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أولً -مقدمة
 -1تق ـ ــدم كولومبي ـ ــا ه ـ ــذا التقري ـ ــر وف ـ ــاء بالتزامال ـ ــا كدول ـ ــة ط ـ ــرف املعاه ـ ــدات الدولي ـ ــة حلق ـ ــوق
اإلنســان ،وهــو يت ــمن معلومــات عامــة عــن البلــد وهيكلــه املؤسســي باإلضــافة إآل اآلليــات املنش ـ ة
من أجل محاية حقوق اإلنسان لسكاهنا.

ثانياً -معلومات عامة عن كولومبيا
ألف -الخصائص الديمغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية لكولومبيا
 -1الخصائص الديمغرافية
 -2نال ــو كولومبي ــا اس ــتقالهلا النإل ــائي ع ــن اإلمةاطوري ــة اإلس ــبانية  7آب/أغسـ ـ س 1819
(العيــد الــوطين  7آب/أغس ـ س  ،وســبقو حملــة فاولــة عــام  1810معروفــة بصــرخة االســتقالل
(العي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــوطين  20متوز/يولي ـ ـ ــه  .ويق ـ ـ ــل البل ـ ـ ــد أقص ـ ـ ــى الش ـ ـ ــمال الغ ـ ـ ــر ألمريك ـ ـ ــا ا نوبي ـ ـ ــة
ومسـ ــاحته  2 070 408كيلـ ــومرات مربعـ ــة ،يشـ ــكل  1 141 748كيلـ ــومرا مربع ـ ـ ا منإلـ ــا إقليمـ ــه
القاري ،والباقي ،أي  928 660كيلومرا مربع ا ،جماله البحري وتتامخه إكوادور والةازيل وبنما وبريو
وجامايكــا وا مإلوريــة الدومينيكيــة وفنــزويال وكوســتاريكا ونيكــاراغوا وهــاي وهنــدورا ويت ـ لف مــن
ســو منــاطي طبيعيــة (من قــة األمــازون ،ومن قــة األنــديز ،ومن قــة البحــر الكــاريو ،ومن قــة ا ــزر،
ومن قة أورينوكيّا ومن قة احمليط اهلادئ وينقسم إآل  32مقاطعة و 5دوائر و 1 102بلدية.

 -3وأظإلرت نتائج أحدث تعداد عام للسكان أجرتـه اإلدارة الوطنيـة لصحصـاء عـام ،2005
أن مــا جمموع ـه  1(42 888 592نســمة ك ــانوا يعيشــون بص ــفة دائمــة البل ــد .ووفق ـا إلس ــقاطات
اإلدارة الوطنية لصحصاء ،يقدر عدد سكان كولومبيا عام  2015حبوايل  48 202 617نسمة.
 -4ويشـكل اخلالســيون غالبيـة ســكان كولومبيــا (وهـم ينحــدرون مــن األوروبيـن البــي والســكان
األصــلين واألفارقــة  ،وميكــن أي ـ ا حتديــد ثــالث جمموعــات إثنيــة واجتماعيــة رئيســية متمــايزة جغرافي ـ ا
وثقافي ـ ا ع ــن غالبي ــة الس ــكان ،ه ــي :جمتمع ــات الكول ــومبين املنح ــدرين م ــن أص ــل أفريق ــي وجمتمع ــات
الرايســال ســان أنــدريس وبروبيدينســيا ،ال ـ متث ـل  10.5املائــة مــن جممــوا الســكان وجمتمعــات
الشعوب األصلية ،ال متثل  3.4املائة وجمتمعات الروما أو الغجر ،الـ متثـل  0.01املائـة(. 2
و عام  ،2005كان يق ن اإلقليم الوطين ،على وجه التحديد 1 392 623 ،نسمة من الشعوب
األصلية ( 298 219املناطي احل رية و 1 094 404املناطي الريفيـة و 4 857نسـمة مـن
__________
( 1اإلدارة الوطني ــة لصحص ــاء .تع ــداد الس ــكان لع ــام  .2005الس ــكان ال ــذين ج ــرى إحص ــا هم إآل غاي ــة  30حزيـ ـران/
يونيه .2005

( 2نتائج تعداد السكان لعام  .2005اإلدارة الوطنية لصحصاء.
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الروم ــا ( 4 573املن ــاطي احل ـ ـرية و 284املن ــاطي الريفي ــة و 30 565نس ــمة م ــن الرايس ــال
( 17 328املن ــاطي احل ـ ـرية و 13 237املن ــاطي الريفي ــة و 7 470نس ــمة م ــن الب ــالينكريو
( 4 708املنـ ــاطي احل ـ ـرية و 2 762املنـ ــاطي الريفيـ ــة و 4 273 722نسـ ــمة مـ ــن السـ ــود
( 3 110 301املناطي احل رية و 1 163 421املناطي الريفية .
الشكل 1
النتم ــاء اإلثــني

النسبة المئوية

الرايسال ،البالينكيرو ،السود،
الخالسيون ،الكولومبيون من أصل
أفريقي
أو المنحدرون من أصول أفريقية

الروما

الشعوب األصلية

املصدر :نتائج تعداد السكان لعام  .2005اإلدارة الوطنية لصحصاء.

 -5ويركــز الســكان الكولومبي ـون املنحــدرون مــن أصــل أفريقــي (الســود ،واملنحــدرون مــن أصــول
أفريقيــة ،والرايســال والبــالينكريو بشــكل رئيســي مقاطعــات كاوكــا ( 21.66املائــة مــن جممــوا
السـ ــكان  ،وتشـ ــوكو ( 73.62املائـ ــة مـ ــن جممـ ــوا السـ ــكان  ،ونـ ــارينيو ( 18.06املائـ ــة مـ ــن
جممــوا الســكان وبــايي ديــل كاوكــا ( 26.65املائــة مــن جممــوا الســكان  ،الـ تشــكل جــزءا مــن
واجإلــة كولومبيــا علــى احملــيط اهلــادئ و مقاطعــة بوليبــار ( 27.10املائــة مــن جممــوا الســكان ،
ومن ق ـ ــة البح ـ ــر الك ـ ــاريو ،وأرخبي ـ ــل س ـ ــان أن ـ ــدريس وبروبيدينس ـ ــيا ( 56.84املائ ـ ــة م ـ ــن جمم ـ ــوا
السكان .
 -6بينم ــا تق ــل املقاطع ــات الـ ـ ت ــم أك ــة ع ــدد م ــن الس ــكان األص ــلين من ــاطي األم ــازون
والبحــر الكــاريو واحملــيط اهلــادئ الكولومبيــة ،وهــذه املقاطعــات ،علــى وجــه التحديــد ،هــي :األمــازون
( 40.47املائــة مــن جممــوا ســكاهنا  ،وكاوكــا ( 21.03املائــة مــن جممــوا ســكاهنا  ،وقرطبــة
( 10.33املائــة مــن جممــوا ســكاهنا  ،وتشــوكو ( 11.36املائــة مــن جممــوا ســكاهنا  ،وغواينيــا
( 61.69املائـ ــة مـ ــن جممـ ــوا سـ ــكاهنا  ،والغ ـ ـواخريا ( 42.41املائـ ــة مـ ــن جممـ ــوا سـ ــكاهنا ،
ونـ ـ ــارينيو ( 10.36املائـ ـ ــة مـ ـ ــن جممـ ـ ــوا سـ ـ ــكاهنا  ،وبوتومـ ـ ــايو ( 18.77املائـ ـ ــة مـ ـ ــن جممـ ـ ــوا
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ســكاهنا  ،وســوكري ( 10.88املائــة مــن جممــوا ســكاهنا  ،وبــاوبيس (58.1
سكاهنا وبيتشادا ( 39.61املائة من جمموا سكاهنا .

املائــة مــن جممــوا

 -7واللغة الرمسيـة كولومبيـا هـي اإلسـبانية .كمـا تعتـة لغـات اوموعـات اإلثنيـة وهلجالـا رمسيـة
أقاليمإلا .ووفقـ ا للدسـتور السياسـي ،يكـون التعلـيم اوتمعـات حمات التقاليـد اللغويـة اخلاصـة ـا
ثنـ ـ ــائي اللغـ ـ ــة .ول ـ ـ ــدى البلـ ـ ــد ث ـ ـ ــروة لغويـ ـ ــة هائل ـ ـ ــة .ويوجـ ـ ــد ب ـ ـ ــه زهـ ـ ــاء  68لغ ـ ـ ــة أصـ ـ ــلية يتكلمإل ـ ـ ــا
حوايل  850 000شخص ،منإلا  65لغة خاصة بالشعوب األصلية(. 3
 -8وتنتمــي جمتمعــات الرايســال سـان أنــدريس وبروبيدينســيا إآل الثقافــة األنكلــو  -أفريقيــة -
األنتيلي ــة وتسـ ــتخدم اإلنكليزي ــة لغ ـ ـةا معياري ـ ـةا والكريـ ــول اخل ــان بسـ ــان أن ــدريس (بـ ــاتوا لغ ـ ـةا فلي ـ ـةا.
و من قـ ــة البحـ ــر الكـ ــاريو القاريـ ــة الكولومبيـ ــة ،يـ ــتكلم سـ ــكان سـ ــان باسـ ــيليو دي بـ ــالينكي لغـ ــة
الكريــول األخــرى الكولومبيــة مـن أصــل أفريقــي وهــي البــالينكريو .وتــتكلم ماعــات الرومــا أو الغجــر،
القادمــة مــن أوروبــا الشــرقية ،لغتإلــا اخلاصــة ،أي لغــة الرومــا .وبــالنظر إآل أن هــذا اللغــات واللإلجــات
تعتة رمسية أقاليمإلا ،فالتعليم ا ثنائي اللغة.
 -9ووفقـ ا لــصدارة الوطنيــة لصحصــاء ،كــان املشــإلد العــام لتوزيــل اوتمعــات الـ ليســو اإلســبانية
لغتإلا األم ،حبسب املناطي احل رية والريفية حىت عام  ،2005كالتايل:
ا دول 1
السكان الذين ليست اإلسبانية لغتهم األم
مراكز
األقاليم -
باقي املناطي

مراكز األقاليم

االنتماء اإلثين

نعم

ال

ال جواب

المجموع

الشعوب األصلية

78 006

213 373

2 223

293 601

الروما

3 667

1 225

72

4 964

7 537

63

18 370

-

28

4 471

4 500

92 443

222 164

6 829

321 435

نعم

ال

ال جواب

المجموع

527 468

544 499

22 072

1 094 040

رايس ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ــان أن ـ ـ ـ ـ ــدريس 10 770
وبروبيدينسيا
بالينكريو
المجموع

باقي املناطي

يتكلم لغة شعبه

الشعوب األصلية

__________
( 3بيانات صادرة عن وزارة الثقافة.
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مراكز
األقاليم -
باقي املناطي

االنتماء اإلثين

يتكلم لغة شعبه

الروما

175

رايس ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ــان أن ـ ـ ـ ـ ــدريس
وبروبيدينسيا
11 724

1 307

73

13 104

-

-

3 104

3 104

539 367

545 824

25 254

1 110 445

نعم

ال

ال جواب

المجموع

الشعوب األصلية

605 474

757 872

24 295

1 387 641

الروما

3 842

1 243

76

5 161

بالينكريو
المجموع

المجموع

17

4

196

رايس ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ــان أن ـ ـ ـ ـ ــدريس
وبروبيدينسيا
22 494
بالينكريو
المجموع

8 844

136

31 474

-

28

7 576

7 604

631 810

767 987

32 082

1 431 880

 -10كمــا يكــر الدســتور السياســي لعــام  1991حريــة العبــادة الدينيــة ،وبالتــايل فلكــل شــخص
احلــي رارســة دينــه حبريــة و نشــره بشــكل فــردي أو مــاعي .ووفق ـ ا للســجل العــام للمجموعــات
الديني ــة ،يوج ــد حاليـ ـا كولومبي ــا م ــا ين ــاهز  4(5 315منظم ــة م ــن ه ــذا القبي ــل .غ ــري أن الديان ــة
السائدة هي املسيحية وال ائفة الغالبة هي الكاثوليكية.
 -11وفيم ـ ــا يتعل ـ ــي ب ـ ــاملكون ال ـ ــدميغرا  ،فوفق ـ ـ ـا لبيان ـ ــات وإس ـ ــقاطات وحس ـ ــابات اإلدارة الوطني ـ ــة
لصحصاء ،ووزارة املالية والدَّين العام ،إدارة التخ يط الوطنية ،تشري التقديرات كولومبيا إآل ما يلي:
 -2المؤشرات السكانية
 -12إآل غاي ـ ـة  31ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمة  ،2013بل ـ ـ ع ـ ــدد س ـ ــكان البل ـ ـد 47 121 089
نس ــمة ،كـ ــان  35 869 246م ــنإلم يعيشـ ــون املن ــاطي احل ـ ـرية الرئيسـ ــية و11 251 843
املنــاطي الريفيــة وكانــو الركيبــة الســكانية حبســب نــوا ا ــنس تتشــكل م ـن  23 857 050نســمة
من اإلناث و 23 264 039نسمة من الذكور.
__________
( 4املعلومات املتعلقة باالعراف باوموعات الدينية غري الكاثوليكية ،احملدَّثة إآل حدود  19آحمار/مار .2015
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ا دول 2
عدد السكان بحسب نوع الجنس والفئات العمرية
الفئة العمرية

الذكور

اإلناث

صفر 4 -

23 799 679

24 403 726

9- 5

2 211 071

2 110 566

14-10

2 177 132

2 081 546

19-15

2 187 619

2 095 089

24-20

2 218 821

2 126 291

29-25

2 196 610

2 095 681

34-30

2 005 736

1 952 203

39-35

1 736 122

1 803 602

44-40

1 557 606

1 648 373

49-45

1 385 333

1 494 077

54-50

1 375 401

1 508 394

59-55

1 275 603

1 404 887

64-60

1 046 914

1 171 877

69-65

813 311

915 085

74-70

608 850

698 532

79-75

421 960

504 881

 80وما فوق

297 544

387 074

الشكل 2
التركيبة السكانية بحسب نوع الجنس والفئات العمرية
 85وما فوق
الذكور
اإلناث

املصدر :اإلدارة الوطنية لصحصاء.
GE.15-14458
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 -13وخالل الفرة  ،2010-2005بلـ النمـو ال بيعـي للسـكان ( األلـف ( ،14.05 5مـا يعـادل
معدل منو (أ ِّسي ( 6متوس ه  11.78بينما يتوقل أن يبل  13.07الفرة .2015-2010
 -14وبلغو الكثافة السـكانية  37.56نسـمة الكيلـومر املربـل عـام  2005و38.01
ع ــام  2006و 38.46ع ــام  2007و 38.92ع ــام  2008و 39.38ع ــام 2009
و 39.85عام .2010
 -15وك ـ ــان ع ـ ــدد ال ـ ــوالدات خ ـ ــالل الف ـ ــرة  2013-2010كم ـ ــا يل ـ ــي654 627 :2010 :
( 337 025حمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا و 317 602إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث و 341 406( 665 499 :2011حمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
و 324 093أنثـ ـ ـ ـ ـ ــى و( 2012إسـ ـ ـ ـ ـ ــقاطات  346 084( 674 881 :حمكـ ـ ـ ـ ـ ــرا و328 797
أنثى و( 2013إسقاطات  301 266( 587 030 :حمكرا و 285 764أنثى .
 -16وك ـ ــان عـ ـ ــدد الوفي ـ ــات خـ ـ ــالل الف ـ ــرة  2013-2010كمـ ـ ــا يلـ ـ ــي200 524 :2010 :
( 114 264حمك ـ ـ ــرا و 86 250أنث ـ ـ ــى و 10غ ـ ـ ــري ف ـ ـ ــددة و111 208( 195 823 :2011
حمك ـ ــور و 84 590أنث ـ ــى و 25غ ـ ــري ف ـ ــددة و( 2012إس ـ ــقاطات 112 152( 198 244 :
حمك ـرا و 86 047أنثــى و 45غــري فــددة و( 2013إســقاطات  85 603( 156 509 :حمكــور
و 70 899أنثى و 7غري فددة .
 -17وخـ ــالل الفـ ــرة  2014-2009كـ ــان متوسـ ــط العمـ ــر املتوقـ ــل عنـ ــد الـ ــوالدة  73.81سـ ــنة
( 70.83سنة بالنسبة للذكور و 76.94بالنسبة لصناث .
 -18وخ ــالل الف ــرة  ،2010-2005ك ــان متوس ــط س ــن اخلص ــوبة  27.5س ــنة ويتوق ــل ،خ ــالل
الفـ ــرة  ،2015-2010أن يبل ـ ـ  27.7سـ ــنة ،وتشـ ــري التقـ ــديرات إآل أن معـ ــدل اخلصـ ــوبة الكلـ ــي
لك ــل ام ـرأة خ ــالل الف ــرة  2015-2010س ــيبل  2.35أبن ــاء أحي ــاء ،باملقارن ــة م ــل الف ــرة الس ــابقة
حيـ بلـ  ،2.45وســيبل معــدل اخلصــوبة العــام األلذــف خــالل هــذه الفــرة  71.50وبلـ عــدد
وفي ـ ـ ـ ــات األمإل ـ ـ ـ ــات  569ع ـ ـ ـ ــام  2004و 526ع ـ ـ ـ ــام  2005و 536ع ـ ـ ـ ــام 2006
و 536عام  2007و 449عام  2008و 510عام .2009
 -19وخــالل الفــرة  ،2010-2005بل ـ معــدل وفيــات األطفــال ( األلــف
بل  17.78عام .2011

(7

 19.9بينمــا

 -20وكانو األسباب العشرة الرئيسية للوفيات ،بن عامي  2009و ،2011كالتايل:
__________
( 5ارتفاا أو اخنفاض حجم السكان بسبب ت ثري التوازن بن الوالدات والوفيات (ارتفاا باألرقام النسبية .

( 6ارتفاا أو اخنفاض حجم السكان النـاجم عـن الفـارق بـن عـدد الـوالدات والوفيـات ،باإلضـافة إآل صـا اهلجـرة .كمـا
ميكن حسابه ان الق ا من معدالت النمو ال بيعي ومعدالت صا اهلجرة.
( 7الفــارق بــن عــدد مــا فــدث فــرة معينــة مــن وفيــات األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن ســنة واحــدة وعــدد املواليــد
األحياء نفس الفرة.

8/66

GE.15-14458

HRI/CORE/COL/2015

ا دول 3
األسباب الرئيسية لوفيات الذكور ،خالل الفترة 2011-2009
الفئة العمرية

أسباب الوفاة

أقل من  1سنة

( 1صـعوبة التــنفس لـدى حــديثي الـوالدة 2( ،اإلنتــان البكتـريي لــدى حـديثي الــوالدة 3( ،االلتإلــاب
الرئـ ــوي غـ ــري احملـ ــدد 4( ،تشـ ــوهات خلقيـ ــة أخـ ــرى للقلـ ــب 5( ،متالزمـ ــات الشـ ــفط لـ ــدى املواليـ ــد،
( 6اإلسـإلال والتإلـاب املعـدة واألمعــاء لـدى املواليـد 7( ،مشـاكل تنفســية أخـرى لـدى حـديثي الــوالدة
ناشــئة خــالل فــرة مــا قبــل الــوالدة 8( ،االلتإلــاب التنفســي اخللقــي 9( ،التإلــاب األمعــاء النخــري لــدى
ا نن وحديثي الوالدة 10( ،تشوهات خلقية أخرى غري مصنفة مكان آخر.

م ـ ـ ـ ـ ـ ـن  1سـ ـ ـ ـ ـ ــنة إآل  1( 4االلتإلاب الرئوي غري احملدد 2( ،اإلسإلال والتإلاب املعدة واألمعاء من أصـل يشـتبه بكونـه معـدي ا،
( 3سوء التغذية احلاد بالةوتينات والسعرات احلرارية غري احملدد 4( ،الغـرق واالنغمـا حتـو املـاء غـري
سنوات
احملددين 5( ،تشوهات خلقية أخرى للقلب 6( ،حاالت أخرى فددة للغرق واالنغمـا حتـو املـاء،
( 7ســوء التغذيــة بالةوتينــات والســعرات احلراريــة غــري احملــدد 8( ،حــاالت إنتــان أخــرى 9( ،ســرطان
الدم اللمفاوي 10( ،املوت بسبب عدم تقدمي املساعدة.
من  5سنوات إآل  1( 14اعتـداء ب لقــات أســلحة ناريــة وأخـرى غــري فــددة 2( ،االلتإلــاب الرئـوي غــري احملــدد 3( ،ســرطان
الدم اللمفاوي 4( ،حوادث سري غري فـددة 5( ،إصـابات الـراجلن حـوادث أخـرى لوسـائل النقـل
سنة
وأخــرى غــري فــددة 6( ،الغــرق واالنغمــا حتــو امليــاه ال بيعيــة 7( ،الغــرق واالنغمــا حتـو املــاء غــري
احمل ــددين 8( ،إص ــابة الـ ـراجلن اصـ ـ دام ركب ــات ال ــوزن الثقي ــل أو احل ــافالت 9( ،ورم خبيـ ـ
الدماغ 10( ،إصابة الراجلن اص دام بشاحنة مقفلة صغرية.
م ـ ـن  15س ــنة إآل  1( 44اعتــداء ب لقــات أســلحة ناريــة وأخــرى غــري فــددة 2( ،اعتــداء بـ دوات قاطعــة ( 3حـوادث ســري
غري فددة 4( ،احتشاء ع لة القلب احلـاد 5( ،اعتـداء ب لقـات مسـد  6( ،مـرض فـريو نقـص
سنة
املناعة البشرية 7( ،إصـابة سـائقي الـدراجات الناريـة حـوادث السـري وأخـرى غـري فـددة 8( ،مـرض
فــريو نقــص املناعــة البش ـرية دون مزيــد مــن التحديــد 9( ،اعتــداء ب لقــات أســلحة ناريــة وأخــرى غــري
فددة بنية غري فددة 10( ،إصابة متعمدة حماتي ا عن طريي الشني أو اخلني أو االختناق.
م ـ ـن  45س ــنة إآل  1( 64احتش ــاء ع ــلة القل ــب احل ــاد 2( ،اعت ــداء ب لق ــات أس ــلحة ناري ــة وأخ ــرى غ ــري ف ــددة 3( ،ورم
القصـ ــبات اهلوائيـ ــة والرئـ ــة،
املعـ ــدة 4( ،مـ ــرض السـ ــكري غـ ــري احملـ ــدد 5( ،ورم خبي ـ ـ
خبي ـ ـ
سنة
( 6أم ـ ـراض أخ ــرى مرتب ــة بانس ــداد ال ـ ـرئتن امل ــزمن 7( ،نزي ــف داخ ــل ال ــدماغ 8( ،ورم خبي ـ ـ
عني الرحم 10( ،مرض السكري من النوا الثاين.
الثدي 9( ،ورم خبي

GE.15-14458

 65سنة وما فوق

( 1احتش ــاء ع ــلة القل ــب احل ــاد 2( ،أمـ ـراض أخ ــرى مرتب ــة بانس ــداد الـ ـرئتن امل ــزمن 3( ،أمـ ـراض
القلــب بســبب فــرا ضــغط الــدم 4( ،األم ـراض األخــرى الدماغيــة الوعائيــة 5( ،مــرض الســكري غــري
املعــدة 9( ،الســكتة
احملـدد 6( ،االلتإلــاب الرئـوي غــري احملــدد 7( ،قصـور القلــب 8( ،ورم خبيـ
الدماغية احلادة غري احملددة من قبيل النزيفية أو اإلقفارية 10( ،نزيف داخل الدماغ.

