتت  حنتتتو مناستتت  وحتتتافم للكرامتتتة ضم ختتتدمات الصتتتحة اجلنستتتية 

 جنابية )أوروغواي(؛واإل
ضاتحة احلصول عل  الرعاية الصحية ارتساسية، وال سيما يف املنا ق  ١١7-١٢٠

 الريفية، بيية احلد من الوفيات النفاسية ووفيات الرض   )الكرسال الرسو (؛
تعزيتتتز التنميتتتة الثقافيتتتة قثتتتا عتتتن التحتتتوالت االجتماعيتتتة والتيتتتريات  ١١٨-١٢٠

 من أجل املضال ردما يف املصاحلة الو نية )كواب(؛ الثقافية الز حيتاجها البلد
 28-11٦القيتتام، يف ض تتار متابعتتة التوصتتيات التتواردة يف الفقتترتني  ١١٩-١٢٠

(، ٦/A/HRC/24متتن التقريتتر املنبثتتق عتتن جولتتة االستتتعراض الثانيتتة ) 111-11٦و
بتتتزادة االستتتتثمارات يف جمتتتال التعلتتتيم العتتتام لفائتتتدة ارترليتتتات املنحتتتدرة متتتن أصتتتل 

 فريقال )هايز(؛أ
حتسني نوعية تعليم ارت فال وفرل حصوهلم علي ، ال ستيما ابلنستبة  ١٢٠-١٢٠

 رت فال املنا ق الريفية وأ فال ارترليات )الكرسال الرسو (؛
مواصلة اجلهود اجلارية لوض  وتعزيتز خطتة التثقيتف يف جمتال حقتوق  ١٢١-١٢٠

 اإلنسان )رطر(؛
ة ضم تعزيتتتز التعلتتتيم متتتن أجتتتل حتستتتني مواصتتتلة تعزيتتتز اجلهتتتود الراميتتت ١٢٢-١٢٠

 معدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة )سري النكا(؛
مضاعفة اجلهود الرامية ضم القضاء علت  التمييتز اهليكلتال ضتد املترأة  ١٢٣-١٢٠

يف اجملتم  عن  ريتق وضت  استرتاتيجية عامليتة تتضتمن تتدابري ملموستة وفعالتة للحتد 
 وراا(؛من القوال  النمطية التمييزية )هند
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مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة ضم حتقيتتق املستتاواة ومنتت  التمييتتز ضتتد املتترأة  ١٢٤-١٢٠
 وتعزيز اإل ار القانوين حلمايتها )لبنان(؛

 مواصلة اجلهود الرامية ضم مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة )املير،(؛ ١٢5-١٢٠
وانتتت  تكثيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة ضم حتستتتني حقتتتوق املتتترأة يف  يتتت  ج ١٢6-١٢٠

احليتتتاة متتتن ختتتالل التصتتتدي بفعاليتتتة للقوالتتت  النمطيتتتة اجلنستتتانية املتجتتت رة، وكتتت ا 
 للعنف اجلنسال واجلنساين )انميبيا(؛

مواصلة اجلهود الراميتة ضم مكافحتة التمييتز ضتد املترأة ومحايتهتا متن  ١٢7-١٢٠
  ي  أ كال العنف )تونس(؛

لوارتتت  العملتتتال حنتتتو مضتتتاعفة اجلهتتتود الراميتتتة ضم ضتتتمان التقتتتدم يف ا ١٢٨-١٢٠
 املساواة بني اجلنسني عل  النحو املنصول علي  يف التشريعات )أوروغواي(؛

تعزيز ض ارها التشريعال واملوسسال من أجل مكافحة العنتف اجلنستال  ١٢٩-١٢٠
 واجلنساين بصورة فعالة )كوت ديفوار(؛

مكافحة اإلفتالت متن العقتا، يف حتاالت العنتف ضتد املترأة وتعزيتز  ١٣٠-١٢٠
نفي  الفعال للسياسات القائمة يف ه ا اجملال، ال ستيما فيمتا يتعلتق ابلوصتول ضم الت

 العدالة والرعاية الصحية )بلجيكا(؛
تكثيف اجلهود الرامية ضم محاية حقوق املرأة من ربتل  يت  اجلهتات  ١٣١-١٢٠