عمر جمإلول

( 1اعت ــداء ب لق ــات أس ــلحة ناري ــة وأخ ــرى غ ــري ف ــددة 2( ،امل ــوت بس ــبب ع ــدم تق ــدمي املس ــاعدة،
( 3احتشــاء ع ــلة القلــب احلــاد 4( ،حــادث غــري فــدد بنيــة غــري فــددة 5( ،اعتــداء ب ـ داة قاطعــة،
( 6أم ـراض أخــرى مرتب ــة بانســداد ال ـرئتن املــزمن 7( ،قصــور القلــب 8( ،اعتــداء ب لقــات أســلحة
نارية وأخرى غري فددة بنية غري فددة 9( ،عمليات احلرب 10( ،مرض السكري غري احملدد.
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ا دول 4
األسباب الرئيسية لوفيات اإلناث ،خالل الفترة 2011-2009
الفئة العمرية

أسباب الوفاة

أقل من  1سنة

( 1ص ــعوبة الت ــنفس ل ــدى ح ــديثي ال ــوالدة 2( ،اإلنت ــان البكت ــريي ل ــدى ح ــديثي ال ــوالدة 3( ،االلتإل ــاب
الرئوي غري احملدد 4( ،تشوهات خلقية أخرى للقلب 5( ،متالزمات الشفط لدى املواليـد 6( ،اإلسـإلال
والتإلــاب املعــدة واألمعــاء لــدى املواليــد 7( ،مشــاكل تنفســية أخــرى لــدى حــديثي الــوالدة ناشــئة خــالل فــرة
ما قبل الوالدة 8( ،التإلاب األمعاء النخري لدى ا نن وحـديثي الـوالدة 9( ،االلتإلـاب التنفسـي اخللقـي،
( 10تشوهات خلقية أخرى غري مصنفة مكان آخر.

م ـن  1ســنة إآل  1( 4االلتإلــاب الرئــوي غــري احملــدد 2( ،اإلســإلال والتإلــاب املعــدة واألمعــاء مــن أصــل يشــتبه بكونــه معــدي ا،
( 3ســوء التغذيــة احلــاد بالةوتينــات والســعرات احلراريــة غــري احملــدد 4( ،تشــوهات خلقيــة أخــرى للقلــب،
سنوات
( 5سوء التغذية بالةوتينات والسعرات احلرارية غري احملدد 6( ،الغرق واالنغمـا حتـو املـاء غـري احملـددين،
( 7ح ــاالت أخ ــرى ف ــددة للغ ــرق واالنغم ــا حت ــو امل ــاء 8( ،ح ــاالت إنت ــان أخ ــرى 9( ،س ــرطان ال ــدم
اللمفاوي 10( ،االلتإلاب الرئوي بسبب املواد الصلبة والسوائل.
م ـ ـ ـ ـ ـن  5سـ ـ ـ ـ ــنوات ( 1االلتإلــاب الرئــوي غــري احملــدد 2( ،ســرطان الــدم اللمفــاوي 3( ،اعتــداء ب لقــات أســلحة ناريــة وأخــرى
الـدماغ 6( ،إصــابات الـراجلن حـوادث
غـري فــددة 4( ،حـوادث سـري غــري فــددة 5( ،ورم خبيـ
إآل  14سنة
أخــرى لوســائل النقــل وأخــرى فــددة 7( ،الغــرق واالنغمــا حتــو امليــاه ال بيعيــة 8( ،الشــلل الــدماغي،
( 9إصابة الراجلن اص دام ركبات الوزن الثقيل أو احلافالت 10( ،سرطان الدم النخاعي.
عنـي الـرحم 3( ،ورم خبيـ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  15س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة ( 1اعتداء ب لقـات أسـلحة ناريـة وأخـرى غـري فـددة 2( ،ورم خبيـ
الثـ ــدي 4( ،احتشـ ــاء ع ـ ــلة القلـ ــب احلـ ــاد 5( ،اعتـ ــداء ب ـ ـ داة قاطعـ ــة 6( ،ح ـ ـوادث سـ ــري غـ ــري فـ ــددة،
إآل  44سنة
املعــدة 9( ،مــرض بســبب فــريو نقــص املناعــة البشـرية،
( 7الذئبــة احلماميــة ا إلازيــة 8( ،ورم خبيـ
( 10االلتإلاب الرئوي غري احملدد.
عنــي الــرحم 4( ،مــرض
الثــدي 3( ،ورم خبيـ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  45س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة ( 1احتشــاء ع ــلة القلــب احلــاد 2( ،ورم خبيـ
املعــدة 6( ،نزيــف داخــل الــدماغ 7( ،األمـراض األخــرى املرتب ــة
الســكري غــري احملــدد 5( ،ورم خبيـ
إآل  64سنة
القص ـ ــبات اهلوائي ـ ــة والرئ ـ ــة 9( ،النزي ـ ــف حت ـ ــو العنكب ـ ــو ،
بانس ـ ــداد الـ ـ ـرئتن امل ـ ــزمن 8( ،ورم خبيـ ـ ـ
( 10مرض السكري من النوا الثاين.
 65سنة وما فوق ( 1احتش ــاء ع ــلة القل ــب احل ــاد 2( ،األم ـ ـراض األخـ ــرى املرتب ــة بانس ــداد ال ـ ـرئتن امل ــزمن 3( ،مـ ــرض
السكري غري احملدد 4( ،أمراض القلب بسبب فرا ضغط الـدم 5( ،األمـراض األخـرى الدماغيـة الوعائيـة،
( 6االلتإلــاب الرئــوي غــري احملــدد 7( ،قصــور القلــب 8( ،الســكتة الدماغيــة احلــادة غــري احملــددة مــن قبيــل
املعدة.
النزيفية أو اإلقفارية 9( ،نزيف داخل الدماغ 10( ،ورم خبي
عمر جمإلول
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 -3المؤشرات القتصادية
 -21إآل غاي ـ ـ ـ ـة  28شـ ـ ـ ــباا/فةاير  ،2015بل ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ــدين العـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــداخلي ،ليـ ـ ـ ــارات البيسـ ـ ـ ــوهات
الكولومبيــة 24.4( 200 231 ،املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمــايل حبســب إســقاطات عــام ، 2014
فيما بل الدين العام اخلـارجي  38 964مليـون دوالر أمريكـي ( 11.8املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمـايل
حبسب إسـقاطات عـام  ، 2014أي مـا جمموعـه ،ليـارات البيسـوهات الكولومبيـة36.2( 297 040 ،
املائة من الناتج احمللي اإلمايل حبسب إسقاطات عام . 8( 2014
 -22وكان الناتج احمللي اإلمايل ،ليارات البيسوهات الكولومبية ،كما يلي:
ا دول 5
الناتج المحلي اإلجمالي
السنة

الناتج احمللي اإلمايل

معدل النمو

2009

504 647

1.5

املائة

2010

544 924

5.1

املائة

2011

621 615

6.6

املائة

2012

665 552

3.1

املائة

2013

706 677

4.3

املائة

 -23و ع ــام  ،2005بلغ ــو نس ــبة اإلعالـ ـة االقتص ــادية عل ــى الص ــعيد ال ــوطين ( األل ــف
 594.07وبلغو  546.03عام ( 2010وزارة املالية ومصرف ا مإلورية .
 -24وتراجل اجتاه متوسط حجم األسر املعيشية كولومبيا ،كما يظإلر

(9

الشكل التايل:

__________
( 8بيانات صادرة عن وزارة املالية والدين العام.

( 9العالقــة بــن الســكان الــذين يعتــةون معــالن (أي مــن تقــل أعمــارهم عــن  15ســنة ومــن تفــوق أعمــارهم  65ســنة
والســكان الــذين يعــدون منتجــن اقتصــادي ا أو دلــديإلم القــدرة علــى اإلنتــامد (أي مــن تـراو أعمــارهم بــن  15و64
سنة  .حتسب النسبة بعدد من هم سن اإلعالة لكل  1 000شخص رن هم سن اإلنتام.
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الشكل 3
السكان الذين جرى تعدادهم واألسر المعيشية ،في الفترة 2005-1964

املصدر :اإلدارة الوطنية لصحصاء.

 -25وبينمــا بلغــو نســبة الســكان الفق ـراء  45املائــة عــام  ،2010فقــد بلغ ـو 32.7
املائة عام  ،2012و 30.6املائة عام ( 2013املصدر :اإلدارة الوطنية لصحصاء .
 -26وانتق ـ ــل معام ـ ــل جي ـ ــين م ـ ـ ـن  0.526( 0.548املن ـ ــاطي الرئيس ـ ــية و 0.459بـ ـ ــاقي
املن ــاطي ع ــام  2011إآل  0.514( 0.539املن ــاطي الرئيس ــية و 0.465ب ــاقي املن ــاطي
ع ــام  2012و ع ــام  2013بل ـ  0.517( 0.539املن ــاطي الرئيس ــية و 0.446ب ــاقي
املناطي (املصدر :اإلدارة الوطنية لصحصاء .
 -27وب ـ ــن ع ـ ــامي  2012و ،2013س ـ ــجل تراج ـ ــل مع ـ ــدل املش ـ ــاركة الع ـ ــام( 10و مع ـ ــدل
الب ال ــة مي ــل او ــاالت .وعل ــى الص ــعيد ال ــوطين ،بلـ ـ مع ــدل املش ــاركة الع ــام  64.2املائ ــة
عــام  ،2013أي أقــل بنســبة  0.4املائــة مــن معــدل عــام  ،2012بينمــا بلـ معــدل الب ال ـة 9.6
املائــة عــام  ،2013أي أقــل بنســبة  0.7املائــة رــا ســجل عــام ( 2012املصــدر :اإلدارة
الوطنية لصحصاء .
 -28وبل ـ معــدل عــدد العمــال املســجلن النقابــات خــالل أع ـوام  2007و 2008و2009
و ،2010على التوايل 3 ،املائة و 2.4املائة و 2.2املائة و 2.3املائة.
 -29و عـ ــام  ،2013بل ـ ـ معـ ــدل الـ ــدخل الفـ ــردي علـ ــى الصـ ــعيد الـ ــوطين  537 720بيسـ ــو
كولومبيـ ــا .وهـ ــذا يعـ ــين أن املـ ــداخيل الشـ ــإلرية ألسـ ــرة مؤلفـ ــة مـ ــن أربعـ ــة أشـ ــخان كانـ ــو تبل ـ ـ ،
املتوسـط 2 150 880 ،بيســو كولومبيــا عــام  .2013وإحما كانــو هــذه األســرة تعــيط املنــاطي
__________
( 10نسبة السكان النش ن اقتصاديا إآل السكان الذين هم
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الرئيســية يصــل هــذا املبل ـ  2 539 232بيســو كولومبيــا ،أمــا إحما كانــو تعــيط
فيبل  875 028بيسو كولومبيا (املصدر :اإلدارة الوطنية لصحصاء .

املنــاطي األخــرى

 -30وكان توزيل السكان العاملن حبسـب جمـاالت النشـاا االقتصـادي ،خـالل الفـرة ،2010-2006
كما يلي(. 11
ا دول 6
توزيع السكان العاملين بحسب مجالت النشاط القتصادي ،خالل الفترة 2010-2006
النشاا االقتصادي

2006

2007

2008

2009

2010

جمموا العمال على الصعيد الوطين

16 898

16 768

17 448

18 427

19 140

مل فدد نوا النشاا

694

12

25

13

9

2 918

3 170

3 428

3 496

استغالل املناجم ومقالل احلجارة

192

178

202

184

230

الصناعة التحويلية

2 197

2 287

2 316

2 419

2 470

اإلمداد بالكإلرباء والغاز واملاء

78

71

74

79

92

البناء

842

892

888

968

106

التجارة والفنادق وامل اعم

4 133

4 258

4 493

4 770

5 026

النقل والتخزين واالتصاالت

1 268

1 408

1 454

1 536

1 615

الوساطة املالية

208

227

223

221

240

األنش ة العقارية

808

947

1 119

1 192

1 205

3 572

3 485

3 618

3 731

الزراعــة وصــيد األمســاي وتربيــة املاشــية 2 999
والصيد واحلراجة

اخل ـ ـ ـ ــدمات اوتمعي ـ ـ ـ ــة واالجتماعي ـ ـ ـ ــة 3 479
والشخصية

 -31ووفقـ ـا للدراس ــة االستقص ــائية الوطني ــة املتعلق ــة بال ــدخل واإلنف ــاق للف ــرة ،2007-2006
تبل ـ نســبة إنفــاق األســر املعيشــية علــى الغــذاء والســكن والصــحة والتعلــيم  43املائــة مــن جممــوا
اإلنفاق.
 -32ويبن ا دول التايل تغريات مؤشر أسعار االستإلالي:

__________
( 11النتائج باآلالف .ونظرا لتدوير األرقام باآلالف ،قد ختتلف اواميل اختالفا طفيفا.
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ا دول 7
مؤشر أسعار الستهالك
الفرة

املؤشر السنوي

النسبة املئوية للتغري السنوي

2010

105.25

3.17

2011

109.15

3.73

2012

111.81

2.44

2013

113.98

1.94

2014

114.53

3.66

*2015
*

1.80

إآل حدود شإلر شباا/فةاير.

 -4المؤشرات الجتماعية
مـرحل

 -33ترد فيمـا يلـي تفاصـيل عـن معـدل التغ يـة الصـا ومعـدل االنق ـاا عـن الدراسـة
التعليم االبتدائي والثانوي وعدد التالميذ لكل مدر (وزارة التعليم .

ا دول 8
معدل التغطية الصافي ومعدل النقطاع عن الدراسـة فـي مرحلتـي التعلـيم البتـدائي والثـانوي
وعدد التالميذ لكل مدرس
التعليم األساسي االبتدائي
السنة
2004

89.9

املائة

6.42

املائة

28

2005

91.1

املائة

6.17

املائة

27

2006

91.5

املائة

5.71

املائة

27

2007

91.4

املائة

5.38

املائة

27

2008

90.6

املائة

4.98

املائة

27

2009

90.2

املائة

--

27

--

26

2010
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(أ

معدل االنق اا عن الدراسة

عدد التالميذ لكل مدر

(م

89.66

املائة

2011

89.35

املائة

2012

87.10

املائة

(ب
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التعليم األساسي الثانوي واملتوسط
معدل التغ ية الصا

السنة

(د

معدل االنق اا عن الدراسة

عدد التالميذ لكل مدر

2004

58.3

املائة

الثانوي 6.7 :املائة
املتوسط 4.4 :املائة

22

2005

63.2

املائة

الثانوي 5.7 :املائة
املتوسط 3.6 :املائة

23

2006

66.1

املائة

5.06

املائة

23

2007

67.8

املائة

5.05

املائة

23

2008

69.8

املائة

4.88

املائة

23

2009

71.1

املائة

--

23

71.5

املائة

--

24

2010

(م

(ب

2011
املصدر :البحـ املتعلــي بــالتعليم النظــامي  -االســتمارة م ، 600اإلدارة الوطنيــة لصحصــاء .التوقعــات الســكانية،
حسابات اإلدارة الوطنية لصحصاء :البح املتعلي بالتعليم النظامي ،اإلدارة الوطنية لصحصاء.
(أ

معــدل التغ يــة الصــا  :عــدد التالميــذ املســجلن مســتوى معــن خــالل فــرة معينــة والــذين لــديإلم الســن
املالئمـة ملتابعـة الدراسـة هـذا املسـتوى/عدد األشـخان املنتمـن إآل الفئـة العمريـة املالئمـة ملتابعـة الدراســة
حمل ــة املس ــتوى خ ــالل تل ــة الف ــرة .والفئ ــات العمري ــة ه ــي :بالنس ــبة للتعلــيم االبت ــدائي :م ـن  6إآل 10
سنوات وبالنسبة للتعليم الثانوي واملتوسط :من  11إآل  16سنة .ويشمل نظام التعلم السريل.

(ب عدد التالميذ املسـجلن
حملة املستوى.

مسـتوى معن/عـدد املدرسـن الـذين لـديإلم أكـة عـدد مـن حصـص التـدريس

(م مل املعلومات دون تعديل بالنسبة للتغ ية.
(د

يشمل دورات للبالغن (الدورة  ،3والدورة  ،4والدورة  ،5والدورة . 6

 -34وكان ـ ـ ــو مع ـ ـ ــدالت اإلمل ـ ـ ــام ب ـ ـ ــالقراءة والكتاب ـ ـ ــة خ ـ ـ ــالل أعـ ـ ـ ـوام  2007و 2008و2009
و ،2010عل ـ ــى التـ ـ ـوايل 87.1 ،املائ ـ ــة و 87.6املائ ـ ــة و 87.5املائ ـ ــة و 87.6املائ ـ ــة
(وزارة التعليم .
 -35وبلـ ـ اإلنف ــاق االجتم ــاعي( ، 12خ ــالل الف ــرة  ،2014-2011أعل ــى مس ــتوياته
البلد ،توسط قدره  95.5مليار بيسو كولومو السنة( .وزارة املالية .

ت ــاريخ

__________
( 12يشمل هـذا البنـد اإلنفـاق علـى التعلـيم والبيئـة واحلمايـة االجتماعيـة ،والرفيـه ،والرياضـة والثقافـة والصـحة والسـكن
واألماكن العامة.
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الشكل 4
اإلنفاق الجتماعي2014-2000 ،

المتوسط 95.5 :مليار بيسو

2014-2011
هي الفترة التي ُسجل فيها أعلى مستوى لإلنفاق
الجتماعي في تاريخ البلد ،بمتوسط
قدره  95.5مليار

المتوسط 76.5 :مليار بيسو

العمل والضمان الجتماعي
التعليم
الصحة
مياه الشرب والصرف الصحي البيئي
السكن الجتماعي
الثقافة والرياضة والترفيه

المتوسط 42.7 :مليار بيسو

مليار بيسو في عام 2014

المتوسط 51.7 :مليار بيسو

باء -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
 -36يتمثــل اإلطــار القــانوين السياســي الرئيســي للبلــد الدســتور السياســي لعــام  ،1991الــذي
تــنص املــادة  1منــه علــى أن كولومبيــا ددولــة رعايــة اجتماعيــة قائمــة علــى ســيادة القــانون ،تنــتظم
ش ــكل مإلوري ــة موح ــدة وال مركزي ــة ،حمات كيان ــات إقليمي ــة مس ــتقلة حماتيـ ـ ا ،وه ــي دميقراطي ــة تش ــاركية
تعددية ،قائمة على احرام كرامة اإلنسان ،وعمل وت امن مواطنيإلا وغلبة املصلحة العامةد(. 13
 -37وتـ ــوخى الدسـ ــتور السياسـ ــي لعـ ــام  1991إنشـ ــاء هيكـ ــل مؤسسـ ــي للبلـ ــد مـ ــن ش ـ ـ نه مـ ــن
االسـتقاللية لفــروا الســل ة العامــة الثالثــة وإزــاد التـوازن بينإلـا ،ــدف حتقيــي أكــة قــدر مــن الشــفافية
والكفــاءة رارســة الوظيفــة العامــة .ولتفــادي تركــز الســل ة ،أنشــئو الســل ات التنفيذيــة والتش ـريعية
والق ـ ــائية ،باإلضـ ــافة إآل هيئـ ــات أخـ ــرى مسـ ــتقلة وقائمـ ــة بـ ــذالا( . 14وزـ ــوز لسـ ــل ات الش ـ ــعوب
األصلية رارسة املإلام الق ائية أقاليمإلا.
هيكل الدولة الكولومبية
 -38ـدف تقــدمي أكـة قــدر مـن املعلومــات عـن هيكــل الدولـة الكولومبيــة ،يـرد فيمــا يلـي وصــف
لفروا السل ة العامة الثالثة:
__________
( 13مإلورية كولومبيا .دستور كولومبيا السياسي .1991

( 14دستور كولومبيا السياسي لعام  .1991الباب اخلامس دنظام الدولةد ،املواد  113وما يليإلا.
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السلطة التنفيذية
 -39يرأســإلا رئــيس ا مإلوريــة وهــو رئــيس الدولــة ورئــيس احلكومــة وأعلــى ســل ة إداريــة .وتت ـ لف
الســل ة التنفيذيــة مــن وزراء احلكومــة ،ومــديري اإلدارات ،ومكاتــب احملــافظن ،وجمــالس املقاطعــات،
والبلــديات ،وجمــالس البلــديات ،وهيئــات الرقابــة ،واملؤسســات العامــة ،والشــركات الصــناعية والتجاريــة
التابعة للدولة.
 -40وينتخب رئيس ا مإلورية ونائبه باالقراا الشعو لوالية مدلا أربل سنوات .ووفقـ ا للفقـرة االنتقاليـة
من املادة  197مـن الدسـتور السياسـي ،املعدلـة باملـادة  2مـن القـانون التشـريعي  2لعـام  ،2004دال زـوز
ألي ش ــخص مي ــار أو م ــار مإل ــام رئ ــيس ا مإلوري ــة قب ــل دخ ــول ه ــذا الق ــانون التشـ ـريعي([ 15رق ــم 2
لعام  ]2004حيز النفاحم أن ينتخب إال لوالية رئاسية أخرىد .وقد جـرت االنتخابـات الرئاسـية األخـرية
أيار/م ــايو (ا ول ــة األوآل وحزيران/يوني ــه (ا ول ــة الثاني ــة  ،2014وأف ــو إآل انتخ ــاب ال ــدكتور خ ـ ـوان
مانويل سانتو كالديرون رئيس ا للجمإلورية للفرة . 16(2018-2014
 -41وإدارة ديـ ـوان رئاس ــة ا مإلوري ــة ه ــي اهليئ ــة املكلف ــة بالتنس ــيي ب ــن تل ــف وح ــدات ال ــديوان
ومراقبتإلــا وإدارلــا .وقــد حــدد القــانون  55لعــام  1990ال ــابل اخلــان هلــذه اإلدارة ،ونــص علــى أن
يتــوآل شــؤوهنا األمــن العــام ،بوصــفه مــديرا هلــا .ويــنص املرســوم  1649لعــام  2014علــى أن ا إلــاز
اإلداري ل ـ ــديوان رئاس ـ ــة ا مإلوري ـ ــة يت ـ ـ لف م ـ ــن إدارة دي ـ ـوان رئاس ـ ــة ا مإلوري ـ ــة ،وكي ـ ــان م ـ ـرتبط ـ ــا
(املؤسس ــة الوطني ــة للتجدي ــد والتنمي ــة احل ـ ـرية ،بريخيلي ــو ب ــاركو بارغ ــا وثالث ــة كيان ــات تابع ــة هل ــا
(الوكال ــة الكولومبي ــة إلع ــادة إدم ــام األفـ ـراد وا ماع ــات املس ــلحة املتم ــردة ،والوح ــدة الوطني ــة إلدارة
اطر الكوارث ،والوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون الدويل (. 17
 -42و وجـ ــب املرسـ ــوم  1649لعـ ــام  2014داملعـ ــدِّل هليكـ ــل إدارة دي ـ ـوان رئاسـ ــة ا مإلوريـ ــةد،
تتح ــدد املإل ــام الرئيس ــية للم ــدير فيم ــا يل ــي 1( :املس ــا ة ص ــياغة السياس ــات العام ــة الـ ـ تق ــل
مس ــؤوليتإلا عل ــى رئ ــيس ا مإلوري ــة ،بوص ــفه رئ ــيس الدول ــة ورئ ــيس احلكوم ــة وأعل ــى س ــل ة إداري ــة.
و( 2مســاعدة رئــيس ا مإلوريــة رارســة املإلــام املنوطــة بــه فيمــا يتعلــي بالســل ات العامــة واهليئــات
أو السـل ات األخــرى الـ فـددها الدســتور السياســي .و( 3تنظــيم العالقـات مــل الســل ات العامــة
واهليئ ــات أو الس ــل ات األخ ــرى ال ـ ـ ف ــددها الدس ــتور السياس ــي ،وفق ـ ـ ا للمب ــادئ التوجيإلي ــة ال ـ ـ
يقدمإلا رئيس ا مإلورية.
__________
( 15هكذا تسمى كولومبيا التعديالت ال يدخلإلا كونغر ا مإلورية على الدستور السياسي.