الفاعلتتة يف حتتاالت النتتزاع، ؤتتا يف ذلتت  اختتتاذ تتتدابري فعالتتة ملعاجلتتة انتشتتار العنتتف 
 جلنسال ضد النساء والفتيات، وال سيما االغتصا، )بوتسواان(؛ا

، وخباصتة النستاء ضيالء اهتمام خال ضم أكثر فئتات الستكان ضتعفاا  ١٣٢-١٢٠
 من النزاع )أوكرانيا(؛ وارت فال ال ين قثلون أكثر الفئات تضرراا 

مواصتتلة مكافحتتة التمييتتز والعنتتف اجلنستتانيني، وحتستتني آليتتة محايتتة  ١٣٣-١٢٠
 حاا )تشيكيا(؛الض
تعزيز اآلليتات اإلداريتة والتشتريعية والقضتائية لضتمان حتق املترأة يف عتيش  ١٣٤-١٢٠

 حياة خالية من العنف والتمييز، وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان )فنلندا(؛
حتسني مكافحة العنف اجلنسال واجلنساين، وضمان وصول الضتحاا  ١٣5-١٢٠

 ضم العدالة )فرنسا(؛
تكثيتتتف اجلهتتتود الراميتتتة ضم  ادة تعزيتتتز حقتتتوق املتتترأة ومنتتت  العنتتتف  ١٣6-١٢٠

 اجلنسال )جورجيا(؛
الت كتد متن أن النستاء ضتحاا العنتف اجلنستال رتادرات علت  ضيصتال  ١٣7-١٢٠

أصتوافن وعلت  املشتاركة علت  رتدم املستتاواة مت  الرجتال يف التنفيت  الكامتل التفتتاق 
 السالم )آيسلندا(؛

ت اإلداريتة والتشتريعية والقضتائية لضتمان حتق املترأة يف عتيش تعزيز اآلليتا ١٣٨-١٢٠
 للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان )آيسلندا(؛ حياة خالية من العنف والتمييز، وفقاا 
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تكثيف اجلهود الرامية ضم التصدي للعنف ضد املرأة ومواصتلة العمتل  ١٣٩-١٢٠
 (؛آيرلندالعنف )عل  ضمان التطبيق الكامل للقوانني عل  مرتكيب مثل ه ا ا

تكثيف اجلهود الرامية ضم من  العنف اجلنسال ضد النساء وارت فال  ١٤٠-١٢٠
وتعزيتتز التتتدابري الراميتتة ضم ضعتتادة أتهيتتل الفتيتتان والفتيتتات املتضتتررين متتن النزاعتتات 

 املسلحة )ضيطاليا(؛
ضحتترا  التقتتدم فيمتتا يتعلتتق ؤنتت  خمتلتتف أ تتكال العنتتف ضتتد النستتاء  ١٤١-١٢٠

 والقضاء عليها ) هورية فنزويال البوليفارية(؛ وارت فال
مواصلة التصتدي للعنتف اجلنستال ضتد املترأة لضتمان محايتة حقورهتا  ١٤٢-١٢٠

 ) هورية الو الدققرا ية الشعبية(؛
مواصلة اختاذ تدابري فعالة ملن  العنف اجلنسال ضد املرأة، والت كد من  ١٤٣-١٢٠

رض اجلنتتاة علتت  العدالتتة بستترعة، ومتتن التحقيتتق يف  يتت  حتتاالت العنتتف اجلنستتال وعتت
 توفري الدعم للضحاا، ؤا يف ذل  اخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية )ماليزا(؛

تعزيتتز التتتدابري الراميتتة ضم منتت  العنتتف ارتستتري والعنتتف ضتتد املتترأة،  ١٤٤-١٢٠
بطتترق منهتتا حتستتني التحقيتتق يف حتتاالت االغتصتتا، والعنتتف اجلنستتال ضتتد الفتيتتات 

 ومقاضاة املتور ني فيها )النرويج(؛ومنعها 
مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة ضم تنفيتت  تتتدابري احلمايتتة القانونيتتة لفائتتدة  ١٤5-١٢٠