( 16للمزيد من املعلومات ،انظر املوقل الشبكي للسجل الوطين للحالة املدنية:
.http://www.registraduria.gov.co/-Elecciones-2014.1995-.html

( 17انظر املادة  1من املرسوم  394لعام  2012داملعدِّل جزئيا هليكل إدارة ديوان رئاسة ا مإلوريةد.
GE.15-14458

17/66

HRI/CORE/COL/2015

 -43ومــدير هــذه اإلدارة هــو املكلــف أي ـا بوضــل ر يــة للحكومــة وفق ـا للمبــادئ التوجيإليــة ال ـ
ف ــددها رئ ــيس ا مإلوري ــة ،والـ ـ تس ــتند بالنس ــبة إلدارة الـ ـرئيس خـ ـوان مانوي ــل س ــانتو إآل ث ــالث
دع ــائم ه ــي :الس ــالم واإلنص ــاف والتعل ــيم وه ــذه املب ــادئ توج ــه ،جمتمع ــة ،اخل ــة الوطني ــة للتنمي ــة
( 2018-2014املعروضـ ــة حالي ـ ـا علـ ــى كـ ــونغر ا مإلوريـ ــة .وجتـ ــدر اإلشـ ــارة إآل أنـ ــه سـ ــعيا إآل
حتقيــي هــذه األهــداف ،ســيجري العمــل وفقـا ملبــدأي احلكــم الرشــيد املتمثلــن الكفــاءة والشــفافية،
باالقران مل بذل جإلود مستمرة من أجل مكافحة الفساد.
 -44و ـ ــدف حتقي ـ ــي ه ـ ــذه األولوي ـ ــات ،أعي ـ ــد تش ـ ــكيل ه ـ ــذا الكي ـ ــان وج ـ ــب املرس ـ ــوم 1649
لعــام  2014املــذكور آنف ـ ا ،وحملــة بشنشــاء هيئــات إداريــة للتنســيي الشــامل بــن ميــل ا إلــات املعنيــة
بتحقيي األهداف املتصلة ب ولويات احلكومة ،وهي كالتايل:
• اهليئات ال ينسقإلا مكتب املدير:
• األمانة املعنية بالشفافية
• مكتب املستشار الرئاسي لشؤون إنصاف املرأة
• مديرية الشؤون السياسية
• مديرية النظام الوطين للشباب دكولومبيا الشابةد
• اهليئات ال ينسقإلا مكتب الوزير مستشار احلكومة والق اا اخلان:
• مكتب املستشار الرئاسي لشؤون ال فولة املبكرة
• مكتب املستشار الرئاسي املكلف بنظام املنافسة واالبتكار
• مديرية تنفيذ نظام احلكم واواالت االسراتيجية
• مديرية السياسات العامة
• مديرية شؤون املناطي
• اهليئــات ال ـ ينســقإلا مكتــب الــوزير املستشــار بش ـ ن بفــرة مــا بعــد الن ـزاا وحقــوق اإلنســان
واألمن:
• مكتب املستشار الرئاسي حلقوق اإلنسان
• مديرية العمل الشامل ملكافحة األلغام امل ادة لألفراد
• مديرية األمن
• املديرية املعنية بفرة ما بعد النزاا
• مكتب املفوض السامي املعين بالسالم.
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 -45ويت ـ ـ لف هيكـ ــل رئاسـ ــة ا مإلوريـ ــة ،باإلضـ ــافة إآل الـ ــوزراء املستشـ ــارين ،وامل ـ ـديرين واملفـ ــوض
السامي ،من مخس أمانات هي :أمانـة شـؤون الصـحافة ،واألمانـة اخلاصـة ،واألمانـة املعنيـة بالشـفافية،
وأمانــة الشــؤون القانونيــة ،وأمانــة األمــن الرئاســي ،وهــي تســاهم تنفيــذ املإلــام الدســتورية علــى النحــو
الواجب واملالئم وهي تابعة قانونا هلذه اإلدارة ولديوان رئاسة ا مإلورية ،على حد سواء.
 -46وم ــن جإل ــة أخ ــرى ،ز ــوز لـ ـرئيس ا مإلوري ــة ،وفقـ ـ ا مل ــا ي ــنص علي ــه الدس ــتور السياس ــي ،أن
يكلــف نائبــه بــبع املإلــام وعليــه ،فإلــو ي ـ لل الوقــو الـراهن باملســائل التاليــة :املشــاريل اخلاصــة
والبنية التحتية والسكن.
 -47والــوزراء ور ســاء اإلدارات موظفــون يعيــنإلم رئــيس ا مإلوريــة مباشــراة ،وتقــل علــيإلم مســؤولية
ص ــياغة السياس ــات املتص ــلة ناص ــبإلم ،وتوجي ــه العم ــل اإلداري وتنفي ــذ الق ــانون( . 18وف ــدَّد ع ــددهم
وتسـميالم وجـب القـانون  1444لعـام  2011الـذي فصــر عـدد الـوزارات  .16ويـرد فيمـا يلــي
تسمية الوزارات ونظامإلا وتسلسلإلا اهلرمي ،وكذلة آخر التعديالت املتعلقة بالكيانات التابعة هلا:

وزارة الداخلية
 -48أعي ــد ،وج ــب امل ــادة  2م ــن الق ــانون  1444لع ــام  ،2011تنظ ــيم وزارة الداخلي ــة والع ــدل
ومسيو وزارة الداخليـة .وعـدل املرسـوم  2893لعـام  2011أهـدافإلا وهيكلإلـا ومإلامإلـا ،ونـص علـى
أن اختصـ ــان هـ ــذه الـ ــوزارة يتمثـ ــل  :صـ ــياغة واعتمـ ــاد وتوجيـ ــه وتنسـ ــيي وتنفيـ ــذ السياسـ ــة العامـ ــة
واخل ـ ــط وال ـ ـةامج واملشـ ــاريل جمـ ــاالت مـ ــن قبيـ ــل حقـ ــوق اإلنسـ ــان ،والقـ ــانون الـ ــدويل اإلنسـ ــاين،
والتكام ــل ب ــن الدول ــة والكيان ــات اإلقليمي ــة ،وأم ــن املـ ـواطنن وتعايش ــإلم ،والش ــؤون اإلثني ــة ،وش ــؤون
املثلي ــات واملثلي ـ ـن ومزدوجـ ـي املي ــل ا نس ــي ومغ ــايري اهلوي ــة ا نس ــانية وح ــاملي ص ــفات ا نس ــن،
والفئـات السـكانية ال ــعيفة ،والتشـاور املسـبي وحــي املؤلـف واحلقـوق حمات الصــلة ،وحملـة مـن خــالل
مؤسسات هذه الوزارة ال تشمل جإلازها اإلداري(. 19
 -49و وج ــب املرس ــوم  4065لع ــام  ،2011أنش ــئو الوح ــدة الوطني ــة للحماي ــة ،التابع ــة ل ــوزارة
الداخلي ــة ،ــدف تنظ ــيم وتنس ــيي وتنفي ــذ إج ـراءات تق ــدمي خ ــدمات احلماي ــة مل ــن حت ــددهم احلكوم ــة
الوطني ـ ــة ،املعرض ـ ــة حي ـ ــالم وس ـ ــالمتإلم وأم ـ ــنإلم الشخص ـ ــي ملخ ـ ــاطر اس ـ ــتثنائية أو ش ـ ــديدة ،بس ـ ــبب
أنش ـ ـ ـ ـ تإلم ،أو أوض ـ ـ ـ ـاعإلم أو ظـ ـ ـ ــروفإلم السياسـ ـ ـ ــية ،أو العامـ ـ ـ ــة ،أو االجتماعيـ ـ ـ ــة ،أو اإلنسـ ـ ـ ــانية،
أو الثقافي ـ ــة ،أو اإلثني ـ ــة ،أو املتعلق ـ ــة بن ـ ــوا جنس ـ ــإلم ،أو بوص ـ ــفإلم ض ـ ــحايا للعن ـ ــف ،أو مش ـ ــردين،
أو ناش ن جمال حقـوق اإلنسـان أو بسـبب رارسـتإلم لوظيفـة عامـة أو أنشـ ة أخـرى قـد يرتـب
__________
( 18انظر املادة  208من دستور كولومبيا السياسي.

( 19مإلورية كولومبيا .املادة  1مـن املرسـوم  2893لعـام  ،2011الـذي يعـدل أهـداف وزارة الداخليـة وهيكلإلـا التنظيمـي
ومإلامإلا ويدرم ا إلاز اإلداري للداخلية.
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عنإلا خ ر استثنائي ،من قبيل تـزعم النقابـات ،واملنظمـات غـري احلكوميـة وفئـات السـكان املشـردين
و دف ضمان مواءمة وفعالية وكفاية التدابري املنصون عليإلا.

وزارة الشؤون اخلارجية
 -50يــنص املرســوم  3355لعــام ( 2009املعــدل باملرســوم  2674لعــام  2013علــى أن تتــوآل
هــذه الــوزارة ،حتــو إش ـراف رئــيس ا مإلوريــة ،مإلمــة صــياغة وخت ــيط وتنســيي وتنفيــذ وتقيــيم سياســة
كولومبيا اخلارجية وعالقالا الدولية وإدارة اخلدمات اخلارجية.
 -51و وج ــب املرس ــوم  4062لع ــام  ،2011أنش ــئو الوح ــدة اإلداري ــة اخلاص ــة ،املس ــماة دائ ــرة
شــؤون اهلجــرة كولومبيــا ،باعتبارهــا هيئــة أمــن مدنيــة ،تابعــة لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة ،ــدف رارســة
مإلام هيئـة رصـد ومراقبـة شـؤون اهلجـرة واألجانـب دولـة كولومبيـا ،وحملـة إطـار السـيادة الوطنيـة
ووفق ا للقوانن والسياسات ال ت عإلا احلكومة الوطنية هذا اوال.

وزارة املالية والدين العام
 -52يتمثــل الغــرض منإلــا حتديــد وصــياغة وتنفيــذ سياســة البلــد االقتصــادية ،واخل ــط العامــة،
والـ ـ ـةامج واملش ـ ــاريل املرتب ـ ــة ـ ــذه السياس ـ ــة ،باإلض ـ ــافة إآل إع ـ ــداد القـ ـ ـوانن واملراس ـ ــيم ،و جم ـ ــال
ال ـرائب ،تنظــيم الرســوم ،وا مــاري ،والــدين العــام ،وامليزانيــة ،واخلزينــة املاليــة ،والتعــاون ،والتمويــل،
وص ــرف العم ــالت ،واملع ــامالت النقدي ــة ،واالئتم ــان ،دون املس ــا باالختصاص ــات املخول ــة ول ــس
إدارة بنة ا مإلورية.

 -53و وجب املرسـوم  575لعـام  ،2013عـدل هيكـل الوحـدة اإلداريـة اخلاصـة إلدارة املعاشـات
واملسا ات شبه ال ريبية اخلاصة باحلماية االجتماعية ،وهي كيان إداري وطين حمو شخصـية اعتباريـة،
واستقاللية إدارية ومالية تابل لوزارة املالية والدين العام يإلـدف إآل إقـرار وإدارة االسـتحقاقات املتعلقـة
باملعاشات واملسا ات املاليـة ،الـ تتكفـل ـا اإلدارات احلصـرية ملعاشـات املـوظفن العـامن املنتسـبن
للنظام الوطين للمن املتوس ة واإلعانات احملـددة أو مـوظفي الكيانـات العامـة الوطنيـة ،الـ قـد تكـون
قيــد التصــفية ،أو قــد يصــدر أمــر بتصــفيتإلا أو يتقــرر إهنــاء نشــاطإلا مــن قبــل الشــخص املســؤول عنــه.
وعلى نفس املنوال ،فدد املرسوم اهليكل التنظيمي هلذا الكيان ومإلامه ومقره.

وزارة العدل والقانون
 -54أعي ــد ،وج ــب امل ــادة  2م ــن الق ــانون  1444لع ــام  ،2011تنظ ــيم وزارة الداخلي ــة والع ــدل
ومسيــو وزارة الع ــدل والق ــانون .وح ــدد املرس ــوم  2897لع ــام  2011أه ــداف ه ــذه ال ــوزارة وهيكلإل ــا
ومإلامإلــا ،حبي ـ تتــوآل صــياغة واعتمــاد وتوجيــه وتنســيي وتنفيــذ السياســة العامــة جمــاالت النظــام
القـ ــانوين ،والـ ــدفاا واألمـ ــن القـ ــانوين ،واالحتك ـ ـام إآل الق ـ ــاء الرمسـ ــي والبـ ــديل ،ومكافحـ ــة ا رميـ ــة،
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وآليــات العدالــة االنتقاليــة ،ومنــل ا رميــة ومكافحتإلــا ،وشــؤون اإلصــالحيات والســجون ،وتعزيــز ثقافــة
الشرعية والوئام واحرام القوانن.
 -55و وجــب املرســوم  3183لعــام  ،2011ألغيــو املديريــة الوطنيــة ملكافحــة املخــدرات وصــدر
األمـ ـر بتص ــفيتإلا ،وق ــد كان ــو تابع ــة ل ــوزارة الع ــدل والق ــانون ،وحمات شخص ــية اعتباري ــة ،واس ــتقاللية
إداريــة وماليــة وميزانيــة خاصــة .وحــدد يــوم  31كــانون األول/ديســمة  2013موعــدا هنائي ـ ا لتصــفية
هذه املديرية.

 -56ومــن جإلــة أخــرى ،أنشــئو وجــب املرســوم  4085لعــام  ،2011الوكالــة الوطنيــة للــدفاا
الق ــانوين ع ــن الدول ــة ،باعتباره ــا وح ــدة إداري ــة خاص ــة ،تابع ــة ل ــوزارة الع ــدل والق ــانون ،ه ــدفإلا وض ــل
اس ـراتيجيات وخ ــط وإج ـراءات ترمــي إآل تنفيــذ السياســات ال ـ حتــددها احلكومــة الوطنيــة للــدفاا
القــانوين عــن الــوطن والدولــة .كمــا أن هــذه الوكالــة هــي املكلفــة بصــياغة وتقيــيم ونشــر السياســات
جمــاالت الــدفاا القــانوين ،ومنــل التصــرفات املنافيــة للقــانون الصــادرة عــن املــوظفن العــامن والكيانــات
العامــة ،ومنــل األض ـرار غــري املشــروعة وتو اســل ن ــاق آثارهــا .وأخــريا ،تتــوآل هــذه الوكالــة إدارة وتنســيي
وتنفيــذ اإلجـراءات الـ تكفــل تنفيــذ هــذه السياســات علــى ــو مالئــم مــن أجــل الــدفاا عــن املصــا
الوطنية املتنازا فيإلا.

 -57وأنشــئو ،وجــب املرســوم  4150لعــام  ،2011وحــدة املؤسســات اإلصــالحية والســجون،
بوصــفإلا وحــدة إداريــة خاصــة تابعــة لــوزارة العــدل والقــانون ،ومكلفــة بــشجراءات توريــد الســلل وتقــدمي
اخل ـ ــدمات ،وت ـ ــوفري البني ـ ــة التحتي ـ ــة ،وال ـ ــدعم اللوجيس ـ ـ ـ واإلداري ال ـ ــالزم حلس ـ ــن أداء املؤسس ـ ــات
اإلصالحية والسجون ال يشرف عليإلا املعإلد الوطين لصصالحيات والسجون.

وزارة الدفاا الوطين
 -58تتمث ــل مإلم ــة ه ــذه ال ــوزارة ص ــياغة واعتم ــاد سياس ــات ا إل ــاز اإلداري لل ــدفاا ال ــوطين،
وخ ــه العامــة وبراجمــه ومشــاريعه ،الراميــة إآل الــدفاا عــن ســيادة الــوطن واســتقالله وســالمة أراضــيه،
باإلضــافة إآل احلفــاى علــى النظــام الدســتوري وضــمان التعــايط الــدميقراطي .وعــدل املرســوم 4890
لع ــام ( 2011املع ــدل باملرس ــوم  2758لع ــام  2012هيكـ ــل وزارة ال ــدفاا ال ــوطين جزئي ـ ـ ا ،حي ـ ـ
ح ــدد اخلارط ــة التنظيمي ــة لك ــل وح ــدة م ــن وح ــدالا واملإل ــام املنوط ــة ــا ،كم ــا يل ــي :مكت ــب ال ــوزير،
ومكت ـ ــب نائ ـ ــب ال ـ ــوزير املكل ـ ــف بالسياس ـ ــات والش ـ ــؤون الدولي ـ ــة ،ومكت ـ ــب نائ ـ ــب ال ـ ــوزير املكل ـ ــف
باالس ـ ـراتيجية والتخ ـ ــيط ،واألمان ـ ــة العام ـ ــة ،وهيئ ـ ــة االستش ـ ــارة والتنس ـ ــيي ،ومكت ـ ــب نائ ـ ــب ال ـ ــوزير
املكلف بالفريي االجتماعي لشركات ق اا الدفاا والرفاه.
 -59ومن بن التغيريات الوزاريـة األخـرية املرسـوم  4177لعـام  2011الـذي أنشـئو وجبـه هيئـة
لتنســيي عمــل كيانــات ق ــاا الــدفاا ،وهــي تابعــة لــوزارة الــدفاا الــوطين ،تســمى الفريــي االجتمــاعي
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لشــركات ق ــاا الــدفاا ،بغــرض ضــمان وتيســري تنفيــذ سياســة هــذا الق ــاا علــى ــو يتســم باالتســاق
والتزامن ووحدة املعايري االسراتيجية.

وزارة الزراعة والتنمية الريفية

 -60يتمثــل هــدف هــذه الــوزارة صــياغة سياسـ م
امج ومشــاري مل ق اعــات الزراعــة،
ـات وخ ـ مـط وبـر م
والصيد البحري والتنمية الريفية ،وتنسيقإلا واعتمادها.
 -61وأنشــئو ،وجــب املرســوم  4801لعــام  ،2011الوحــدة اإلداريــة اخلاصــة إلعــادة األراضــي
املنتزع ــة ،التابع ــة ل ــوزارة الزراع ــة والتنمي ــة الريفي ــة ،وه ــي هيئ ــة اعتباري ــة ،تتمت ــل باالس ــتقاللية اإلداري ــة
واملاليــة .ويتمث ــل اهل ــدف األساس ــي هل ــذه الوح ــدة أن تك ــون ثاب ــة هيئ ــة إداري ــة للحكوم ــة الوطني ــة
تتــوآل مس ـ لة إع ــادة األراضــي املنتزع ــة إآل مالكيإلــا وفق ـ ا مل ــا هــو منص ــون عليــه الق ــانون 1448
لعام  2011جمال إجراءات جة ال رر (إعـادة األراضـي قانونيـ ا وماديـ ا ،أو مـن خـالل مـا يعادهلـا
أو االعراف بالتعوي .
 -62و وج ــب املرس ــوم  4181لع ــام  ،2011ف م
ص ــلو ع ــن وزارة الزراع ــة والتنمي ــة الريفي ــة املإلم ــة
املنص ــون عليإل ــا امل ــادة  40م ــن الق ــانون  13لع ــام  ،1990واملإل ــام األخ ــرى املخول ــة للمعإل ــد
الكولــومو للتنميــة الريفيــة ،املنصــون عليإلــا الفقــرة  5مــن املــادة  ،3و الفقـرات  22و 23و24
مــن املــادة  ،4والفقــرة  16مــن املــادة  32مــن املرســوم  3759لعــام  ،2009وأنشــئو بــذلة اهليئــة
الوطنيــة لربيــة األحيــاء املائيــة وصــيد األمســاي ،وهــدفإلا رارســة الســل ة املتعلقــة بصــيد األمســاي وتربيــة
األحيــاء املائيــة كولومبيــا ،وبالتــايل ،فإلــي تع ــي األولويــة لعمليــات التخ ــيط ،والبحـ  ،والتنظــيم،
والت ــوير ،والتقن ــن ،والتس ــجيل ،واإلع ــالم ،والتفت ــيط ،والرص ــد واملراقب ــة فيم ــا يتعل ــي ب نشـ ـ ة ص ــيد
األمســاي وتربيــة األحيــاء املائيــة ،مــن خــالل ت بيــي العقوبــات الواجبــة ،إطــار سياســة ت ــوير هــذه
املوارد وتنميتإلا املستدامة.

وزارة الصحة واحلماية االجتماعية

 -63وجــب املــادة  6مــن القــانون  1444لعــام  ،2011ف م
صــلو عــن وزارة احلمايــة االجتماعيــة
األهـ ــداف واملإلـ ــام املسـ ــندة إآل مكتـ ــب نائـ ــب وزيـ ــر الصـ ــحة والرخـ ــاء االجتمـ ــاعي ،وكـ ــذلة املإلـ ــام
املس ــندة إآل مكت ــب نائ ــب ال ــوزير للش ــؤون التقني ــة .وهك ــذا أعي ــد تنظ ــيم ه ــذه ال ــوزارة ومسي ــو وزارة
الصــحة واحلمايــة االجتماعيــة ،ال ـ يتمثــل هــدفإلا ،وفق ـا للمرســوم  4107لعــام  ،2011صــياغة
واعتمــاد وتوجيــه وتنســيي وتنفيــذ وتقيــيم السياســة العامــة جمــال الصــحة ،والصــحة العامــة ،والتنميــة
االجتماعيــة جمــال الصــحة ،واملشــاركة صــياغة السياســات جمــال املعاشــات ،والفوائــد املاليــة
الدوريــة واألخ ــار املإلنيــة .كمــا تتكلــف بــشدارة وتوجيــه وتنســيي وتقيــيم النظــام العــام للتـ من الصــحي
االجتماعي والنظام العام لألخ ار املإلنية.
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 -64وتغــري ،وجــب املرســوم  4109لعــام  ،2011ال ــابل القــانوين للمعإلــد الــوطين للصــحة مــن
مؤسسـة عامـة إآل معإلـد علمــي تقـين ،تـابل لــوزارة الصـحة واحلمايـة االجتماعيــة .وكنتيجـة لتغـري طــابل
هــذا املعإلــد ،يتمثــل هدفــه ،باعتبــاره هيئــة علميــة تقنيــة ،فيمــا يلــي( :أ ت ــوير وإدارة املعــارف العلميــة
جمال الصـحة وال ـب األحيـائي مـن أجـل املسـا ة حتسـن احلالـة الصـحية لألفـراد (ب إجـراء
البحوث العلميـة األساسـية وامل بقـة جمـال الصـحة وال ـب األحيـائي (م تعزيـز البحـ العلمـي،
واالبتكــار وإزــاز الدراســات وفق ـا ألولويــات الصــحة العامــة ال ـ فــددها املعإلــد (د املراقبــة واألمــن
الصـ ـ ــحي املسـ ـ ــائل ال ـ ـ ـ تنـ ـ ــدرم ضـ ـ ــمن اختصاصـ ـ ــاته وإنتـ ـ ــام املـ ـ ــدخالت وامل ـ ـ ـواد البيولوجيـ ـ ــة
(ه العمــل بوصــفه معإلــدا وطني ـا مرجعي ـا ومنســقا للشــبكات اخلاصــة ،وحملــة إطــار النظــام العــام
للت من الصحي االجتماعي ونظام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
 -65وأخ ــريا ،و وج ــب املرس ــوم  0540لع ــام  ،2012أنش ــئو اللجن ــة املش ــركة ب ــن الق اع ــات
املعنيــة بعمليــة الســجل الوحيــد للمنتســبن لنظــام ال ــمان االجتمــاعي الشــامل واحلمايــة االجتماعيــة،
بغــرض تنســيي إج ـراءات تنفيــذ هــذا النظــام .وتت ـ لف هــذه اللجنــة املشــركة بــن الق اعــات مــن وزيــر
الصحة واحلمايـة االجتماعيـة أو مندوبـه ،وهـو مـن يرأسـإلا ،ومـن وزيـر املاليـة والـدين العـام أو مندوبـه،
ووزير العمل أو مندوبه ووزير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أو مندوبه.

وزارة العمل

 -66وج ــب القـ ـانون  1444لع ــام  ،2011ف م
ص ــلو ع ــن وزارة احلماي ــة االجتماعي ــة األه ــداف
واملإلــام واملســائل املســندة وجــب الق ـوانن الســارية املفعــول إآل مكتــب نائــب وزيــر الصــحة والرخــاء
باإلضــافة إآل املإل ــام املس ــندة إآل مكت ــب نائ ــب ال ــوزير للش ــؤون التقني ــة ،وأنش ــئو وزارة العم ــل .وق ــد
حــدد املرســوم  4108لعــام  2011أهــدافإلا فيمــا يلــي :صــياغة واعتمــاد السياســات واخل ــط العامــة
والـةامج واملشــاريل املتعلقــة بالعمــل ،وبــاحرام احلقــوق األساســية ،وضــمانات العمــال ،وتوطيــد وتعزيــز
ومحاية أنش ة االقتصاد الت امين والعمل الالئي.
 -67و وجــب املرســوم  4121لعــام  ،2011تغــري اهليكــل القــانوين إلدارة املعاشــات الكولومبيــة،
مــن شــركة صــناعية وجتاريــة تابعــة للدولــة ،إآل شــركة صــناعية وجتاريــة تابعــة للدولــة ،منظمــة بوصــفإلا
كيانـ ـا ماليـ ـا حما ط ــابل خ ــان وتابعـ ـا ل ــوزارة العم ــل ح ــىت مت ــن  ،م ــن خ ــالل مإلامإل ــا ،احلق ــوق واملزاي ــا
احملددة النظام العام لل مان االجتماعي واملكرسة املادة  48من دستور ا مإلورية.

وزارة املعادن وال اقة
 -68تغـ ـ ــري ،وج ـ ـ ــب املرس ـ ـ ــوم  0381لع ـ ـ ــام ( 2012املع ـ ـ ــدل باملرس ـ ـ ــوم  2881لع ـ ـ ــام 2013
واملرســوم  1617لعــام  ، 2013هيكــل هــذه الــوزارة ،مــل اإلشــارة إآل أن هــدفإلا يتمثــل صــياغة
واعتماد وتوجيه وتنسيي السياسات واخل ط والةامج املتعلقة بق اا املعادن وال اقة.
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وزارة التجارة والصناعة والسياحة
 -69تتمثــل أهــداف هــذه الــوزارة صــياغة واعتمــاد وتوجيــه وتنســيي السياســات العامــة جمــال
تنمية البلد االقتصـادية واالجتماعيـة ،واملتعلقـة بالتنافسـية واإلدمـام وتنميـة ق اعـات اإلنتـام ،وكـذلة
تنفي ــذ سياس ــات التج ــارة اخلارجي ــة وخ إل ــا العام ــة وبراجمإل ــا ومش ــاريعإلا .و وج ــب املرس ــوم 4176
لع ـ ــام  ،2011أعي ـ ــد إس ـ ــناد بعـ ـ ـ مإل ـ ــام وزارة التج ـ ــارة والص ـ ــناعة والس ـ ــياحة إآل إدارة ال ـ ـ ـرائب
وا ماري الوطنية ،فيما يتعلي بشدارة سجل عقود استرياد التكنولوجيا وتصدير اخلدمات.

وزارة التعليم الوطين
 -70ح ــدد املرس ــوم  5012لع ــام  2009أه ــداف ه ــذه ال ــوزارة وض ــل السياس ــات واملب ــادئ
التوجيإليــة ال ـ مــن ش ـ هنا أن ت ــمن االســتفادة مــن نظــام التعلــيم العــام ،وكــذلة جــودة التعلــيم
كولومبيا.

وزارة البيئة والتنمية املستدامة
 -71نص ـ ــو امل ـ ــادة  11م ـ ــن الق ـ ــانون  1444لع ـ ــام  2011عل ـ ــى أن تـ ذفص ـ ــل ع ـ ــن وزارة البيئ ـ ــة
واإلســكان والتنميــة اإلقليميــة األهــداف واملإلــام املســندة وجــب الق ـوانن الســارية املفعــول إآل مكتــب
نائ ــب وزي ــر اإلس ــكان والتنمي ــة اإلقليمي ــة وإآل مكت ــب نائ ــب وزي ــر ش ــؤون املي ــاه والص ــرف الص ــحي
األساس ــي والوح ــدات التابع ــة هلم ــا .و ه ــذا الص ــدد ،أعي ــد وج ــب امل ــادة  12تنظ ــيم وزارة البيئ ــة
واإلس ــكان والتنمي ــة اإلقليمي ــة ،ومسي ــو وزارة البيئ ــة والتنمي ــة املس ــتدامة ،وح ــددت أه ــدافإلا وهيكلإل ــا
وج ــب املرس ــوم  3570لع ــام  2011ال ــذي ي ــنص عل ــى أن ه ــذه ال ــوزارة ه ــي املس ــؤولة ع ــن توجي ــه
وتنظـ ــيم إدارة البيئـ ــة اإلقليميـ ــة وحتديـ ــد السياسـ ــات والقواعـ ــد التنظيميـ ــة ال ـ ـ ينبغـ ــي أن خت ـ ــل هلـ ــا
عملي ــات استص ــال املـ ـوارد الوطني ــة ال بيعي ــة املتج ــددة والبيئي ــة واحملافظ ــة عليإل ــا ومحايتإل ــا وتنظيمإل ــا
وإدارلا واستخدامإلا واستغالهلا املستدام.
 -72و وجـب املرســوم  3572لعـام  ،2011أنشــئو الوحـدة اإلداريــة اخلاصـة املســماة احلـدائي الوطنيــة
ال بيعية لكولومبيا ،بوصـفإلا كيانـ ا تابعـ ا لق ـاا البيئـة والتنميـة املسـتدامة ،مكلفـ ا بـشدارة نظـام احلـدائي الوطنيـة
ال بيعيــة وتنفيــذه وبتنســيي النظــام الــوطين للمنــاطي احملميــة .وأخــريا ،و وجــب املرســوم  3573لعــام ،2011
أنشــئو الوحــدة اإلداريــة اخلاصــة للنظ ـام الــوطين ،املســماة اهليئــة الوطنيــة للراخــيص البيئيــة ،املندرجــة ضــمن
ا إلاز اإلداري للبيئـة والتنميـة املسـتدامة .وهـذه اهليئـة هـي املكلفـة ب ـمان أن متتثـل للمعـايري البيئيـة املشـاريل
أو األشغال أو األنش ة ال تسـتلزم ترخيصـ ا أو تصـرف ا أو إجـراء بيئيـ ا ،علـى ـو زعلإلـا تسـاهم التنميـة
املستدامة للبيئة البلد.

وزارة اإلسكان واملدن واألقاليم
 -73نص ـ ــو امل ـ ــادة  11م ـ ــن الق ـ ــانون  1444لع ـ ــام  2011عل ـ ــى أن تـ ذفص ـ ــل ع ـ ــن وزارة البيئ ـ ــة
واإلســكان والتنميــة اإلقليميــة األهــداف واملإلــام املســندة وجــب الق ـوانن الســارية املفعــول إآل مكتــب
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نائ ــب وزي ــر اإلس ــكان والتنمي ــة اإلقليمي ــة وإآل مكت ــب نائ ــب وزي ــر ش ــؤون املي ــاه والص ــرف الص ــحي
األساسـ ــي .و وجـ ــب املـ ــادة  ،14أنشـ ــئو وزارة اإلسـ ــكان واملـ ــدن واألقـ ــاليم ،لت ـ ـ لل باألهـ ــداف
واملإلــام ال ـ جــرى فصــلإلا عــن وزارة البيئــة واإلســكان والتنميــة اإلقليميــة .وحــددت أهــدافإلا وهيكلإلــا
ومإلامإلا وجب املرسوم  3571لعام .2011

وزارة التكنولوجيات واالتصاالت
 -74تغ ــري ،وج ــب املرس ــوم  091لع ــام  ،2010هيك ــل ه ــذه ال ــوزارة وأس ــندت إليإل ــا األه ــداف
التالي ــة( :أ تص ــميم وص ــياغة واعتم ــاد وتعزي ــز سياس ــات ق ــاا تكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت
وخ ــه وبراجمــه ومشــاريعه (ب تعزيــز اســتخدام املـواطنن والشــركات واحلكومــة وغريهــا مــن اهليئــات
الوطني ـ ــة لتكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات واالتص ـ ــاالت وامتالكإل ـ ــا (م حتدي ـ ــد السياس ـ ــة املتعلق ـ ــة ب ي ـ ــف
الرددات الراديوية وخدمات الةيد وما يتصل ا ورارسة مإلمة تنظيمه وخت ي ه وإدارته.

وزارة النقل
 -75حتـ ـ ــدد ،وجـ ـ ــب املرس ـ ـ ـوم  087لعـ ـ ــام  ،2011تكليـ ـ ــف هـ ـ ــذه الـ ـ ــوزارة بصـ ـ ــياغة واعتمـ ـ ــاد
السياس ــات واخل ــط والـ ـةامج والنظ ــام االقتص ــادي جم ــال النق ــل وامل ــرور والبني ــة التحتي ــة البل ــد،
ب مناطه الةي والبحري والنإلري والسككي وا وي.