النساء ضحاا  ي  أ كال العنف وضم ضمان مساع أصتوافن، وخاصتة يف حتاالت 
 العنف اجلنسال )بولندا(؛

ال ستتتتيما مواصتتتتلة تعزيتتتتز ض ارهتتتتا القتتتتانوين حلمايتتتتة حقتتتتوق املتتتترأة، و  ١٤6-١٢٠
 ملكافحة العنف اجلنسال والعنف ارتسري )سنيافورة(؛

تعزيز اآلليات الز تضمن حق املرأة يف عيش حياة خالية من العنف  ١٤7-١٢٠
 والتمييز، وضمان تطبيق النهج اجلنساين يف تنفي  اتفارات السالم )ضسبانيا(؛

ؤا يف  مكافحة اإلفالت من العقا، ومقاضاة املسوولني عن العنف، ١٤٨-١٢٠
 ذل  العنف اجلنسال واجلنساين ال ي يستهدف النساء والفتيات )السويد(؛

مواصلة التدابري الرامية ضم مكافحة العنف اجلنستال واجلنستاين علت   ١٤٩-١٢٠
 حنو فعال )نيبال(؛

مواصتتلة املستتاعدة والتشتتجي  علتت  متكتتني املتترأة يف القطتتاعني العتتام  ١5٠-١٢٠
 ا ية الشعبية(؛واخلال ) هورية الو الدققر 

ضتتتمان املشتتتاركة الفعالتتتة واحلقيقيتتتة للمتتترأة يف تنفيتتت  اتفتتتاق الستتتالم  ١5١-١٢٠
 )دولة فلسطني(؛

 مواصلة جهودها الرامية ضم تطبيق رانون ارت فتال واملتراهقني تطبيقتاا  ١5٢-١٢٠
 )غينيا االستوائية(؛ فعاالا 
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ار املوسستال متن مواصلة تنفي  التدابري الرامية ضم تطوير وتعزيز اإل  ١5٣-١٢٠
 أجل محاية وضمان حقوق ارت فال )رومانيا(؛

ضتتمان محايتتة حقتتوق ارت فتتال واملتتراهقني، وال ستتيما أولئتت  التتت ين  ١5٤-١٢٠
ُجن دوا واسُت دموا بصورة رسرية من ربل اجلماعات املسلحة غري املشتروعة، محايتة  

جملتمتتت  كاملتتتة، ومراعتتتاة حتتتالتهم الضتتتعيفة بصتتتفة خاصتتتة عنتتتد ضعتتتادة ضدمتتتاجهم يف ا
 املدين )النمسا(؛

تعزيتتتز بتتترامج ضعتتتادة الت هيتتتل واإلدمتتتا  ا تتتددة ارتهتتتداف واملوجهتتتة  ١55-١٢٠
متت   لأل فتتال واملتتراهقني املستترحني متتن القتتوات املستتلحة الثوريتتة الكولومبيتتة، متشتتياا 

 املعايري واملبادئ الدولية املنصول عليها يف اتفاق السالم )بلجيكا(؛
لراميتتة ضم معاجلتتتة حتتاالت الفتيتتتات اللتتوا  جنتتتدفن تعزيتتز التتتربامج ا ١56-١٢٠

 اجلماعات املسلحة وتعرضن للعنف اجلنسال أو اجلنساين )كوستاريكا(؛
اختتتاذ تتتدابري ضضتتافية متتن أجتتل محايتتة وضتتمان  يتت  حقتتوق ارت فتتال  ١57-١٢٠

 )انميبيا(؛
وضتتت  خطتتتة و نيتتتة بشتتت ن التصتتتدي للعنتتتف ضتتتد ارت فتتتال تشتتتمل  ١5٨-١٢٠

 ماية واجلرب وفدف ضم تعزيز ارتسر )بولندا(؛جوان  املن  واحل
مواصتتتتلة اعتمتتتتاد  يتتتت  التتتتتدابري الراميتتتتة ضم ضتتتتمان تنفيتتتت  رتتتتانون  ١5٩-١٢٠

 )الربتيال(؛ فعاالا  تنفي اا ارت فال واملراهقني 
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة ضم محايتتة ارت فتتال متتن االستتتيالل اجلنستتال  ١6٠-١٢٠