وزارة الثقافة
 -76تعتــة هــذه الــوزارة الكيــان املكلــف بصــياغة وتنســيي وتنفيــذ ورصــد سياســة الدولــة جمــال
الثقافــة والرياضــة والرفيــه واســتغالل وقــو الف ـراغ .و عــام  ،2012اعتمــد اولــس الــوطين للسياســة
االقتص ــادية واالجتماعي ــة الوثيق ـ ـة  152للمجل ــس ال ــوطين للسياس ــة االقتص ــادية واالجتماعي ــة ال ـ ـ
منحو وجبإلا األولوية ملـوارد النظـام العـام للمشـاركة مـن أجـل الرعايـة الشـاملة لل فولـة املبكـرة والـ
مكن ــو ق ــاا الثقاف ــة م ــن ت ــوفري أث ــاث قاع ــات القـ ـراءة اخلاص ــة باألطف ــال التابع ــة للش ــبكة الوطني ــة
للمكتبات العامة.
 -77وفيما يتعلي باإلدارات ،جتدر اإلشارة إآل التعديالت األخرية التالية:
• وج ــب املرس ــوم  4152لع ــام  ،2011فص ــلو ع ــن الوكال ــة الرئاس ــية للعم ــل االجتم ــاعي
والتعــاون الــدويل  -العمــل االجتمــاعي ،األهــداف واملإلــام ال ـ تتكلــف ــا جمــال تنســيي
وتعزيز التعاون الـدويل كولومبيـا وأنشـئو الوحـدة اإلداريـة اخلاصـة املسـماة الوكالـة الرئاسـية
الكولومبي ــة للتع ــاون ال ــدويل ،التابع ــة إلدارة ديـ ـوان رئاس ــة ا مإلوري ــة .وه ــي كي ــان ال مرك ــزي
ت ــابل للس ــل ة التنفيذي ــة للنظ ــام ال ــوطين ،يتمت ــل بشخص ــية اعتباري ــة ،وباالس ــتقاللية اإلداري ــة
واملاليــة و يزانيــة خاصــة .وهــدفإلا إدارة التعــاون الــدويل العــام ،واخلــان ،والتقــين ،واملــايل غــري
القابل لالسرداد الذي قد يتلقاه البلد أو مينحه ،وتوجيإله وتنسيقه من الناحية التقنية
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• و وجـ ـ ــب املرسـ ـ ــوم  4155لعـ ـ ــام  ،2011حتولـ ـ ــو الوكالـ ـ ــة الرئاسـ ـ ــية للعمـ ـ ــل االجتمـ ـ ــاعي
والتعــاون الــدويل  -العمــل االجتمــاعي إآل إدارة معنيــة بالرخــاء االجتمــاعي ،تابعــة للجإلــاز
اإلداري لصدم ـ ـ ــام االجتم ـ ـ ــاعي واملص ـ ـ ــاحلة .وتتمث ـ ـ ــل أه ـ ـ ــداف ه ـ ـ ــذا الكي ـ ـ ــان ،إط ـ ـ ــار
اختصاص ـ ــاته و إط ـ ــار الق ـ ــانون ،فيم ـ ــا يل ـ ــي :ص ـ ــياغة واعتم ـ ــاد وتوجي ـ ــه وتنس ـ ــيي وتنفي ـ ــذ
السياسـ ــات واخل ـ ــط العامـ ــة وال ـ ـةامج واملشـ ــاريل الراميـ ــة إآل الق ـ ــاء علـ ــى الفقـ ــر ،وحتقيـ ــي
اإلدم ــام االجتم ــاعي ،واملص ــاحلة ،واستص ــال األراض ــي ،وتق ــدمي الرعاي ــة للفئ ــات ال ــعيفة
واألش ــخان حموي اإلعاق ــة م ــن الس ــكان وإع ــادة إدم ــاجإلم اجتماعي ـ ـا واقتص ــاديا ،وتق ــدمي
الرعاي ـ ــة ل ـ ــحايا العن ـ ــف وج ـ ــة ض ـ ــررهم ،وحمل ـ ــة وفقـ ـ ـا للم ـ ــادة  3م ـ ــن الق ـ ــانون 1448
لعـ ــام  .2011ومتـ ــار دائـ ــرة الرخـ ــاء االجتمـ ــاعي مإلامإلـ ــا بشـ ــكل مباشـ ــر أو مـ ــن خـ ــالل
الكيان ــات التابع ــة هل ــا أو املرتب ــة ــا وحمل ــة بالتنس ــيي م ــل الكيان ــات أو اهليئ ــات املختص ــة
األخــرى .وجتــدر اإلشــارة إآل أنــه ،وجــب املراســيم التاليــة ،جــرى حتديــد الكيانــات التابعــة
هلذه اإلدارة ،وكنتيجة لذلة ،أعيد تنظيم ا إلاز اإلداري لصدمام االجتماعي واملصاحلة:
• ي ــنص املرس ــوم  4156لع ــام  2011عل ــى أن يك ــون املعإل ــد الكول ــومو لرعاي ــة األس ــرة
تابعـ ا إلدارة الرخــاء االجتمــاعي .ويســعى هــذا املعإلــد إآل تقــدمي الرعايــة الشــاملة العاليــة
ا ــودة لل فولــة املبكــرة ،وكــذلة إآل الق ــاء علــى حــاالت ال ــعف أو التإلديــد ومحايــة
األطفال واملراهقن البلد
• ي ـ ــنص املرس ـ ــوم  4157لع ـ ــام  2011عل ـ ــى أن تك ـ ــون وح ـ ــدة رعاي ـ ــة ال ـ ــحايا وج ـ ــة
ض ــررهم علـ ــى ـ ــو شـ ــامل تابع ــة إلدارة الرخـ ــاء االجتمـ ــاعي .وفـ ــدد املرسـ ــوم 4802
لعــام  2011هيكــل هــذه الوحــدة ال ـ يتمثــل هــدفإلا تنســيي النظــام الــوطين لرعايــة
ال ــحايا وج ــة ض ــررهم وتنفي ــذ السياس ــة العام ــة لرعاي ــة ال ــحايا ومس ــاعدلم وج ــة
ضررهم على و شامل ،وفقا ملا ينص عليه القانون
• يــنص املرســوم  4158لعــام  2011علــى أن يكــون مركــز الــذاكرة التار يــة تابع ـ ا إلدارة
الرخـاء االجتمـاعي .وكنتيجـة لـذلة ،أعيــد تنظـيم ا إلـاز اإلداري لصدمـام االجتمــاعي
واملص ــاحلة .وف ــدد املرس ــوم  4802لع ــام  2011هيك ــل ه ــذا املرك ــز ،مراعي ـ ا أن هدف ــه
يتمث ــل تلق ــي واس ــتعادة وحفـ ــل وم ــل وحتلي ــل ميـ ــل امل ـ ـواد الوثائقي ــة ،والشـ ــإلادات
الشفإلية أو ب ي وسـيلة أخـرى ،املتعلقـة باالنتإلاكـات املرتكبـة خـالل فـرة النـزاا املسـل
الداخلي الكولومو
• أنشئو ،وجب املرسوم  4160لعام  ،2011الوحـدة اإلداريـة اخلاصـة املسـماة الوكالـة
الوطنيـ ــة للق ـ ــاء علـ ــى الفقـ ــر املـ ــدقل ،التابعـ ــة للجإلـ ــاز اإلداري لصدمـ ــام االجتمـ ــاعي
واملص ـ ــاحلة ،بغ ـ ــرض املش ـ ــاركة ،إآل جان ـ ــب الكيان ـ ــات املتخصص ـ ــة األخ ـ ــرى واهليئ ـ ــات
اإلقليميــة ،صــياغة السياســة العامــة للق ــاء علــى الفقــر املــدقل وتنســيي عمليــة تنفيــذ
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االسـراتيجية الوطنيــة للق ــاء علــى الفقــر املــدقل مــن خــالل الـربط بــن ا إلــات الفاعلــة
العامة واخلاصة وتعزيز االبتكار االجتماعي ،ضمن ملة أمور أخرى
• أنش ـ ــئو ،وج ـ ــب املرس ـ ــوم  4161لع ـ ــام  ،2011الوح ـ ــدة اإلداري ـ ــة اخلاص ـ ــة لوح ـ ــدة
األراض ـ ـ ــي ،التابع ـ ـ ــة إلدارة الرخ ـ ـ ــاء االجتم ـ ـ ــاعي ،املندرج ـ ـ ــة ض ـ ـ ــمن جإل ـ ـ ــاز اإلدم ـ ـ ــام
االجتمــاعي واملصــاحلة ،ــدف تنفيــذ السياســة الوطنيــة لوحــدة األراضــي ومتابعــة عمليــة
التنفيـ ــذ باإلضـ ــافة إآل توجيـ ــه وربـ ــط وتنسـ ــيي التـ ــدخل املؤسسـ ــي املتبـ ــاين املنـ ــاطي
املستإلدفة بالتوحيد و املناطي املت ررة بزراعة احملاصيل غري املشروعة
• وأخ ــريا ،و وج ــب الق ــانون  1532لع ــام  ،2012نظ ــم تنفي ــذ برن ــامج األس ــر العامل ــة،
الــذي تشــرف عليــه وتنســقه إدارة الرخــاء االجتمــاعي .وقــد وضــل هــذا الةنــامج بغــرض
املســا ة التغلــب علــى الفقــر والق ــاء عليــه وتــدريب رأ املــال البشــري ،مــن خــالل
تقدمي الدعم املايل املباشر لألسر املستفيدة من الةنامج
• وي ـرتبط أحــد التعــديالت األخــرى املتعلقــة بــاإلدارات باملرســوم  4057لعــام  ،2011الــذي
ألغيــو وجبــه إدارة األمــن الــوطين ،وباملرســوم  4179لعــام  ،2011الــذي أنشــئو وجبــه
اإلدارة املســماة املديريــة الوطنيــة لالســتخبارات ،بوصــفإلا هيئــة مدنيــة لألمــن ت ـ لل ب نشـ ة
االس ـ ــتخبارات االسـ ـ ـراتيجية واالس ـ ــتخبارات امل ـ ــادة م ـ ــن أج ـ ــل محاي ـ ــة حق ـ ــوق وحري ـ ــات
امل ـواطنن واألش ــخان املقيم ــن كولومبي ــا .وعل ــى نف ــس املنـ ـوال ،تس ــعى املديري ــة الوطني ــة
لالســتخبارات إآل منــل واستئصــال األخ ــار الداخليــة أو اخلارجيــة ال ـ لــدد س ـريان النظــام
ال ـ ــدميقراطي ،والنظ ـ ــام الدس ـ ــتوري والق ـ ــانوين ،واألم ـ ــن وال ـ ــدفاا ال ـ ــوطين ،وك ـ ــذلة إآل تلبي ـ ــة
االحتياجــات الـ ي لبإلــا منإلــا رئــيس ا مإلوريــة واحلكومــة جمــال االســتخبارات مــن أجــل
حتقيي غايات الدولة األساسية ،وفق ا للقانون
• و وج ـ ــب املرس ـ ــوم  1832لع ـ ــام  ،2012تغ ـ ــري هيك ـ ــل إدارة التخ ـ ــيط الوطني ـ ــة ،حي ـ ـ ـ
ح ــددت أه ــدافإلا تنس ــيي ووض ــل السياس ــات العام ــة وميزاني ــة م ـوارد االس ــتثمار ،وتنس ــيي
عمليـ ــات التخ ـ ــيط بـ ــن كيانـ ــات احلكومـ ــة الوطنيـ ــة وبـ ــاقي مسـ ــتويات احلكومـ ــة وإعـ ــداد
سياسـ ـ م
ـات الق ـ ــاا العـ ــام وخ ـ ــه وبراجمـ ــه ومشـ ــاريعه ،ومتابعـ ــة تنفيـ ــذها وتقيـ ــيم نتائجإلـ ــا،
وكــذلة القيــام ،علــى ــو دائــم ،تابعــة االقتصــاد الــوطين والــدويل واق ـرا دراســات وخ ــط
وبـ ـرامج ومش ــاريل لتحقي ــي التق ــدم التنمي ــة االقتص ــادية واالجتماعي ــة واملؤسس ــية والبيئي ــة،
وتعزيز التقارب اإلقليمي البلد.
 -78وتش ـ ــمل الس ـ ــل ة التنفيذي ـ ــة احمل ـ ــافظن ونـ ـ ـواب جم ـ ــالس املقاطع ـ ــات ،ور س ـ ــاء ومستش ـ ــاري
البلــديات ،الــذين ينتخبــون بــاالقراا الشــعو لواليــات مــدلا أربــل ســنوات .وقــد جــرت االنتخابــات
األخ ـ ــرية  30تش ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ــوبر  2011بغ ـ ــرض انتخ ـ ــاب احمل ـ ــافظن  32إدارة ،ون ـ ـ ـواب
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جم ــالس املقاطع ــات ،ور س ــاء  1099بلدي ــة ،باإلض ــافة إآل مستش ــاري البل ــديات وجم ــالس اإلدارات
احمللية اإلقليم الوطين.
 -79كم ــا تش ــكل املؤسس ــات العام ــة ،وهيئ ــات الرقاب ــة والش ــركات الص ــناعية والتجاري ــة التابع ــة
للدولة وشركات االقتصاد املختلط جزءا من السل ة التنفيذية.
السلطة التشريعية
 -80كـ ـونغر ا مإلوري ــة ه ــو اهليئ ــة الرئيس ــية للس ــل ة التشـ ـريعية كولومبي ــا .ووفقـ ـا للم ــادتن 114
و 150من الدستور السياسي ،تتمثل مإلمته الرئيسـية تقـدمي ومناقشـة وإعـداد واعتمـاد مشـاريل القـوانن،
الـ ينبغــي إحالتإلــا الحقـا إآل احلكومــة الوطنيــة بغــرض سـنِّإلا .كمــا ميــار كـونغر ا مإلوريــة مإلــام أخــرى
من قبيل :تعديل الدستور ،والرقابة السياسية على احلكومة الوطنية واإلدارة ،ومإلام إدارية شىت.
 -81وينقس ــم ك ــونغر ا مإلوري ــة إآل جملس ــن ــا :جمل ــس الش ــيو .وجمل ــس النـ ـواب .وينتخ ــب
أع اء اولسن بشكل دميقراطي لوالية مدلا أربل سنوات.
 -82وميــار كــونغر ا مإلوريــة املإلــام الق ــائية اســتثنائيا بغــرض فاكمــة مــوظفي الدولــة بش ـ ن
املســؤولية السياســية ولديــه مإلــام انتخابيــة صــون انتخــاب بع ـ املــوظفن كاملراقــب املــايل العــام
للجمإلوريــة والنائــب العــام للجمإلوريــة ،وق ــاة احملكمــة الدســتورية والغرفــة املختصــة بالق ــايا الت ديبيــة
اولــس األعلــى للق ــاء ،وأمــن املظــامل ونائــب رئــيس ا مإلوريــة حالــة شــغور م لــي وميــار
مإلــام الرقابــة العامــة ،ال ـ تتــي لــه اســتدعاء أي شــخص لــصدالء ببيانــات بش ـ ن الق ــايا أو األفعــال
ال حتقي فيإلا اللجان كما ميار مإلام إدارية وأخرى تتعلي باملراسم.
 -83ويت ـ ـ لف اول ـ ــس األعل ـ ــى أو جمل ـ ــس الش ـ ــيو .م ـ ـن  100ع ـ ــو ينتخب ـ ــون حبس ـ ــب ال ـ ــدوائر
االنتخابية الوطنية وع وين إضافين ينتخبان الدوائر اخلاصة بالشعوب األصلية.
 -84ويتـ لف جملــس العمــوم ،أو جملــس النـواب ،الوقــو الـراهن ،مـن  166نائبـا ينتخبــون تبع ـا
للــدوائر اإلقليميــة والــدوائر اخلاصــة (جمتمعــات الكولــومبين املنحــدرين مــن أصــل أفريقــي ،والشــعوب
األصــلية ،والكولــومبين اخلــارم واألقليــات السياســية وميكــن إعــادة انتخــا م للواليــات الالحقــة.
وقد أجريو انتخابات كونغر ا مإلورية األخرية  10آحمار/مار .2014
السلطة القضائية
 -85هي هيئة مستقلة وقائمة بذالا .وتت لف من االختصاصات الق ائية التالية:
• الق اء العـادي (ا نـائي واملـدين واملتعلـي بالعمـل  :أعلـى فكمـة هـي فكمـة العـدل العليـا.
كم ــا تن ــدرم ض ــمن ن ــاق ه ــذا االختص ــان الق ــائي احمل ــاكم العلي ــا لل ــدوائر الق ــائية،
وفاكم الدائرة وفاكم البلديات
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• الق ــاء اإلداري :ه ــو االختص ــان الق ــائي ال ــذي ينظ ــر املنازع ــات ال ـ تك ــون الدول ــة
أحــد أطرافإلــا .وجملــس الدولــة هــو أعلــى فكمــة وأعلــى هيئــة استشــارية للحكومــة .وبالتــايل
فإلو أعلى هيئة لتسوية املنازعات بن الدولـة واألفـراد ،أو الق ـايا الـ يكـون طرفاهـا كيـانن
تابعن للدولـة ،ـا حملـة شـركات االقتصـاد املخـتلط الـ تتجـاوز نسـبة رأمساهلـا العـام 50
املائــة .وعلــى نفــس املن ـوال ،تتمتــل هــذه احملكمــة بصــالحية البــو املنازعــات املتعلقــة
ب ش ــخان مس ــتقلن ق ــد تس ــند إل ــيإلم مإل ــام م ــن اختص ــان م ــوظفي اهليئ ــات احلكومي ــة.
وتن ــدرم ض ــمن ن ــاق ه ــذا االختص ــان الق ــائي اهليئ ــات الق ــائية للمنازع ــات اإلداري ــة
واحملاكم اإلدارية
• الق ــاء الدســتوري :أعلــى هيئاتــه الق ــائية هــي احملكمــة الدســتورية الـ تقــل عليإلــا مســؤولية
صــون الدســتور ومســوه وتنظــر هــذه احملكمــة بشــكل حصــري الق ــايا الدســتورية وت ــل
القواعــد الق ــائية املتعلقــة بن ــاق املعــايري ال ـوارد الدســتور .وتت ـ لف هــذه اهليئــة الق ــائية،
جمال دعوى الوصاية ،من ميل ق اة ا مإلورية
• اهليئــات الق ــائية اخلاصــة :يــنص الدســتور السياســي لكولومبيــا علــى أن هــذه احملــاكم تشــمل
س ـ ــل ات الش ـ ــعوب األص ـ ــلية وق ـ ــاة الص ـ ــل  .ويتمت ـ ــل ه ـ ــؤالء الق ـ ــاة بص ـ ــالحية تس ـ ــوية
املنازعـ ــات الفرديـ ــة واوتمعيـ ــة بع ـ ــدل وفق ـ ـا ملعـ ــايري العدالـ ــة اخلاص ـ ــة بـ ــاوتمل املعـ ــين بتل ـ ــة
املنازعات ،دون أن تكون قرارالم ثابة إدانة ق ائية.
 -86ويتــوآل اولــس األعلــى للق ــاء إدارة الســل ة الق ــائية ورارســة مإلامإلــا الت ديبيــة .وينقســم
إآل غـرفتن ـا :الغرفـة اإلداريـة الـ تتكلـف إلمـة تلبيـة االحتياجـات التنظيميـة وتلـة املتعلقـة بــشدارة
الســل ة الق ــائية ،وغرفــة الت ديــب الق ــائي ال ـ تتكلــف بــالتحقيي ســلوي املــوظفن الق ــائين
واحملامن وتسوية ق ايا تنازا االختصان.
 -87ونشـ مكتـب املـدعي العـام باعتمـاد الدســتور السياسـي لعـام  1991وينـدرم ضـمن الســل ة
الق ــائية .وب لــب مــن النائــب العــام ،أو أمــن املظــامل أو بنــاء علــى تقريــر يقدمــه موظــف عــام ،يتعــن
عليــه التحقيــي ا ـرائم وتوجيــه الــتإلم إآل مرتكبيإلــا املزعــومن أمــام الســل ات املختصــة ،باســتثناء
الســلوكيات ا نائيــة لعناصــر ق ـوات إنفــاحم القــانون أثنــاء فــرة اخلدمــة الفعليــة ومــا يتصــل ــا .ويت ـ لف
هذا املكتب من املدعي العام واملدعن املفوضن وموظفن آخرين فددهم القانون.
 -88وأخــريا ،ورغــم أن الق ــاء ا نــائي العســكري ال يشــكل جــزءا مــن اهليكــل التنظيمــي للســل ة
الق ــائية ،فشنــه ي ـ لل بشقامــة العــدل فيمــا يتعلــي بــا رائم الـ يرتكبإلــا عناصــر ق ـوات إنفــاحم القــانون
أثنــاء ف ــرة اخلدم ــة الفعليــة وم ــا يتص ــل ــا( . 20غــري أن ــه ،ال ز ــوز ب ـ ي حــال م ــن األح ـوال أن تعت ــة
ضمن األفعال املتصلة ب داء اخلدمـة جـرائم التعـذيب واإلبـادة ا ماعيـة واالختفـاء القسـري ،فإلومإلـا
احملـ ــدد االتفاقيـ ــات واملعاهـ ــدات الدوليـ ــة ال ـ ـ صـ ــدقو عليإلـ ــا كولومبيـ ــا ،وال السـ ــلوكيات املنافيـ ــة

__________
( 20انظر احلكم .C-361/01
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بشــكل واض ـ للمإلمــة احملــددة دســتوريا لق ـوات إنفــاحم القــانون وال ـ
الوظيفية ملرتكبإلا دمته ضمن تلة القوات(. 21

جــرد ارتكا ــا تنق ــل العالقــة

الكيانات المستقلة

 -89وخــارم ن ــاق الفــروا الثالثــة للســل ة العامــة ،توجــد كولومبيــا مؤسســات أخــرى مســتقلة
وقائمة بذالا ،وهي:
هيئات الرقابة
 -90يق ــوم مكت ــب املراق ــب امل ــايل الع ــام للجمإلوري ــة برص ــد اإلدارة املالي ــة ل ــصدارات واألش ــخان
املســتقلن أو الكيانــات الـ تــدير أمـوال الدولــة أو رتلكالــا .ويـرأ هــذه اهليئــة املراقــب املــايل العــام،
ال ـ ــذي ينتخب ـ ــه الك ـ ــونغر بكام ـ ــل هيئت ـ ــه الش ـ ــإلر األول م ـ ــن دورات ـ ــه مل ـ ــدة راثل ـ ــة لوالي ـ ــة رئ ـ ــيس
ا مإلورية ،ضمن قائمة مرشـحن تقـدمإلا احملكمـة الدسـتورية ،واحملكمـة العليـا للعـدل وجملـس الدولـة،
وال زوز إعادة انتخابه للوالية التالية مباشرة وال االستمرار رارسة مإلامه بعد انق اء واليته.
 -91وتتـ لف النيابـة العامـة مـن مكتـب النائـب العـام ومكتـب أمـن املظـامل .ويـرأ املكتـب األول
النائــب العــام ،الــذي ينتخبــه جملــس الشــيو ..وهــو الكيــان الــذي ميثــل امل ـواطنن أمــام الدولــة ،وأعلــى
هيئــة ضــمن النيابــة العامــة ،ويتمتــل باالســتقاللية اإلداريــة واملاليــة و يزانيــة خاصــة وقــد أنشــئو هــذه
اهليئــة للســإلر علــى صــون ومحايــة حقــوق اإلنســان ،ومحايــة املصــلحة العامــة ورصــد الســلوي الرمســي ملــن
يــؤدون وظــائف عامــة .و هــذا الصــدد ،فمكتــب النائــب العــام هــو املكلــف باشــرة وإزــاز وحســم
التحقيق ــات ال ـ ق ــد جت ــرى ،بس ــبب الف ــات موجب ــة للت دي ــب ،م ــل امل ــوظفن الع ــامن واألش ــخان
املستقلن الذين ميارسون وظائف عامة أو يديرون أموال الدولة.
 -92وفيما يتعلي كتب أمن املظامل ،فإلـو اهليئـة املسـؤولة عـن ضـمان الفعاليـة إعمـال حقـوق
اإلنســان بوصــفإلا أحــد العناصــر األساســية لدولــة الرعايــة االجتماعيــة القائمــة علــى ســيادة القــانون.
وألجــل حملــة ،حــددت اإلج ـراءات التاليــة :تعزيــز وتعمــيم حقــوق اإلنســان وصــون حقــوق اإلنســان
ومحايتإلــا والــدفاا عنإلــا وتعزيــز احـرام القــانون الــدويل اإلنســاين .ويشــكل مكتــب أمــن املظــامل جــزءا
م ــن النياب ــة العام ــة ومي ــار مإلام ــه حت ــو إشـ ـراف النائ ــب الع ــام .ويتمت ــل ه ــذا ا إل ــاز باالس ــتقاللية
اإلدارية وميزانية خاصة.

الكيانات اإلدارية
 -93تتـ لف املنظمــة االنتخابيــة مــن مكتــب التســجيل الــوطين لألحـوال املدنيــة واولــس االنتخــا
الـ ــوطين .وتقـ ــل عليإلـ ــا مسـ ــؤولية تنظـ ــيم االنتخابـ ــات ،وإدارلـ ــا ومراقبتإلـ ــا ،وكـ ــذلة مـ ــا يتعلـ ــي ويـ ــة
األشخان.

__________
( 21املادة  3من القانون  1407لعام .2010
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 -94وتتمثـ ـ ــل مإلمـ ـ ــة مكتـ ـ ــب التسـ ـ ــجيل الـ ـ ــوطين لألح ـ ـ ـوال املدنيـ ـ ــة دكفالـ ـ ــة تنظـ ـ ــيم عمليـ ـ ــة
االنتخابــات وشــفافيتإلا ،والظــروف املالئمــة للتصــويو وموثوقيــة نتــائج االق ـراا ،واملســا ة ترســيخ
الدميقراطيــة مــن خــالل حيــاده وموضــوعيته ،وتعزيــز املشــاركة االجتماعيــة ال ـ يلــزم فيإلــا التعبــري عــن
اإلرادة الشعبيةد(. 22
 -95وينتخــب أمــن مكتــب التســجيل الــوطين لألح ـوال املدنيــة مــن قبــل ر ســاء كــل مــن احملكمــة
الدس ــتورية ،وفكم ــة الع ــدل العلي ــا وجمل ــس الدول ــة ،عل ــى أس ــا ا ــدارة وحمل ــة لوالي ــة م ــدلا أرب ــل
ســنوات وينبغــي أن تتـوافر فيــه نفــس املــؤهالت الـ يشــرطإلا الدســتور السياســي لتــويل منصــب قــاض
حكمــة العــدل العلي ــا وأال يكــون قــد تقل ــد مناصــب إداريــة أح ـزاب أو حركــات سياســية خ ــالل
الع ــام الس ــابي مباش ــرة النتخاب ــه وز ــوز إع ــادة انتخاب ــه لف ــرة أخ ــرى ،ومي ــار مإل ــام إدارة وتنظ ــيم
االنتخاب ــات والتس ــجيل امل ــدين لألش ــخان وه ــويتإلم ،وك ــذلة مإلم ــة إب ـرام عق ــود باس ــم الدول ــة،
احلاالت ال ينص عليإلا القانون.
 -96ويتكل ــف اول ــس االنتخ ــا ال ــوطين إلم ــة تنظ ــيم وتفت ــيط ورص ــد ومراقب ــة مي ــل األنشـ ـ ة
االنتخابيـ ـ ــة لألح ـ ـ ـزاب واحلركـ ـ ــات السياسـ ـ ــية ،وجمموعـ ـ ــات امل ـ ـ ـواطنن الوازنـ ـ ــة ،ورثليإلـ ـ ــا القـ ـ ــانونن،
واملســؤولن واملرشــحن ،مــل ضــمان امتثــاهلم للمبــادئ وأدائإلــم لواجبــالم .وتتمتــل هــذه اهليئــة يزانيــة
خاصة وباالستقاللية اإلدارية .ويتـ لف اولـس االنتخـا الـوطين مـن تسـعة أع ـاء ينتخـبإلم كـونغر
ا مإلوريــة بكامــل هيئتــه ،لواليــة مــدلا أربــل ســنوات ،مــن خــالل نظــام حاصــل القســمة االنتخابيــة،
بعـ ـ ــد تق ـ ـ ــدمي مرش ـ ـ ــحن م ـ ـ ــن قمب ـ ـ ــل األح ـ ـ ـزاب أو احلرك ـ ـ ــات السياس ـ ـ ــية حمات الشخص ـ ـ ــية االعتباري ـ ـ ــة
أو التحالفات فيما بينإلا.

كيانات أخرى
 -97ميار بنة ا مإلورية مإلام البنة املركزي وهو هيئـة اعتباريـة عامـة ،تتمتـل باالسـتقاللية اإلداريـة
واملالية والتقنية ،و ل لنظام قـانوين خـان .وتتمثـل مإلامـه األساسـية فيمـا يلـي :تنظـيم املسـائل املتعلقـة
بالعملــة ،وب ســعار الصــرف الدوليــة والــدَّين وإصــدار العملــة القانونيــة وإدارة االحتياطــات الدوليــة وأن
يكــون املقــرض األخــري ملؤسســات االئتمــان ومص ـرفيَّإلا والوكيــل املــايل للحكومــة .ويعتمــد البنــة املركــزي
نظاما قانونيا حما طابل خان ،يتسم باالستقاللية اإلدارية واملالية والتقنية.
 -98وجمل ــس اإلدارة ه ــو أعل ــى هيئ ــة بن ــة ا مإلوري ــة ،وه ــو الس ــل ة املعني ــة بالنق ــد وأس ــعار
الص ــرف واالئتمان ــات .وتق ــل علي ــه مس ــؤولية إدارة مإل ــام ه ــذا البن ــة وتنفي ــذها ،ويتـ ـ لف م ــن س ــبعة
أع ــاء ،مــن بيــنإلم وزيــر املاليــة ،الــذي يرأســه .وينتخــب جملــس اإلدارة مــدير البنــة مــن بــن أع ــائه.
أمــا األع ــاء اخلمســة اآلخــرون ،املتفرغــون حصـري ا للمجلــس ،فيعيــنإلم رئــيس ا مإلوريــة لواليــة مــدلا
أربل سنوات قابلة للتمديد ،ويستبدل اثنان منإلم كل أربل سنوات.
__________
( 22الصفحة الرمسية ملكتب التسجيل الوطين لألحوال املدنية .http://www.registraduria.gov.co
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 -99وب ـ ــدأت تص ـ ــفية اللجن ـ ــة الوطني ـ ــة للتلفزي ـ ــون  10نيس ـ ــان/أبريل  2012ومل تع ـ ــد مت ـ ــار
مإلامإلـا اولـس الـوطين للتلفزيـون التـابل للإليئـة
اختصاصالا .ورغم حملة ،ففـي الوقـو الـراهن ،ميـار
َّ
الوطنية للتلفزيون املنش ة وجب القانون  1507املؤر 10 .كانون الثاين/يناير .2012

جيم -آليات المشاركة
 -1مشاركة المواطنين
 -100أنشــئو قانوني ـا كولومبيــا جمموعــة مــن اآلليــات اخلاصــة شــاركة امل ـواطنن تتــوخى إش ـراي
اوتم ــل اخت ــاحم القـ ـرارات عل ــى الص ــعيد ال ــوطين عن ــدما يتعل ــي األم ــر بالق ــايا الـ ـ هل ــا أث ــر عل ــى
التعايط االجتماعي ،وبالتـايل احلفـاى علـى الصـا العـام .ويـنظم القـانون  134لعـام  1994آليـات
املشاركة ،وينص على ال رق التالية:
• التص ــويو :ه ــو اإلجـ ـراء ال ــذي يش ــاري م ــن خالل ــه امل ـ ـواطن
قرار ما

اختي ــار رثلي ــه أو

اخت ــاحم

• االق ـراا العــام :يــدعو إليــه رئــيس ا مإلوريــة والغايــة منــه أن يبــدي الكولومبيــون آراءهــم مــن
أجل ت ييد قرا ٍر معن صادر عن السل ة التنفيذية أو رف ه
• االستفتاء :زوز أن تدعو إليـه جمموعـة مـن املـواطنن (ال تقـل نسـبتإلم عـن  10املائـة مـن
النــاخبن املســجلن لكــي يبــدي اوتمــل موافقتــه علــى مشــروا قاعــدة قانونيــة مــا أو رف ــه
هل ــا ،أو عل ــى إلغ ــاء ق ــانون س ــاري املفع ــول أو ع ــدم إلغائ ــه .وز ــوز إجـ ـراء االس ــتفتاء عل ــى
الصـ ـ ـ ــعيد الـ ـ ـ ــوطين ،أو اإلقليمـ ـ ـ ــي ،أو احمللـ ـ ـ ــي ،أو علـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــعيد الـ ـ ـ ــدوائر أو املقاطعـ ـ ـ ــات
أو البلديات
• املشــورة الشــعبية :إهنــا الصــيغة الـ ي ــر مــن خالهلــا رئــيس ا مإلوريــة ،أو احملــافل أو رئــيس
البلدي ــة ،حبس ــب احلال ــة ،مس ـ ـ لة حمات ط ــابل ع ــام بش ـ ـ ن ق ــية حمات أ ي ــة عل ــى الص ــعيد
ال ــوطين أو احملل ــي ،أو عل ــى ص ــعيد ال ــدوائر ،أو البل ــديات ،أو املقاطع ــات ،ويعرض ــإلا عل ــى
املـ ـواطنن ،ح ــىت يتخ ــذ قـ ـرارا رمسيـ ـا ــذا الشـ ـ ن .و مي ــل األحـ ـوال ،يك ــون القـ ـرار إلزاميـ ـا
للسل ة التنفيذية
• جملــس البلديــة املفتــو  :هــو اجتمــاا مفتــو وــالس املقاطعــات والبلــديات وجمــالس اإلدارات
احمللية ،حىت يشاري املواطنون بشكل مباشر مناقشة املسائل ال لم اوتمل
• املبادرة الشعبية :يدرجإلا القـانون احمللـي ضـمن احلقـوق السياسـية وموعـة مـن املـواطنن تتـي
هلـ ــا تقـ ــدمي مشـ ــاريل ق ـ ـوانن وق ـ ـوانن تش ـ ـريعية (ترمـ ــي إآل تعـ ــديل الدسـ ــتور أمـ ــام كـ ــونغر
ا مإلوريــة ،ومشــاريل ق ـوانن أمــام جمــالس الــدوائر ،ومشــاريل اتفاقــات أمــام جمــالس البلــديات
أو املقاطعــات ،ومشــاريل ق ـرارات أمــام جمــالس اإلدارات احملليــة ،والق ـرارات األخــرى املتعلقــة
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يئـ ــات الكيان ـ ــات اإلقليميـ ــة .ويتع ـ ــن أن تنـ ــاقط اهليئ ـ ــة العامـ ــة املختص ـ ــة هـ ــذه املب ـ ــادرات
لتعتمدها الحقا أو تعدهلا أو ترف إلا
• اإلعفــاء مــن الواليــة :هــو أي ـ ا حــي سياســي ي ــل مــن خاللــه املواطنــون هنايــة للواليــة ال ـ
عإلدوا ا إآل احملافل أو رئيس البلدية.
 -2األشكال األخرى للمشاركة
 -101التشــاور املســبي :هــو احلــي األساســي الــذي تتمتــل بــه الشــعوب األصــلية وا ماعــات اإلثنيــة
األخــرى حالــة اختــاحم تــدابري (قانونيــة وإداريــة أو عنــد اعت ـزام إزــاز مشــاريل ،أو أشــغال أو أنش ـ ة
داخ ـ ــل أقاليمإل ـ ــا ،س ـ ــعيا إآل محاي ـ ــة س ـ ــالمتإلا الثقافي ـ ــة واالجتماعي ـ ــة واالقتص ـ ــادية وكفال ـ ــة احل ـ ــي
املشاركة.
 -102ويس ــتند أساس ــه الق ــانوين إآل الق ــانون  21لع ــام  ،1991ال ــذي اعتم ــدت وجب ــه االتفاقي ــة
املتعلقة بالشـعوب األصـلية والقبليـة البلـدان املسـتقلة ،الـ اعتمـدها جنيـف املـؤمتر العـام ملنظمـة
العمـ ــل الدوليـ ــة دورتـ ــه السادسـ ــة والسـ ــبعن ،عـ ــام  1989وإآل املـ ــادة  76مـ ــن القـ ــانون 99
لعــام  ،1993واملرســوم  1320لعــام  ،1998واملرســوم  4530لعــام  2008والق ـرار رقــم 3598
لعام ( 2008وزارة الداخلية .
 -103وشــكل هــذا املفإلــوم موضــوا العديــد مــن الت ــويرات التش ـريعية ،مــن خــالل أحكــام صــادرة
عن احملاكم العليا ،حددت ن اقه وإطاره.
 -3مشاركة المنظمات غير الحكومية
 -104بغــرض تنــاول موضــوا مشــاركة امل ـواطنن وأشــكال تنظــيم اوتمــل املــدين ،يقــدم الفــرا التــايل
معلومــات تتعلــي باألحكــام القانونيــة ال ـ ختــول للمنظمــات غــري احلكوميــة صــالحية رارســة العمــل
ا ماعي.
 -105والدســتور السياســي لعــام  1991يت ــمن  65مــادة صصــة لتنظــيم مشــاركة امل ـواطنن(، 23
وهــي الواليــة ال ـ وضــعإلا القــانون األساســي رقــم  134لعــام  ،1994بغــرض متكــن املنظمــات غــري
احلكومية من رارسة عملإلا على و كامل.
__________
( 23انظــر امل ـواد  1و 2و 3و 40بش ـ ن الرقابــة السياســية واملــادة  95بش ـ ن واجــب املشــاركة احليــاة السياســية واملدنيــة
واوتمعيــة واملــادة  103بش ـ ن التنســيي والرقابــة والرصــد واملــادة  270بش ـ ن رصــد اإلدارة العامــة وامل ـواد  2و339
و 340بش ـ ن املش ــاركة عملي ــات التخ ــيط وامل ــادة  133بش ـ ن مس ــؤولية املنتخ ــب إزاء الناخ ــب وامل ــادة 259
املتعلقــة بالواليــة الةناجميــة وامل ــادة  273بش ـ ن التعاق ــد واملــادتن  20و 23بش ـ ن احلــي احلص ـول علــى املعلوم ــة
وطلبإلــا وامل ـواد مــن  86إآل  94بش ـ ن دعــاوى الوصــاية الــدعاوى ا ماعيــة ودعــاوى االمتثــال واملــادة  350البنــد
املتعلـي يزانيـة اإلنفـاق العـام االجتمـاعي واملـواد مـن  41إآل  78بشـ ن احلقـوق االجتماعيـة واملـواد  38و 39و103
بش ن احلي حرية تكوين ا معيات.
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 -106واملنظمات غـري احلكوميـة هيئـات اعتباريـة تنتمـي إآل فئـة الكيانـات غـري الرحبيـة .ولـدى هـذه
الكيانــات ،وفق ـا لغرضــإلا ولألحكــام القانونيــة الســارية املفعــول ،خيــاران للتســجيل :إمــا لــدى غــرف
التجـارة أو لـدى الكيانـات احلكوميـة املكلفـة بـاالعراف باهليئـات االعتباريـة و مارسـة مإلمـة تفتيشـإلا
ورص ــدها ومراقبتإل ــا .ويتع ــن عل ــى الكيان ــات غ ــري الرحبي ــة الـ ـ تتخ ــذ ش ــكل معي ــات ،أو هيئ ــات،
أو مؤسســات ووكــاالت حمات منفعــة عامــة أو خرييــة ،مدنيــة وجمتمعيــة ،أو ال ـ يكــون غرضــإلا تعزيــز
تتسجل لدى غرف التجارة.
محاية واحرام حقوق اإلنسان ،أن ّ

 -107ويشــري املرســومان  2150لعــام  1995و 427لعــام  1999إآل أن الكيانــات غــري الرحبيــة
حتص ــل عل ــى هويتإل ــا القانوني ــة اعتب ــارا م ــن تس ــجيل عق ــد ت سيس ــإلا ل ــدى غرف ــة التج ــارة ال ـ يش ــمل
اختصاصــإلا املقــر الرئيســي للكيــان املعــين .ومــن خــالل هــذا التســجيل يعلــن وضــل اهليئــات االعتباريــة
غري الرحبية .وتسجل هـذه اهليئـات عقـد ت سيسـإلا والعقـود الـ فـددها القـانون لـدى غـرف التجـارة.
وإلنشــاء منظمــة غــري حكوميــة ،بعــد تشــكل جمموعــة املعنيــن بــاألمر ،مــن ال ــروري حتديــد إســإلامات
كــل واحــد مــنإلم وامل ـوارد املت ـوافرة لــديإلم ألجــل هــذه املنظمــة .وباإلضــافة إآل حملــة ،يتعــن أن يقــدَّم
إآل رئاس ـ ــة البلدي ـ ــة عق ـ ــد ت س ـ ــيس املنظم ـ ــة موقع ـ ـ ا م ـ ــن قب ـ ــل مي ـ ــل أع ـ ــائإلا ،إآل جان ـ ــب نظامإل ـ ــا
األساســي ،اللــذين ينبغــي أن يت ــمنا نفــس البيانــات املشــرطة كيــان غــري رحبــي (املرســوم 2150
لعام  ، 1995وهي:
• أمساء وهويات وعناوين األشخان املؤسسن
• اسم الكيان غري الرحبي
• فئة اهليئة االعتبارية
• املقر
• الغرض
• رأ املال وشكل املسا ات
• منــط اإلدارة مــل تبيــان اختصاصــات وصــالحيات الشــخص الــذي ي ـ لل بــاإلدارة والتمثيــل
القانوين
• دورية االجتماعات العادية واحلاالت ال يتعن فيإلا عقد اجتماعات استثنائية
• مدة الكيان بالتحديد وأسباب الفسخ
• طريقة التصفية بعد فسخ اهليئة أو املؤسسة
• التزامات وصالحيات مدقي احلسابات
• أمساء وهويات املديرين واملمثلن القانونين
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• موافقة األشـخان املعينـن
حالة تعيينإلم.

املناصـب اإلداريـة ،واملمثلـن القـانونين ومـدققي احلسـابات

 -108وعلى نفس املنوال ،ميكن لعقد ت سيس الكيان غري الرحبي أن يتخذ األشكال التالية:
• وثيق ــة خاص ــة :عن ــدما ز ــري ت سيس ــه وج ــب وثيق ــة خاص ــة ،يتع ــن عل ــى مي ــل الش ــركاء
أو املؤسس ــن توقي ــل وثيق ــة الت س ــيس ،الـ ـ ينبغ ــي أن تت ــمن النظ ــام األساس ــي والش ــروا
املــذكورة آنفـا .وزــب أن تكــون هــذه الوثيقــة موقعــة ومصــادقا عليإلــا لــدى موثــي ،أو تقــدميإلا
شخصيا إآل القاضي أو أمن غرفة التجارة لدى تقدمي الوثائي من قبل املؤسسن ميعإلم
• عقــد عــام :ميكــن ت ســيس الكيــان وجــب عقــد عــام فــرره كاتــب عــدل .وزــب أن ف ــر
ميــل الشــركاء أو املؤسســن ،شخصــي ا أو مــن خــالل مــن ميــثلإلم ،لتوقيــل العقــد العــام .ويقــوم
الكيــان غــري الرحبــي ــذا اإلج ـراء كلمــا أضــيفو أم ـوال ثابتــة إآل رأ مالــه .وبعــد مراجعــة
العقـد واملوافقـة عليـه ،ت لــب اسـتمارة التسـجيل مـن البلديــة ،ومتلـؤ وتسـلم إآل حمات البلديــة.
واخل ــوة التاليــة هــي تقــدمي دفــاتر احملاســبة ،وبعــدها يتعــن طلــب رقــم التعريــف ال ـريو لــدى
مكاتب مديرية ال رائب وا ماري الوطنية.
 -109وتشـ ــمل مراقبـ ــة إدارة هـ ــذه الكيانـ ــات الرقابـ ــة املاليـ ــة واحملاسـ ــبية .ولـ ــذلة ،يـ ــنص الدسـ ــتور
السياسـ ــي مادت ـ ـه  15علـ ــى أنـ ــه :دلألغ ـ ـراض ال ـ ـريبية والق ـ ــائية حـ ــاالت التفتـ ــيط والرصـ ــد
وت ــدخل الدول ــة ،ز ــوز طل ــب تق ــدمي دف ــاتر احملاس ــبة والوث ــائي اخلاص ــة األخ ــرى ،وفق ـا مل ــا ي ــنص علي ــه
القــانوند .و إطــار هــذا اإلج ـراء ،فــشن ميــل منظمــات اوتمــل املــدين غــري الرحبيــة ملزمــة ب ـ ن تقــدم،
قبـ ـل  30نيس ــان/أبريل م ــن ك ــل س ــنة ،وابت ــداء مـ ـن  31ك ــانون األول/ديس ــمة م ــن الس ــنة الس ــابقة
مباشرة ،التقارير التالية:
• البيان ــات املالي ــة األساس ــية :كش ــف امليزاني ــة ،وبي ــان اإليـ ـرادات ،وبي ــان الت ــدفقات النقدي ــة،
وبيان تغريات الوضل املايل ،وتغريات رأ املال
• التقريــر اإلداري املوقــل مــن املمث ــل القــانوين :وينبغــي أن يت ــمن عرض ـا وفي ـا لوضــل الكي ــان
امل ــايل والق ــانوين واإلداري ،م ــل إبـ ـراز األح ــداث املإلم ــة ال ـ ج ــرت بع ــد هناي ــة الس ــنة املالي ــة
وسرد العمليات املنجزة مل املسؤولن اإلدارين
• مالحظ ــات بشـ ـ ن البيان ــات املالي ــة :ينبغ ــي أن تك ــون ك ــل مالحظ ــة ف ــددة بواسـ ـ ة أرق ــام
أو ح ــروف ومعنون ــة عل ــى النح ــو املالئ ــم ،وأن تق ــدم م ــوجزا ع ــن السياس ــات واإلج ـ ـراءات
احملاسبية واملسائل حمات األ ية النسبية
• شــإلادة احملاســب القــانوين املعتمــد أو تقريــر مــدقي احلســابات (إن وجــد  :يتعــن علــى كــل
فاســب أو مــدقي للحســابات أن فــدد ن ــاق املراجعــة بغــرض إصــدار هــذه الشــإلادة بنــاء
عل ــى املعلوم ــات والف ــرة املش ــمولة ــذا اإلجـ ـراء الـ ـ ج ــرت مراجعتإل ــا كج ــزء أساس ــي م ــن
GE.15-14458

35/66

HRI/CORE/COL/2015

البيانــات املاليــة للشــركة أو الـ خ ــعو ملراجعــة فــدودة أو وــرد جتميــل لألرقــام .وينبغــي أن
حتظــى كــل شــإلادة معتمــدة بالعنايــة الواجبــة حــىت تكــون متســقة مــل ن ــاق اإلج ـراء والعمــل
املنجز
• ميزانيـ ــة السـ ــنة الالحقـ ــة املعتمـ ــدة مـ ــن أعلـ ــى هيئـ ــة :تعتـ ــة عنصـ ــرا أساسـ ــي ا لتحديـ ــد م ـ ـوارد
ومداخيل املنظمة خالل السنة الالحقة وشكل تنفيذها
• الوثائي ال تثبو تنفيذ غرض املنظمة :ينبغـي لكـل منظمـة أن تقـدم فعليـا الوثـائي الـ تبـن
نتائج العمليات ال تنجزها يوميا بالتتابل
• شإلادة فدثة مسلمة من غرفة التجارة تثبو وجود املنظمة ومتثيلإلا القانوين
• التعديالت املدخلة على النظام األساسي ،إن وجدت.
 -110أما املنظمات غري احلكومية الدولية ،ال تعد هيئات اعتبارية أجنبية خاصة غـري رحبيـة ،والـ
مقارهـا الرئيســية اخلــارم وتقـيم مقــار دائمــة كولومبيـا مــن خــالل فروعإلـا ،فــال زــري تســجيلإلا
غ ــرف التج ــارة .ووفق ـ ـ ا للم ــادة  48م ــن ق ــانون اإلج ـ ـراءات املدني ــة وامل ــادة  10م ــن املرس ــوم 2893
لعــام  ،2011يتكلــف مكتــب االستشــارة القانونيــة التــابل لــوزارة الداخليــة بتســجيل اهليئــات االعتباريــة
األجنبية اخلاصة ال مقارها الرئيسية اخلارم وتقيم مشاريل جتارية أو مقار دائمة كولومبيا.
 -111ويــنص الدســتور السياســي علــى أنــه ينبغــي ل ـرئيس ا مإلوريــة رارســة مإلــام تفتــيط الكيانــات
غ ــري الرحبي ــة ورص ــدها ومراقبتإل ــا( . 24ووفقـ ـا للم ــادة  2م ــن الق ــانون  22لع ــام  ،1987ب ــاالقران م ــل
املـادة  12مـن املرســوم  427لعـام  ،1996فـوض رئــيس ا مإلوريـة حملـافظي املقاطعــات وكبـري ر ســاء
البلــديات بوغوتــا مإلمــة تفتــيط ورصــد ا معيــات ،واهليئــات ،واملؤسســات والوكــاالت حمات املنفعــة
العامة أو اخلريية وغريها ،وال تندرم ضمنإلا املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان.
 -112وخت ــل املنظم ــات غــري احلكومي ــة للمراقبــة والرص ــد والتفت ــيط مــن قمب ــل الدولــة ال ـ حتت ــن

مقره ــا الرئيس ــي أو الـ ـ ه ــي بل ــدها األص ــلي .ورغ ــم حمل ــة ،يتع ــن عل ــى فروعإل ــا املوج ــودة
كولومبيا أن تتقيد بالقوانن الوطنية املنظمة لألنش ة ال تزاوهلا.

إقل ــيم

دال -المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي
 -113يــنص الدســتور السياســي علــى أن تقــدم األح ـزاب واحلركــات السياســية ،ميــل عمليــات
االق ـراا العــام ،ق ـوائم ومرشــحن ف ـرادى ،ال زــوز أن يفــوق عــددهم عــدد املقاعــد أو املناصــب ال ـ
(25
يتيحإلا االقـراا .وتـوزا املقاعـد املخصصـة للإليئـات العامـة وفقـا لنظـام حاصـل القسـمة االنتخابيـة

__________
( 24انظر الفقرة  26من املادة  189من الدستور السياسي.

( 25حاصــل القســمة االنتخابيــة هــو العــدد األد مــن األص ـوات الــذي حتتاجــه قائمــة مــا النتخــاب مرش ـ وفصــل عليــه
بقسمة عدد األصوات ال حصلو عليإلا كل قائمة على واحـد واثنـن وثالثـة أو أكثـر ،علـى التـوايل ،وترتيـب النتـائج
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بــن ق ـوائم املرشــحن ال ـ حتصــل علــى عــدد مــن األص ـوات يتجــاوز العــدد األد الــذي ال ميكــن أن
يقــل عــن اثنــن املائــة مــن األصـوات الـ فصــل عليإلــا جملــس شــيو .ا مإلوريــة أو عــن مخســن
املائة من معامل االنتخابات( 26بالنسبة للإليئات األخرى.
 -114وبالنســبة لكولومبيــا ،يــنص ا ــدول الــزمين لالنتخابــات علــى أنــه ال زــوز ت ـزامن انتخابــات
تــاريخ مغــاير لتــاريخ
رئــيس ا مإلوريــة ونائبــه مــل انتخابــات أخــرى .وجتــرى انتخابــات الكــونغر
انتخاب ــات س ــل ات ال ــدوائر والبل ــديات .وجت ــرى انتخاب ــات س ــل ات ال ــدوائر والبل ــديات والس ــل ات
احملليــة يــوم األحــد األخــري مــن شــإلر تشـرين األول/أكتــوبر مــن آخــر عـام فــرة الواليــة املنتإليــة (فــرة
مؤسسية .
 -115وم ــن ال ــالزم مراع ــاة أن ــه ،م ــن خ ــالل الق ــانون التنظيم ـ ـي  1475لع ــام  ،2011اعتم ــدت
القواعــد املتعلقــة بتنظــيم وعمــل األح ـزاب واحلركــات السياســية وبالعمليــات االنتخابيــة ،وال ـ تتنــاول
مواض ــيل م ــن قبي ــل تنظيمإل ــا ومس ــؤوليتإلا ومتويلإل ــا .و ه ــذا الص ــدد جت ــدر اإلش ــارة إآل أ ي ــة إنش ــاء
الســجل الوحيــد لألح ـزاب واحلركــات السياســية ،الــذي يتكلــف بــه اولــس االنتخــا الــوطين والــذي
يتي تسـجيل عقـد ت سـيس كـل األحـزاب واحلركـات ،ونظامإلـا األساسـي وتعديالتـه ،والوثـائي املتعلقـة
نإلجإلــا اإليــديولوجي أو الةنــاجمي ،وتعيــن املســؤولن اإلداريــن ــا وعـزهلم ،بعــد التحقــي مــن امتثاهلــا
ميل مبادئ وقواعد تنظيمإلا وعملإلا املكرسة الدستور و القانون.
 -116ووفق ـ ا للمعلومــات ال ـواردة مــن مكتــب التســجيل الــوطين لألح ـوال املدنيــة ،يالحــل فيمــا يتعلــي
باألحزاب واحلركات السياسية أنه ،وفق ا للمادة  1من القرار  1959املؤر 26 .آب/أغسـ س ،2010
يوجد كولومبيا  12حزب ا وحركة سياسية حمات شخصية اعتبارية معرف ا من قبـل اولـس االنتخـا
الوطين ،وهي:
• احلزب االجتماعي للوحدة الوطنية (حزب الوحدة
• احلزب الكولومو الليةايل
• احلزب الكولومو احملافل
• احلزب األخ ر
• حركة مريا
• حزب التغيري الراديكايل
__________
بشكل تنازيل إآل حن احلصول على عدد إمايل للنتائج يعادل عـدد املقاعـد الواجـب توزيعإلـا .ويسـمى هـذا احلاصـل
األد حاصل القسمة االنتخابية وحتصل كـل قائمـة علـى عـدد مـن املقاعـد حبسـب عـدد املـرات الـ يـرد فيإلـا حاصـل
القسمة جمموا األصوات ال حصلو عليإلا.