 )تونس(؛
ية ضم وض  حد لتجنيد ارت فتال واملتراهقني متن تكثيف اجلهود الرام ١6١-١٢٠

ربتتل اجلماعتتات املستتلحة غتتري املشتتروعة، وضم كفالتتة ضعتتادة ضدمتتا  وأتهيتتل ارت فتتال 
 املسرحني )فرنسا(؛

تكثيف اجلهود الرامية ضم مكافحة  ارسة التجنيد القسري لأل فال  ١6٢-١٢٠
 )ضيطاليا(؛

ن  جتنيد ارت فال واستتيالهلم وضم مواصلة تعزيز اجلهود الرامية ضم م ١6٣-١٢٠
 تزويدهم جبمي  أ كال الدعم والرعاية واملساعدة )لبنان(؛

مواصتلة ضيتالء ارتولويتتة حلقتوق الطفتل يف  يتت  جمتاالت تنفيت  اتفتتاق  ١6٤-١٢٠
 السالم )رطر(؛

حتستتتتتني العتتتتتال  املقتتتتتدم ضم ضتتتتتحاا ارتليتتتتتام، وال ستتتتتيما ارت فتتتتتال  ١65-١٢٠
 واملراهقني )أنيوال(؛

مضاعفة اجلهود الرامية ضم القضتاء علت   يت  أ تكال التمييتز ضتد  ١66-١٢٠
 ارترليات والشعو، ارتصلية )الكونيو(؛
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تعزيتتز التتتدابري الراميتتة ضم مكافحتتة التمييتتز ضتتد الستتكان املنحتتدرين  ١67-١٢٠
 من أصل أفريقال والسكان ارتصليني بصورة أكثر فعالية )السنيال(؛

بري ضضتتتتافية حلمايتتتتة ارترليتتتتات، ؤتتتتا يشتتتتمل أفتتتتراد اختتتتتاذ وتنفيتتتت  تتتتتدا ١6٨-١٢٠
الشتتعو، ارتصتتلية والستتكان املنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتال، متتن التمييتتز العنصتتري 

 وغري ذل  من أ كال التمييز )انميبيا(؛
مكافحتتتتة التمييتتتتز ضتتتتد الكولتتتتومبيني املنحتتتتدرين متتتتن أصتتتتل أفريقتتتتال  ١6٩-١٢٠

صتتتة النستتتاء وارت فتتتال والستتتكان ارتصتتتليني، وضتتتد ارت تتت ال ذوي اإلعارتتتة، وخبا
 ) هورية فنزويال البوليفارية(؛

املضتال يف عمليتة ضعتادة ارتراضتال واحلقتوق املتعلقتة هبتا ضم جمتمعتات  ١7٠-١٢٠
السكان ارتصليني والفالحني وغريهم من السكان العاملني يف املنا ق الريفية )دولتة 

 بوليفيا املتعددة القوميات(؛
لتشاور م  اجملتمعات ا لية املعنية، لضمان تنفيت  توفري التمويل الكايف، اب ١7١-١٢٠

 )هايز(؛ كامالا   تنفي ا ا  201٦الفصل املتعلق ابملسائل اإلثنية يف اتفاق السالم لعام 
اختتتتاذ  يتتت  التتتتدابري الال متتتة حلمايتتتة الستتتلطات واملنظمتتتات املمثلتتتة  ١7٢-١٢٠

ؤطالبهتتتا  ماا للكولتتومبيني املنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتال ومستتاعدفا علتت  املضتتال رتتد
 اجلماعية املتعلقة ابستعادة أراضيها )هايز(؛

الت كتتد متتن رتتدرة الشتتعو، ارتصتتلية واجملتمعتتات ا ليتتة الريفيتتة علتت   ١7٣-١٢٠
ر يف حيافتتا التعبتري عتن موافقتهتا احلتترة واملستتنرية ربتل اختتاذ أي ضجتتراء قكتن أن يتوث  

 وأراضال أسالفها )الكرسال الرسو (؛
ز آليتتتتات التشتتتتاور املستتتتبق متتتت  الستتتتكان ارتصتتتتليني مواصتتتتلة تعزيتتتت ١7٤-١٢٠

والستتكان املنحتتدرين متتن أصتتل أفريقتتال، وكتت ا املشتتاورات الشتتعبية، يف ضتتوء اتفتتاق 
 السالم )بريو(؛

ضمان وصول السكان ارتصليني والكولتومبيني املنحتدرين متن أصتل  ١75-١٢٠
ضم كفالتتة  أفريقتتال وستتكان الرومتتا بستترعة ضم العدالتتة، وكتت ا مضتتاعفة اجلهتتود الراميتتة

مشتتتاركة الكولتتتومبيني املنحتتتدرين متتتن أصتتتل أفريقتتتال مشتتتاركة كاملتتتة يف موسستتتات 
 وعمليات صن  القرار )دولة فلسطني(؛

استتتتعراض اآلليتتتات التتتز تتتتتيح املشتتتاركة الفعالتتتة يف اختتتتاذ القتتترارات  ١76-١٢٠
احلكومية، وخباصة ابلنسبة جملتمعات السكان ارتصليني والكولومبيني املنحدرين من 

 أصل أفريقال )سويسرا(؛
التعجيتتتل ابعتمتتتاد رواعتتتد ضعمتتتال حقتتتوق ارت تتت ال ذوي اإلعارتتتة  ١77-١٢٠

 )ضندونيسيا(؛
مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق ارترليتتات والستتكان ارتصتتليني، وال ستتيما يف  ١7٨-١٢٠

 القطاعات ارتساسية )النيجر(؛
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مواءمتتتتة التشتتتتتريعات لكتتتتال تتتتتتنا علتتتتت  االحتتتترتام الكامتتتتتل حلقتتتتتوق  ١7٩-١٢٠
 وي اإلعارة، وال سيما احلق يف الصحة )بريو(؛ارت  ال ذ

اختتتاذ اإلجتتراءات الال متتة لضتتمان تستتجيل ارت تت ال ذوي اإلعارتتة  ١٨٠-١٢٠
 يف  ي  مستوات التعليم )أفيانستان(؛

مواصلة ب ل كل اجلهود املمكنة لكفالة عودة املشردين بصورة آمنة  ١٨١-١٢٠
 وكرقة ومستدامة ضم دارهم )أذربيجان(؛

مواصلة جهودها الرامية ضم محاية وضمان حقتوق اإلنستان للستكان  ١٨٢-١٢٠
 املدنيني يف املنا ق احلدودية، وذل  يف ض ار التعاون الدو  )ضكوادور(؛

تكثيتتف الوجتتود احلكتتومال يف املنتتا ق الريفيتتة التتز تتعتترض جمتمعافتتا  ١٨٣-١٢٠
لت  يتد منظمتات ا لية رتعمال هجومية، مثتل التشتريد القستري، ورتعمتال عنتف ع

 ضجرامية )ضيطاليا(؛
ونظرت كولومبيا يف التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور/الواردة أدانه، وأحا ت  -١٢١

 هبا علماا:
التصتتتديق علتتت  الربوتوكتتتول االختيتتتاري التفاريتتتة مناهضتتتة التعتتت ي   ١-١٢١

أملانيتتتا( وغتتتريه متتتن ضتتترو، املعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالضنستتتانية أو املهينتتتة )
 )الربتيال( )تركيا( )توغو( )الدامنر ( ) امبيا( )النمسا( )النيجر(؛

التصتتتديق علتتت  الربوتوكتتتول االختيتتتاري التفاريتتتة مناهضتتتة التعتتت ي   ٢-١٢١
وغريه من ضرو، املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة، وضنشاء آليتة 

 ل ل  )الربا يل(؛ ورائية و نية وفقاا 
النظتتتر يف التصتتتديق علتتت  الربوتوكتتتول االختيتتتاري التفاريتتتة مناهضتتتة  ٣-١٢١

التعتت ي  وغتتريه متتن ضتترو، املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالضنستتانية أو املهينتتة 
 )بريو( )سلوفينيا( ) يلال( )غاان(؛

االنضمام ضم الربوتوكول االختياري التفارية مناهضة التع ي  وغريه  ٤-١٢١
أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة، وضنشاء آلية ورائية  من ضرو، املعاملة