( 26معامل االنتخابات هو نتيجة قسمة جمموا عدد األصوات الصحيحة على عدد املقاعد الواجب توزيعإلا.
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• حزب الق ب الدميقراطي البديل
• حركة التحالف االجتماعي للشعوب األصلية
• حزب التكامل الوطين
• حركة سل ات الشعوب األصلية كولومبيا
• حركة أفروبيديس/آمال شعب
• احلركة املشركة بن األعراق من أجل خيار املشاركة.
معلومات عامة عن انتخابات كونغرس الجمهورية لعام 2014
 -117يبل جمموا عدد املقاعد املخصصة ولس الشيو.100 .
ا دول 9
معلومات عامة عن انتخابات مجلس الشيوخ
معلومات عامة

النسبة املئوية

الصناديي املقامة

97 417

الصناديي املفرزة

95 864

عدد الناخبن احملتمل

32 835 856

األصوات غري املعلَّمة

842 615

5.88

األصوات امللغاة

1 485 567

10.38

14 310 367

 43.58في المائة

مجموع الناخبين

املائة

98.40

املائة
املائة

ا دول 10
األصوات المدلى بها في انتخابات مجلس الشيوخ
جملس الشيو .الوطين

النسبة املئوية

األصوات حبسب القائمة أو احلزب

10 925 592

76.34

األصوات البي اء

746 659

5.21

األصوات الصحيحة

11 672 251

81.56

املائة
املائة
املائة

 -118ويبــن ا ــدول التــايل النتــائج ال ـ حصــل عليإلــا كــل حــزب أو حركــة سياســية مــن تلــة ال ـ
شاركو االنتخابات:
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ا دول 11
األصوات بحسب األحزاب في انتخابات مجلس الشيوخ
جملس الشيو .الوطين

النسبة املئوية

حزب الوحدة

2 230 208

15.58

املائة

املركز الدميقراطي يد حازمة وقلب كبري

2 045 564

14.29

املائة

احلزب الكولومو احملافل

1 944 284

13.58

املائة

احلزب الكولومو الليةايل

1 748 789

12.22

املائة

حزب التغيري الراديكايل

996 872

6.96

املائة

حزب التحالف األخ ر

564 663

3.94

املائة

الق ب الدميقراطي البديل

541 145

3.78

املائة

حزب خيار املواطنة

527 124

3.68

املائة

حركة مريا

326 943

2.28

املائة

 -119ومن جإلة أخرى ،يبل عدد املقاعد املخصصة ولس النواب .166
ا دول 12
معلومات عامة عن انتخابات مجلس النواب
معلومات عامة
الصناديي املقامة

97 417

الصناديي املفرزة

95 878

عدد الناخبن احملتمل

32 835 856

األصوات غري املعلَّمة

489 853

3.42

األصوات امللغاة

1 750 071

12.23

14 309 641

 43.57في المائة

مجموع الناخبين

GE.15-14458

النسبة املئوية
98.42

املائة
املائة
املائة
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ا دول 13
األصوات المدلى بها في انتخابات مجلس النواب
جملس الدوائر
األص ـ ـ ـ ـوات حبسـ ـ ـ ــب 10 891 000
القائمة أو احلزب

جملس الكولومبين من أصل
أفريقي

جملس الشعوب األصلية

76.10
املائة

159 523

1.11
املائة

79 199

0.55
املائة

5.76
املائة

77 538

0.54
املائة

37 501

0.26
املائة

األصوات الصحيحة 11 715 956

81.87
املائة

237 061

1.65
املائة

116 700

0.81
املائة

عدد املقاعد

163

األصوات البي اء

824 956

1

2

 -120ويبــن ا ــدول التــايل النتــائج ال ـ حصــل عليإلــا كــل حــزب أو حركــة سياســية مــن تلــة ال ـ
شاركو االنتخابات:
ا دول 14
األصوات بحسب األحزاب في انتخابات مجلس النواب
جملس الدوائر
حزب الوحدة

2 297 786

16.05

املائة

احلزب الكولومو الليةايل

2 022 093

14.03

املائة

احلزب الكولومو احملافل

1 884 706

13.17

املائة

املركز الدميقراطي يد حازمة وقلب كبري

1 355 358

9.47

املائة

حزب التغيري الراديكايل

1 108 502

7.74

املائة

حزب التحالف األخ ر

479 521

3.35

املائة

حزب خيار املواطنة

467 728

3.26

املائة

الق ب الدميقراطي البديل

414 346

2.89

املائة

حركة دمرياد

411 800

2.87

املائة

157 621

1.10

املائة

حزب االحتاد الوطين

99 414

0.69

املائة

من أجل ويال أف ل

73 573

0.51

املائة

احلركة السياسية مائة
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جملس الدوائر
حركة سل ات الشعوب األصلية كولومبيا

65 888

0.46

املائة

حزب التحالف االجتماعي املستقل

46 789

0.32

املائة

حزب التكامل اإلقليمي

4 440

0.03

املائة

احلركة البي اء للسالم

592

صفر

املائة

حركة اإلدمام والفرن

501

صفر

املائة

ثالثاً -اإلطار العام لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -121صدقو دولة كولومبيا على املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان ،وهي:
ا دول 15
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها كولومبيا
اسم املعاهدة

تاريخ التوقيل

اتفاقية مناه ة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة  10نيسان/أبريل 1985
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املإلينة
العإلد الدويل اخلان باحلقوق املدنية والسياسية

تاريخ التصديي
 8كانون األول/ديسمة 1987

 21كانون األول/ديسمة  29 1966تشرين األول/أكتوبر 1969

• الةوتوكــول االختيــاري اهلــادف إآل إلغــاء عقوبــة
اإلعدام

 5آب/أغس س 1997

االتفاقي ـ ــة الدوليـ ـ ــة حلمايـ ـ ــة مي ـ ــل األشـ ـ ــخان مـ ـ ــن  27أيلول/سبتمة 2007
االختفاء القسري

 11متوز/يوليه 2012

اتفاقية الق اء على ميل أشكال التمييز ضد املرأة

 17متوز/يوليه 1980

 19كانون الثاين/يناير 1982

• الةوتوكول االختياري
االتفاقية الدوليـة للق ـاء علـى ميـل أشـكال التمييـز  23آحمار/مار 1967
العنصري

 2أيلول/سبتمة 1981

العإلـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــدويل اخلـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ــاحلقوق االقتصـ ـ ـ ـ ــادية  21كانون األول/ديسمة  29 1966تشرين األول/أكتوبر 1969
واالجتماعية والثقافية
االتفاقيـ ـ ــة الدوليـ ـ ــة حلمايـ ـ ــة حقـ ـ ــوق ميـ ـ ــل العمـ ـ ــال
املإلاجرين وأفراد أسرهم
اتفاقية حقوق ال فل

GE.15-14458

 24أيار/مايو 1995
 26كانون الثاين/يناير 1990

 28كانون الثاين/يناير 1991
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اسم املعاهدة

تاريخ التوقيل

تاريخ التصديي

• الةوتوكول االختياري بش ن اشـراي األطفـال
املنازعات املسلحة

 6أيلول/سبتمة 2000

 25أيار/مايو 2005

• الةوتوكـ ـ ــول االختي ـ ـ ــاري بش ـ ـ ـ ن بي ـ ـ ــل األطف ـ ـ ــال  6أيلول/سبتمة 2000
واستغالل األطفال البغاء و املواد اإلباحية
اتفاقية حقوق األشخان حموي اإلعاقة

 -122كمــا صــدقو كولومبيــا،
حبقوق اإلنسان ،وهي:

 30آحمار/مار 2007

 11تشرين الثاين/نوفمة 2003
 10أيار/مايو 2011

إطــار منظومــة األمــم املتحــدة ،علــى صــكوي دوليــة أخــرى تتعلــي

• بروتوكول منل االجتـار باألشـخان ،و اصـة النسـاء واألطفـال ،وقمعـه واملعاقبـة عليـه املكمـل
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا رمية املنظمة عة الوطنية
• تعــديالت علــى الفقــرة  17والفقــرة  5مــن املــادة  18مــن اتفاقيــة مناه ــة التعــذيب وغــريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املإلينة
• اتفاقي ـ ــة إنش ـ ــاء الص ـ ــندوق اإلمن ـ ــائي للش ـ ــعوب األص ـ ــلية ألمريك ـ ــا الالتيني ـ ــة ومن ق ـ ــة البح ـ ــر
الكاريو
• االتفاقية الدولية ملناه ة الفصل العنصري

األلعاب الرياضية

• اتفاقية قمل جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليإلا
• اتفاقية حظر االجتار باألشخان واستغالل دعارة الغري
• اتفاقية منل جرمية اإلبادة ا ماعية واملعاقبة عليإلا
• اتفاقية قمل االجتار بالنساء واألطفال
• االتفاقية الدولية لقمل االجتار بالرقيي األبي
• االتفاق الدويل لقمل االجتار بالرقيي األبي .
 -123و إطار منظومة البلدان األمريكيـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان ،املنشـ ة مـن قبـل منظمـة الـدول
األمريكية ،صدقو كولومبيا على الصكوي التالية:
• اتفاقية البلدان األمريكية للق اء على ميل أشكال التمييز ضد األشخان حموي اإلعاقة
• اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري لألشخان
• اتفاقي ــة البل ــدان األمريكي ــة ملن ــل العن ــف ض ــد املـ ـرأة ومعاقبت ــه والق ــاء علي ــه (اتفاقي ــة بيل ــيم
دو بارا
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بالقصر
• اتفاقية البلدان األمريكية بش ن االجتار الدويل ّ

• الةوتوكول امللحي باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان الرامي إآل إلغاء عقوبة اإلعدام
• الةوتوك ـ ــول اإلض ـ ــا لالتفاقي ـ ــة األمريكي ـ ــة حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان املتعل ـ ــي ب ـ ــاحلقوق االقتص ـ ــادية
واالجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور
• اتفاقية البلدان األمريكية ملنل التعذيب واملعاقبة عليه
• االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان (ميثاق سان خوسيه ،كوستاريكا
• اتفاقية البلدان األمريكية ملن احلقوق املدنية للمرأة.
 -124ومــن جإلــة أخــرى ،فــشن كولومبيــا ع ــو منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام  ،1919وقــد
دعمو إطار هذه اهليئة اعتماد أكثر من  54معاهدة دولية تتعلي باحلي العمل ،ومنإلا:
• اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال( 1999 ،رقم 182
• اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية( 1989 ،رقم 169
• اتفاقية خدمات الصحة املإلنية( 1985 ،رقم 161
• اتفاقية الت هيل املإلين والعمالة (املعوقون ( 1983 ،رقم 159
• اتفاقية املفاوضة ا ماعية( 1981 ،رقم 154
• اتفاقية احلد األد للسن( 1973 ،رقم 138
• اتفاقية التمييز ( االستخدام واملإلنة ( 1958 ،رقم 111
• اتفاقية إلغاء العمل ا ةي( 1957 ،رقم 105
• اتفاقية املساواة

األجور( 1951 ،رقم 100

• اتفاقية محاية األجور( 1949 ،رقم 95
• اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حي التنظيم( 1948 ،رقم 87
• اتفاقية العمل ا ةي( 1930 ،رقم 29
• اتفاقية حي التجمل (الزراعة ( 1921 ،رقم 11
• اتفاقية محاية األمومة( 1919 ،رقم 3
• اتفاقية الب الة( 1919 ،رقم . 2
 -125وأخريا ،صدقو كولومبيا ،فيما يتعلي بالقانون الدويل اإلنساين ،على املعاهدات التالية:
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فيما يتعلي حبماية ضحايا النزاعات املسلحة:
• اتفاقي ـ ــات جني ـ ــف املؤرخ ـ ـ ـة  12آب/أغسـ ـ ـ س  ‘1‘ :1949اتفاقي ـ ــة حتس ـ ــن حال ـ ــة
ا رح ــى واملرض ــى م ــن أفـ ـراد القـ ـوات املس ــلحة املي ــدان ‘2‘ ،اتفاقي ــة حتس ــن حال ــة
ا رحــى واملرضــى والنــاجن مــن الســفن الغارقــة مــن أف ـراد الق ـوات املســلحة البحــار،
‘ ‘3االتفاقي ــة املتعلق ــة عامل ــة أس ــرى احل ــرب ‘4‘ ،االتفاقي ــة املتعلق ــة حبماي ــة امل ــدنين
وقو احلرب .اعتمدت  8تشرين الثاين/نوفمة .1961
• الةوتوكـ ــول اإلضـ ــا التفاقيـ ــات جنيـ ــف املتعلـ ــي حبمايـ ــة ضـ ــحايا الص ـ ـراعات الدوليـ ــة
املسلحة (الةوتوكول األول  1 .أيلول/سبتمة .1993
• الةوتوكـ ــول اإلضـ ــا التفاقيـ ــات جنيـ ــف املؤرخ ـ ـة  12آب/أغس ـ ـ س  1949املتعلـ ــي
حبماي ـ ـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ــحايا الص ـ ـ ـ ـراعات املس ـ ـ ـ ــلحة غ ـ ـ ـ ــري الدولي ـ ـ ـ ــة (الةوتوك ـ ـ ـ ــول الث ـ ـ ـ ــاين 14 .
آب/أغس س .1995
• نظ ـ ـ ــام روم ـ ـ ــا األساس ـ ـ ــي للمحكم ـ ـ ــة ا نائي ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــذي دخ ـ ـ ــل حي ـ ـ ــز النف ـ ـ ــاحم
آب/أغس س .2002

5

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -126تــنص املــادة  1مــن دســتور كولومبيــا السياســي لعــام  1991علــى أن :دكولومبيــا دولــة رعايــة
اجتماعيــة ،تنــتظم شــكل مإلوريــة موحــدة وال مركزيــة ،حمات كيانــات إقليميــة مســتقلة حماتي ـ ا ،وهــي
دميقراطي ــة تش ــاركية تعددي ــة ،قائم ــة عل ــى اح ـرام كرام ــة اإلنس ــان ،وعم ــل وت ــامن مواطنيإل ــا وأولوي ــة
املصلحة العامةد.
 -127كم ـ ــا يت ـ ــمن الدس ـ ــتور فرعـ ـ ـا ك ـ ــامالا ،ه ـ ــو الب ـ ــاب الث ـ ــاين ،بش ـ ـ ن داحلق ـ ــوق وال ـ ــمانات
والواجبــاتد ،تــرد فيــه أحكــام متعلقــة بــاحلقوق األساســية الفصــل األول (املـواد مـن  11إآل 41
وبــاحلقوق االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة الفصــل الثــاين (امل ـواد م ـن  42إآل  77وبــاحلقوق
ا ماعيــة والبيئيــة الفصــل الثال ـ (امل ـواد م ـن  78إآل  82وحبمايــة احلقــوق وإعماهلــا الفصــل
الرابل (املواد من  83إآل . 94
 -128وباإلضافة إآل حملة ،جتدر اإلشارة إآل :املادة  95بشـ ن واجبـات والتزامـات الفـرد واملـواطن
واملــادة  118بش ـ ن النيابــة العامــة ومإلامإلــا واملــادة  164بش ـ ن اإلج ـراءات املتعلقــة شــاريل ق ـوانن
املوافقــة عل ــى معاهــدات حق ــوق اإلنســان الةمل ــان واملــادة  209بش ـ ن مبــادئ الوظيف ــة اإلداري ــة
وامل ــادة  214بش ـ ـ ن األحك ــام املتعلق ــة باحل ــاالت االس ــتثنائية وامل ــادة  217بش ـ ـ ن هيك ــل الق ـ ـوات
العسكرية والغرض منإلا واملادة  218بش ن نظام الشرطة الوطنية والغرض منإلـا واملـادة  222بشـ ن
التنمي ــة املإلنيـ ـة والثقافي ــة واالجتماعي ــة لعناص ــر قـ ـوات حف ــل النظ ــام وامل ــادتن  177و 178بشـ ـ ن
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مإلــام النائــب العــام واملــادة  182بش ـ ن مإلــام أمــن املظــامل واملــادة  303بش ـ ن احملــافظن وامل ـواد
من  314إآل  316املتعلقة باختصاصات ر ساء البلديات.
 -129ومــن جإلــة أخــرى ،تــنص املــادة  93مــن الدســتور السياســي الكولــومو علــى أن داملعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان ال ـ صــدق عليإلــا الكــونغر ( ...هلــا األســبقية علــى القــانون
احملليد.
 -130وأخــريا ،مــن ا ــدير بالــذكر أن كولومبيــا تعتــة إحــدى الــدول ال ـ صــدقو علــى أكــة عــدد
م ــن املعاه ــدات الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان والق ــانون ال ــدويل اإلنس ــاين ،س ـواء إط ــار النظ ــام الع ــاملي
أو إطــار منظومــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان .وتشــكل هــذه املعاهــدات اإلحــدى والســتون
جزءا ال يتجزأ من الدسـتور ،حبيـ يعتـة كـل قـانون يناق ـإلا غـري دسـتوري .و هـذا الصـدد ،تنـدرم
معاهدات حقـوق اإلنسـان ضـمن اإلطـار الدسـتوري ،الـذي يقصـد بـه جمموعـة املعـايري واملبـادئ الـ ،
امليثاق السياسي ،تعتمد من أجل مراجعة الدستور.
وإن مل ترد بشكل صري
 -131ومــن جإلــة أخــرى ،يــنص القــانون الدســتوري علــى احلــاالت االســتثنائية ،ال ـ زــوز ل ـرئيس
ا مإلوريــة أن يعلنإلــا حالــة حــرب خارجيــة ،أو اض ـ رابات داخليــة أو حالــة ط ـوارئ ،وال ـ حظــر
املشــرا فيمــا يتعلــي ــا بع ـ املســائل مــن أجــل محايــة حقــوق اإلنســان .و هــذا الصــدد ،قيــدت
امل ــادة  214م ــن الدس ــتور السياس ــي الص ــالحيات االس ــتثنائية املمنوح ــة للس ــل ة التنفيذي ــة ،و اص ــة
الصالحيات املنصون عليإلا الفقرتن  2و ،3كما يلي:
د -2ال زـ ــوز تعليـ ــي حقـ ــوق اإلنسـ ــان وال احلريـ ــات األساسـ ــية .وحتـ ــرم قواعـ ــد
القانون الدويل اإلنساين ميل األحوالد.
د -3ال ز ــوز إيق ــاف الس ــري الع ــادي لعم ــل ف ــروا الس ــل ة العام ــة وال اهليئ ــات
التابعة للدولةد.
 -132وتنفي ــذا للدس ــتور السياس ــي ،نظ ــم الق ــانون األساس ــي رق ــم  137لع ــام  1994ص ــالحيات
احلكومــة خــالل احلــاالت االســتثنائية وحــدد ال ـوابط الق ــائية وال ــمانات الالزمــة حلمايــة احلقــوق،
وفقا للمعاهدات الدولية.
 -133وعلــى هــذا النحــو ،توجــد كولومبيــا جمموعــة ق ـوانن هــدفإلا تعزيــز ومحايــة وكفالــة حقــوق
اإلنســان ،وكــذلة سياســات وخ ــط وبـرامج لتنفيــذ التــدابري الـ تعتمــدها الدولــة .ومــن بــن القـوانن
الصادرة لتعزيز محاية حقوق اإلنسان ما يلي:
• املرسوم  1649لعام  ،2014املعدل هليكل إدارة ديوان رئاسة ا مإلورية
• املرس ـ ــوم  0552لع ـ ــام  ،2012املع ـ ــدل للمرس ـ ــوم  4690لع ـ ــام  2007دال ـ ــذي أنش ـ ــئو
وجبــه اللجنــة املشــركة بــن الق اعــات ملنــل جتنيــد واســتخدام األطفــال وامل ـراهقن والشــباب
من قبل اوموعات املنظمة اخلارجة عن القانوند
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• املرســوم  4690لعــام  ،2007الــذي أنشــئو وجبــه اللجنــة املشــركة بــن الق اعــات ملنــل
جتني ــد واس ــتخدام األطف ــال وامل ـراهقن والش ــباب م ــن قب ــل اوموع ــات املنظم ــة اخلارج ــة ع ــن
القانون
• املرس ـ ــوم  519لع ـ ــام  ،2003ال ـ ــذي ألغي ـ ــو وجب ـ ــه وغ ـ ــريت وأنش ـ ــئو بعـ ـ ـ
االستشارية والةامج الرئاسية