 و نية وفقاا ل ل ، وضجراء حتقيقات فعالة يف أفعال التع ي  املبلغ عنها )تشيكيا(؛
النظتتتتر يف االنضتتتتمام ضم الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري التفاريتتتتة مناهضتتتتة  5-١٢١

ية أو الالضنستتانية أو املهينتتة التعتت ي  وغتتريه متتن ضتترو، املعاملتتة أو العقوبتتة القاستت
 )تونس( )سري النكا(؛

االنضمام ضم الربوتوكول االختياري التفارية مناهضة التع ي  وغريه  6-١٢١
 من ضرو، املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالضنسانية أو املهينة )ضسبانيا(؛

لتق التصديق عل  الربوتوكول االختيتاري التفاريتة حقتوق الطفتل املتع 7-١٢١
 إبجراء تقدع البالغات )أملانيا(؛ 
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التصتتتديق علتتت  الربوتوكتتتول االختيتتتاري التفاريتتتة حقتتتوق ارت تتت ال  ٨-١٢١
 ذوي اإلعارة )الربتيال( )النيجر(؛

النظتتتتر يف التصتتتتديق علتتتت  الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري التفاريتتتتة حقتتتتوق  ٩-١٢١
 ارت  ال ذوي اإلعارة ) يلال(؛

وكتتتتتول االختيتتتتتاري التفاريتتتتتة حقتتتتتوق النظتتتتتر يف االنضتتتتتمام ضم الربوت ١٠-١٢١
 ارت  ال ذوي اإلعارة )رربل(؛

التصديق علت  الربوتوكتول االختيتاري امللحتق ابلعهتد التدو  اخلتال  ١١-١٢١
 ابحلقوق االرتصادية واالجتماعية والثقافية )الربتيال( ) امبيا(؛

التصتتتتديق علتتتت  الربوتوكتتتتول االختيتتتتاري امللحتتتتق ابلعهتتتتد التتتتدو  اخلتتتتال  ١٢-١٢١
 قوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق ابتفارية حقوق الطفل )توغو(؛ابحل

التصتتتديق علتتت  املعاهتتتدات الدوليتتتة ارتختتترى حلقتتتوق اإلنستتتان التتتز  ١٣-١٢١
 تصبح كولومبيا بعُد دولة  رفاا فيها )الفلبني(؛ مل

بشتت ن وضتت  ارت تت ال عتتدقال  1٩٥4االنضتتمام ضم اتفاريتتة عتتام  ١٤-١٢١
 سية وتنفي ها ابلكامل )الفلبني(؛اجلن

ربول  ل  املقررة اخلاصتة املعنيتة ؤست لة العنتف ضتد املترأة وأستباب   ١5-١٢١
 )أوروغواي(؛ وعوارب  ضجراء بعثة رمسية ضم البلد رريباا 

تنفي  توصيتني ربلتهما كولومبيا بشت ن اإلجتراءات اخلاصتة متن أجتل  ١6-١٢١
 العنف ضد املرأة ضم  ارفا ) امبيا(؛ دعوة املقررة اخلاصة املعنية ؤس لة

 1ضدرا  تعريف  امل للتمييز العنصتري يف تشتريعافا، وفقتا للمتادة  ١7-١٢١
 من االتفارية الدولية للقضاء عل   ي  أ كال التمييز العنصري )بوتسواان(؛

( متتتن 1للتمييتتتز العنصتتتري يتوافتتتق متتت  الفقتتترة ) تضتتتمني تشتتتريعافا تعريفتتتاا  ١٨-١٢١
 من االتفارية الدولية للقضاء عل   ي  أ كال التمييز العنصري )كوت ديفوار(؛ 1 املادة
مضتتتتتتتتاعفة اجلهتتتتتتتتود الراميتتتتتتتتة ضم ختفتتتتتتتتيض االكتظتتتتتتتتا  يف الستتتتتتتتتجون  ١٩-١٢١
يف املائتتتتة ومعاجلتتتتة احلالتتتتة اهلشتتتتة للرعايتتتتة الصتتتتحية يف تلتتتت  املوسستتتتات  47.8 بنستتتتبة

 البوليفارية(؛فنزويال ) هورية 
الت متتن العقتتا، ومعاربتتة املستتوولني عتتن اجلتترائم ضتتمان عتتدم اإلفتت ٢٠-١٢١

السياسية، ؤا يف ذل  معاربة املسوولني عن حاالت "تصن   القتل املشروع" ووجود 
ضتحية نتيجتة أنشتطة  ٩ 000مقتربة  اعيتة وستقو  أكثتر متن  ٥ 000أكثر من 

  ب  عسكرية ) هورية فنزويال البوليفارية(؛
ة الواجبة واحلق يف الدفاع عتن ارت ت ال احرتام اإلجراءات القانوني ٢١-١٢١

املسلوبة حريتهم، وال سيما أولئ  املوجودين يف تل  احلالة بسب  احلالة السياسية 
 واالجتماعية احلرجة ) هورية فنزويال البوليفارية(؛



A/HRC/39/6 

29 GE.18-11276 

اختتتاذ خطتتوات فعالتتة ملعاجلتتة ارت متتة اإلنستتانية التتز  تتال أمتتدها وخل فهتتا  ٢٢-١٢١
يوثر يف ماليني الناا، وال سيما النساء وارت فال، علت  النحتو التوارد النزاع املسلح ال ي 

 يف تقارير وكاالت ارتمم املتحدة ومنظمات اجملتم  املدين ) هورية فنزويال البوليفارية(؛
وضتتتت  ضجتتتتراء مستتتتتقل وحمايتتتتد للتطبيتتتتق وصتتتتن  القتتتترار فيمتتتتا يتعلتتتتق  ٢٣-١٢١

 عسكرية )كرواتيا(؛إبعمال احلق يف االستنكاف الضمريي من اخلدمة ال
 حظر العقوبة البدنية يف  ي  ارتماكن )انميبيا(؛ ٢٤-١٢١
حتديتتتد ستتتن الثامنتتتة عشتتترة كحتتتد أدن لستتتن التتتزوا  ابلنستتتبة جلميتتت   ٢5-١٢١

 ارت فال )انميبيا(؛
حظتتتر العقوبتتتة البدنيتتتة لأل فتتتال يف  يتتت  ارتمتتتاكن، ؤتتتا يف ذلتتت  يف  ٢6-١٢١

 املنزل )اجلبل ارتسود(؛
 ابري رانونية ملن  جتنيد ارت فال يف القوات املسلحة )تركيا(؛وض  تد ٢7-١٢١
تعزيتتتز اجلهتتتود الراميتتتة ضم وضتتت  ضتتتماانت لتعتتتويض وضعتتتادة ضدمتتتا   ٢٨-١٢١

الالجئني الكولتومبيني املوجتودين يف اخلتار  والتراغبني يف العتودة الطوعيتة ضم البلتد، 
 لتكرار )ابراغواي(.من خالل النظام الشامل للحقيقة والعدالة والتعويض وعدم ا

و ي  االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير تعرب عن مورتف الدولتة  -١٢٢
)الدول( الز ردمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبيال أن يفهتم أاتا حتظت  بت ييتد 

 الفريق العامل بكاملة.

 التعهدات وااللتزامات الطوعية -اثلثاا  
 ومبيا عل  عاتقها االلتزامات الطوعية التالية: أخ ت كول -١٢٣

مواصلة اختاذ التتدابري الال متة حلمايتة املتدافعني عتن حقتوق اإلنستان  ١-١٢٣
 يف كولومبيا؛

مواصتتلة تنفيتت  االتفتتاق النهتتائال إلاتتاء النتتزاع وضحتتالل ستتالم مستتتقر  ٢-١٢٣
 اجليش الشعيب؛ -ودائم بني احلكومة الو نية والقوات املسلحة الثورية الكولومبية 

 مواصلة مفاوضات السالم م  جيش التحرير الو ين؛ ٣-١٢٣
ض الق املرحلة الثانية متن اخلطتة الو نيتة املتعلقتة ابرتعمتال التجاريتة  ٤-١٢٣

 وحقوق اإلنسان؛
مواصلة تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، ك ساا ضروري إلبرام مصاحلة  5-١٢٣

 حقيقية.
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 املرفق
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