املكات ـ ــب

• املرسـوم  127لعــام  ،2001الــذي أنشــئو وجبـه مكاتــب استشــارية وبـرامج رئاســية داخــل
إدارة ديوان رئاسة ا مإلورية
• املرس ــوم بق ــانون  4635امل ــؤر 9 .ك ــانون األول/ديس ــمة  ،2011ال ــذي ص ــدرت وجبـ ــه
تــدابري مســاعدة ال ــحايا مــن جمتمعــات الســود ،والكولــومبين مــن أصــل أفريقــي ،والرايســال
والبالينكريو ،ورعايتإلم وجة ضررهم على و شامل وإعادة أراضيإلم
• املرس ــوم رق ــم  4100امل ــؤر 2 .تشـ ـرين الث ــاين/نوفمة  ،2011ال ــذي أنش ــمب ونظ ــم وجب ــه
النظ ــام ال ــوطين حلق ــوق اإلنس ــان والق ــانون ال ــدويل اإلنس ــاين ،وغ ــريت اللجن ــة املش ــركة ب ــن
الق اعات املعنية حبقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وصدرت أحكام أخرى
• الق ـ ــانون  1448لع ـ ــام  ،2011دالق ـ ــانون املتعل ـ ــي بال ـ ــحايا وإع ـ ــادة األراض ـ ــيد ،ال ـ ــذي
ص ــدرت وجب ــه ت ــدابري لرعاي ــة ض ــحايا الن ـزاا ال ــداخلي املس ــل ومس ــاعدلم وج ــة ض ــررهم
علــى ــو شــامل ،وأحكــام أخــرى ،والــذي يــدرم االختفــاء القســري ضــمن األفعــال املؤحميــة
وكـ ــذلة املرسـ ــوم التنظيمـ ــي رقـ ــم  4800لعـ ــام  ،2011الـ ــذي يإلـ ــدف إآل حتديـ ــد آليـ ــات
التنفيذ املالئم لتدابري مساعدة ال حايا ورعـايتإلم وجـة ضـررهم علـى ـو شـامل ،مـن أجـل
إعم ــال حق ــوقإلم الدس ــتورية واملرس ــوم  4803لع ــام  ،2011ال ــذي ح ــدد وجب ــه هيك ــل
معرفة احلقيقة
مركز الذاكرة التار ية ،الذي يرمي إآل كفالة حي ضحايا النزاا املسل
• التوجيه رقم  007لعام  ،2011بش ن تنفيذ السجل الوطين لألشخان املفقودين
• القـ ــانون  1429لعـ ــام  ،2010الـ ــذي صـ ــدر وجبـ ــه قـ ــانون إضـ ــفاء ال ـ ــابل الرمسـ ــي علـ ــى
مناصب العمل وإزادها
• القانون  1424لعام  ،2010قانون العدالة االنتقالية
• القــانون  1408لعــام  2010أو دقــانون اإلكـرامد ،الــذي زــري وجبــه إكـرام ضــحايا جرميــة
االختفاء القسري وإصدار تدابري لتحديد مكان وجودهم وهويتإلم
• القـ ــانون  1309لعـ ــام  ،2009املعـ ــدل للقـ ــانون  599لعـ ــام  2000املتعلـ ــي بالسـ ــلوكيات
املعاق ــب عليإل ــا ال ـ تلح ــي ال ــرر باملمتلك ــات احملمي ــة قانوني ـا ألع ــاء املنظم ــات النقابي ــة
املعرف ا قانونيا
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• القــانون  1210لعــام  ،2008الــذي أدخلــو وجبــه تعــديالت جزئيــة علــى املــادة ،448
الفقــرة  ،4واملــادة  451مــن قــانون العمــل املوضــوعي واملــادة  2مــن قــانون إج ـراءات العمــل
وال ــمان االجتمـ ــاعي ،وأدرجـ ــو املـ ــادة (129أ مـ ــن قـ ــانون إج ـ ـراءات العمـ ــل وال ـ ــمان
االجتماعي ،وصدرت أحكام أخرى
• املرسوم  1512لعام  ،2000الذي فدد مإلام وزارة الدفاا
• املرسوم  1529لعام  ،1999الذي فدد مإلام مكتب نائب رئيس ا مإلورية
• القانون  489لعام  ،1998املواد  3و 4و 5و 6منه بش ن الوظيفة اإلدارية وأهدافإلا
• القــانون  387لعــام  ،1997منــل التشـريد القســري املتعلــي برعايــة املشــردين داخليـا بســبب
العن ـ ـ ــف مإلوري ـ ـ ــة كولومبي ـ ـ ــا ومح ـ ـ ــايتإلم وإدم ـ ـ ــاجإلم وحتقي ـ ـ ــي اس ـ ـ ــتقرارهم االجتم ـ ـ ــاعي
واالقتصادي
• القانون  136لعام  ،1994بش ن تنظيم البلديات وعملإلا
• القانون  62لعام  1993بش ن السياسة الوطنية
• القانون  4لعام  ،1991بش ن إدارة األمن العام.
 -134وعموم ـا ،فلــدى كولومبيــا إطــار معيــاري وتنظيمــي واســل ،يرمــي إآل محايــة حقــوق اإلنســان
وتعزيزهــا ،ويتوافــي مــل التزامالــا الدوليــة هــذا اوــال ،ومــل الواليــات احملــددة الدســتور الــوطين.
ومـ ــن بـ ــن املسـ ــائل ال ـ ـ يتناوهلـ ــا :إج ـ ـراءات وسـ ــبل االنتصـ ــاف الق ـ ــائية واللجـ ــان املشـ ــركة بـ ــن
الق اع ــات وامل ــدافعون ع ــن حق ــوق اإلنس ــان واإلب ــادة ا ماعي ــة واالختف ــاء القس ــري والتش ـ ـريد
القس ـ ــري ،والتع ـ ــذيب واملعامل ـ ــة القاس ـ ــية والالإنس ـ ــانية واملإلين ـ ــة واحلق ـ ــوق االجتماعي ـ ــة واالقتص ـ ــادية
والثقافي ــة والق ــانون ال ــدويل اإلنس ــاين والق ـ ـوات العس ــكرية وحق ــوق األطف ــال والش ــباب وهيئ ــات
الدولة واحلكومة واملشاركة وتسوية النزاعات واحلاالت االستثنائية وتنفيذ التوصيات الدولية.
 -135وفيمــا يتعلــي بتنفيــذ اإلطــار القــانوين حلقــوق اإلنســان ،تــرد فيمــا يلــي اهليئــات املختصــة
هذا اوال:

جيم -النظام الوطني لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
 -136تنفيـ ــذا للقـ ــانون  1450لع ـ ــام ( 2011اخل ـ ــة الوطني ـ ــة للتنميـ ــة للف ـ ــرة ، 2014-2010
أنشـ ت احلكومــة الكولومبيــة ونظمــو ،وجــب املرســوم  4100لعــام  ،2011النظــام الــوطين حلقــوق
اإلنسـان والقــانون الــدويل اإلنســاين ،الــذي يســعى إآل ربــط وتنســيي املعــايري ،والسياســات ،والكيانــات
وهيئــات النظــام الــوطين واإلقليمــي مــن أجــل تعزيــز اح ـرام وكفالــة حقــوق اإلنســان وت بيــي القــانون
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ال ــدويل اإلنس ــاين ،كم ــا يس ــعى ه ــذا النظ ــام إآل تعزي ــز هن ــج ق ــائم عل ــى احلق ــوق وهن ــج تف ــيلي
السياسات العامة الق اعية.
 -137واملب ــادئ واملع ــايري ال ـ ـ ت ــنظم عم ــل ه ــذا النظ ــام ال ــوطين ه ــي تل ــة املكرس ــة الدس ــتور
السياســي واملعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،ومنإلــا مبــدأ الشــخص لذاتــه ،ومبــدأ املســاواة وعــدم
التمييــز ،ومبــدأ التــدرم وعــدم الراجــل ،ومبــادئ التنســيي والت ـزامن والتفريــل والتكامــل .ويت ـ لف النظــام
الوطين حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين من:
• اللجنــة املشــركة بــن الق اعــات املعنيــة حبقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين وهــدفإلا
دعــم اآللي ــات املؤسســية حلماي ــة حقــوق اإلنس ــان والقــانون ال ــدويل اإلنســاين وك ــذلة تعزي ــز
إش ــاعته ل ــدى الـ ـرأي الع ــام .وعل ــى غـ ـرار حمل ــة ،تس ــعى إآل ترس ــيخ اإلجـ ـراءات الرامي ــة إآل
الق ــاء عل ــى اإلف ــالت م ــن العق ــاب جم ــال حق ــوق اإلنس ــان والق ــانون ال ــدويل اإلنس ــاين
وتعزيــز مواءمــة الق ـوانن الوطنيــة مــل الصــكوي الدوليــة حلقــوق اإلنســان ال ـ ان ــمو إليإلــا
كولومبيــا واملس ــا ة الوف ــاء بااللتزام ــات الدولي ــة ه ــذه او ــاالت .وي ـرأ اللجن ــة نائ ــب
رئ ـ ــيس ا مإلوري ـ ــة وتتـ ـ ـ لف م ـ ــن وزي ـ ــر الزراع ـ ــة والتنمي ـ ــة الريفي ـ ــة ،ووزي ـ ــر الص ـ ــحة واحلماي ـ ــة
االجتماعي ــة ،ووزي ــر العم ــل ،ووزي ــر التعل ــيم ال ــوطين ،ووزي ــر الثقاف ــة ،ووزي ــر الداخلي ــة ،ووزي ــر
الشــؤون اخلارجيــة ،ووزيــر العــدل والقــانون ،ووزيــر الــدفاا الــوطين ،باإلضــافة إآل مــدير الوكالــة
الرئاســية للعمــل االجتمــاعي والتعــاون الــدويل ،أو مــن فــل فلــه .وزــوز هلــذه اللجنــة ،عنــد
االقت ــاء ،أن توج ــه ال ــدعوة ل ــوزراء آخـ ـرين أو مل ــدير اإلدارة الوطني ــة للتخ ــيط .وامل ــدعوون
الدائمون هـم مكتـب املـدعي العـام ،ومكتـب النائـب العـام ،ومكتـب أمـن املظـامل ،ومكتـب
املراقــب املــايل العــام ،واولــس األعلــى للق ــاء وكــونغر ا مإلوريــة .وتعقــد اللجنــة املشــركة
بــن الق اعــات دورالــا العاديــة علــى األقــل مــرة كــل ثالثــة أشــإلر ،واالســتثنائية كلمــا دعــو
إليإلا ال رورة ،ب لب من أحد أع ائإلا
• األمانة التقنيـة :هـي اهليئـة االستشـارية الـ تقـدم الـدعم التقـين واللوجيسـ والعمليـا للجنـة
املشــركة بــن الق اعــات املعنيــة حبقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين ولألفرقــة التقنيــة.
ويتكلــف ــذه األمانــة ويتــوآل مســؤوليتإلا الةنــامج الرئاســي حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل
اإلنساين
• األفرقــة التقنيــة :لــدى كــل نظــام فرعــي فريــي تقــين مكلــف بتنســيقه ،مــن خــالل توجيإلــات
اللجنــة املشــركة بــن الق اعــات املعنيــة حبقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين ،وتت ـ لف
هــذه األفرقــة مــن مــديريات ومكاتــب حقــوق اإلنســان التابعــة للــوزارات ،ولــصدارات و تلــف
الكيان ــات أو اهليئ ــات ،وب ـرامج الدول ــة والوح ــدات التابع ــة هل ــا ،وحمل ــة وفق ـا لالختصاص ــات
واملإل ـ ــام املس ـ ــندة إليإل ـ ــا جم ـ ــال احـ ـ ـرام وكفال ـ ــة احلق ـ ــوق املدني ـ ــة والسياس ـ ــية واالقتص ـ ــادية
واالجتماعية والثقافية وا ماعية والبيئية ،وت بيي القانون الدويل اإلنساين
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• اهليئــات اإلقليمي ــة .يعتم ــد النظــام ال ــوطين حلق ــوق اإلنس ــان والقــانون ال ــدويل اإلنس ــاين هيئ ـة
داخل كل كيان إقليمي ،ن اق اختصاصاته واستقالليته.

دال -اآلليات القانونية لحماية حقوق اإلنسان
 -138يعــرف الدســتور السياســي الكولــومو بالشــخص باعتبــاره صــاحب حقــوق فرديــة وماعيــة.
و ه ــذا الص ــدد ،ف ــدد آلي ــات ق ــائية حلمايتإل ــا الكامل ــة إزاء أي تص ــرف أو تقص ــري م ــن جان ــب
الس ــل ات العام ــة ،وحمل ــة م ــن خ ــالل س ــبل االنتص ــاف ،وال ــدعاوى واإلجـ ـراءات الـ ـ ي ــنص عليإل ــا
القــانون .ويتوقــف إعمــال هــذه احلقــوق ،املقــام األول ،علــى اآلليــات القانونيــة ال ـ توافــي عليإلــا
الس ــل ة التشـ ـريعية لت وره ــا الس ــل ة التنفيذي ــة م ــن خ ــالل خ ــط وبـ ـرامج مص ــممة لتنفي ــذها عل ــى
الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي.
 -139ول ــدى دول ــة كولومبي ــا إط ــار مؤسس ــي كام ــل يس ــعى إآل محاي ــة حق ــوق املـ ـواطنن وكفالتإل ــا.
وهكذا ،وفيما يتعلي حبقـوق اإلنسـان بالتحديـد ،جتـدر اإلشـارة ضـمن السـل ة التشـريعية إآل الةنـامج
الرئاســي حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين ،الــذي يرأســه نائــب رئــيس ا مإلوريــة ،وهــو هيئــة
استشــارية حكوميــة جمــال السياســات املتعلقــة حبقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين .وتتمثــل
مإلمـ ــة هـ ــذا الةنـ ــامج التنسـ ــيي بـ ــن هيئـ ــات الدولـ ــة ومنظمـ ــات اوتمـ ــل املـ ــدين واملنظمـ ــات غـ ــري
احلكومية ،من أجل حفز اإلجراءات الـ تتخـذها تلـف الكيانـات احلكوميـة والـ ينبغـي أن تكـون
موجإل ــة لتعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان ومحايتإل ــا وال ــدفاا عنإل ــا .ويإل ــدف الةن ــامج باألس ــا إآل حتس ــن
مستويات احرام حقوق اإلنسان ومحايتإلا وكفالتإلا وت بيي القانون الدويل اإلنساين.
 -140وعل ــى نف ــس املن ـوال ،ز ــري تن ــاول موض ــوا حق ــوق اإلنس ــان عل ــى ــو خ ــان م ــن خ ــالل
مــديريات حقــوق اإلنســان التابع ــة لــوزارة الداخليــة ،ووزارة الش ــؤون اخلارجيــة ،ووزارة الــدفاا ال ــوطين،
ووزارة احلماية االجتماعية ،والشرطة الوطنية ،وفق ا واالت اختصاصإلا احملددة.
 -141وم ــن خ ــالل مكت ــب النائ ــب الع ــام ومكت ــب أم ــن املظ ــامل ،ت ـ لل النياب ــة العام ــة ب ــدورها،
ضــمن ملــة مإلــام أخــرى ،بصــون حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا ،ومحايــة املصــلحة العامــة ورصــد الســلوي
الرمســي ملــن يــؤدون وظــائف عامــة .ومــن املنظــور الق ــائي ،يعتــة مكتــب املــدعي العــام اهليئــة املكلفــة
بــالتحقيي مــل املســؤولن عــن انتإلاكــات القــانون ومقاضــالم وتوجيــه الــتإلم إلــيإلم .ولــدى هــذه اهليئــة
وحـدة حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين تعـحمل بالق ــايا احملــددة املرتب ــة بــا رائم الـ تشــكل
انتإلاكا حلقوق اإلنسان أو خرقا للقانون الدويل اإلنساين.
 -142وفيمـ ــا يتعلـ ــي بشنفـ ــاحم احلقـ ــوق ،حـ ــددت إج ـ ـراءات تلفـ ــة متكـ ــن امل ـ ـواطن مـ ــن اللجـ ــوء إآل
السل ات الق ائية واإلدارية من أجل إعمال حقوقه .وترد فيما يلي تدابري إنفاحم احلقوق:
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ال ــدفل بع ــدم الدس ــتورية :يتعل ــي األم ــر بشمكاني ـ ٍـة اس ــتثنائية خت ــول للق ــاة ع ــدم تنفي ــذ األحك ــام حمات
املكونــة لنظــام دولــة كولومبيــا القــانوين:
ال ــابل العــام واوــرد املعــدة إطــار تلــف درجــات املعــايري ِّ
الق ـ ـوانن واملراسـ ــيم والق ـ ـرارات واألوامـ ــر واالتفاقـ ــات وغريهـ ــا مـ ــن املعـ ــايري ،وحملـ ــة احلـ ــاالت ال ـ ـ
تتعارض فيإلا بشكل واض مل مبادئ امليثاق السياسي ومفاهيمه.
• دعـ ــوى عـ ــدم الدسـ ــتورية( 27ودعـ ــوى الـ ــب الن لعـ ــدم الدسـ ــتورية( : 28زـ ــوز أن يقـ ــدمإلا أي
مـواطن أمــام الســل ة الق ــائية املختصــة( ، 29حــىت تتخــذ قـرارا بشـ ن وجــوب إنفــاحم القـوانن،
ألســباب تتعلــي ــموهنا املــادي أو بــالعيوب اإلجرائيــة علــى حــد س ـواء ،وكــذلة املراســيم
أو القوانن اإلدارية األخرى
• دع ــوى ال ــب الن :اهل ــدف م ــن إقام ــة دع ــوى ال ــب الن ض ــد ق ــانون إداري ه ــو حف ــل النظ ــام
القــانوين ،حــىت يب ــل مفعــول هــذا القــانون لتعارضــه مــل املعــايري العليــا للقــانون .إنــه إج ـراء
خلدمــة املصــلحة العامــة حــىت يعلــو مبــدأ الــدفاا عــن الشــرعية اوــردة علــى الق ـوانن اإلداريــة
األد درجة .وزوز تقدمي هذه الدعوى أي وقو ومن قبل أي شخص
• دعــوى اإلنصــاف :زــوز لكــل شــخص يعتــة نفســه مت ــررا مــن قــانون إداري أن ي الــب،
دفاعـ ـ ا ع ــن مص ــلحته اخلاص ــة وامللموس ــة ،ل ــدى احملكم ــة املختص ــة املنازع ــات اإلداري ــة،
باإلضافة إآل إلغاء هذا القـانون لتعارضـه مـل املعـايري العليـا ،إقـرار احلـي املنتإلـة أو املنـتقص.
وبالت ــايل ،ال ز ــوز تق ــدمي ه ــذه ال ــدعوى إال م ــن قب ــل الش ــخص ال ــذي ي ــدعي أن حق ــه ق ــد
انتإلة وجب قانون إداري
• دعوى التعوي املباشر :تتي هذه الـدعوى للمـواطنن م البـة الدولـة بـالتعوي املـادي عـن
األض ـرار املنافيــة للقــانون ال ـ قــد تنســب إليإلــا ،والنامــة عــن تصــرف أو تقصــري مــن جانــب
السل ات العامة
• دع ــوى التنفي ــذ :ي ــنص الدس ــتور السياس ــي عل ــى م ــا يس ــمى دع ــوى التنفي ــذ .وتت ــي ه ــذه
الــدعوى لكــل شــخص صــالحية اللجــوء إآل الســل ة الق ــائية بغــرض طلــب التنفيــذ الفعلــي
ألحــد الق ـوانن أو اإلج ـراءات اإلداريــة القانونيــة ،وبــذلة ،و حالــة قبــول الــدعوى ،يصــدر
حكم ق ائي تؤمر وجبه السل ة املقصرة بتنفيذ واجبإلا الذي ناله التقصري
• دعوى الوصاية :هي األكثـر فعاليـة ضـمن كـل التـدابري املتعلقـة بوجـوب إنفـاحم القـوانن وتقـوم
علـى رصـد كــل شـخص بشـكل مباشــر حلقوقـه األساسـية الـ يعـرف لـه ــا الدسـتور ،لكــي
ي الــب أمــام احملــاكم باحلمايــة الفوريــة هلــذه احلقــوق ،بنفســه أو مــن خــالل مــن ميثلــه ،أي
__________
( 27انظر املادة  241من الدستور السياسي.

( 28انظر املادة  237من الدستور السياسي.
( 29احملكمة الدستورية هي السل ة املختصة بالنظر
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وقــو ومك ــان ،وحمل ــة م ــن خ ــالل إج ـراء تف ــيلي ومقت ــب ،عن ــدما ش ــى تع ــرض تل ــة
احلق ـ ــوق لالنتإل ـ ــاي أو التإلدي ـ ــد بس ـ ــبب فع ـ ــل أو تقص ـ ــري م ـ ــن جان ـ ــب أي س ـ ــل ة عام ـ ــة،
أو أشــخان مســتقلن مكلفــن بتقــدمي خــدمات عامــة ،أو قــد يكــون صــاحب ال لــب
وضل تبعية هلم أو ضعف إزاءهم ،أو قـد يكـون لسـلوكإلم أثـر خ ـري ومباشـر علـى املصـلحة
(30
العامةد
• دعاوى احلسـبة :املنصـون عليإلـا الدسـتور السياسـي (املـادة  ، 88والـ تتـي للمـواطنن
طلـ ــب محايـ ــة احلقـ ــوق واملصـ ــا ا ماعيـ ــة املتعلقـ ــة بامللكيـ ــة ،واألمـ ــاكن العامـ ــة ،والسـ ــالمة
والص ــحة الع ــامتن ،واألخالقي ــات اإلداري ــة ،والبيئ ــة ،وحري ــة املنافس ــة االقتص ــادية وجم ــاالت
أخرى حمات طابل راثل فددة القانون ( 472لعام 1998
• احل ـ ــي تق ـ ــدمي االلتماس ـ ــات :يعت ـ ــة ه ـ ــذا احل ـ ــي (امل ـ ــادة  23آلي ـ ــة أخ ـ ــرى م ـ ــن اآللي ـ ــات
الدستورية ال زوز للمواطنن اللجـوء إليإلـا بغـرض تقـدمي التماسـات إآل السـل ات ،لـدوافل
تتعلي باملصلحة العامة أو اخلاصة ،واحلصول على قرار فوري بش هنا.
 -143ومــن الناحيــة املاليــة ،يــنص الدســتور علــى مســؤولية الدولــة عمــا قــد ينســب إليإلــا مــن أض ـرار
منافيــة للقــانون تــنجم عــن فعــل أو تقصــري مــن جانــب الســل ات العامــة .و هــذا الصــدد ،يــنص أي ـ ا
علــى دعــوى تكـرار اإلجـراء لصــا الدولــة ضــد املوظــف التــابل هلــا ،حالـة احلكــم علــى الدولــة بتقــدمي
تعوي مادي عن األضرار النامة عن سلوي احتيايل أو جائر بشكل خ ري ألحد موظفيإلا.
 -144و جمــال جــة ضــرر ضــحايا الن ـزاا الــداخلي املســل  ،فــدد القــانون  1448لعــام 2011
أو القــانون املتعلــي بال ــحايا وإعــادة األراضــي تــدابري لتقــدمي الرعايــة واملســاعدة وجــة ال ــرر وإعــادة
األراض ــي وم ــن التعوي ــات ،س ـ ـواء بش ــكل ف ــردي أو م ــاعي ،ح ــاالت االنتإلاك ــات ا س ــيمة
حلق ــوق اإلنس ــان واإلخ ــالل بالق ــانون ال ــدويل اإلنس ــاين .ويع ــرف ه ــذا الق ــانون حبق ــوق ال ــحايا
معرفــة احلقيقــة ،والعدالــة ،وجــة ال ــرر علــى ــو شــامل ،وضــمانات عــدم التك ـرار ،ان القـا مــن هنــج
تفاضلي ،وي ـمن بـذلة اختالفـات املعاملـة بـن ال ـحايا حبسـب اخـتالف األضـرار الـ تعرضـوا
هلا على أسا السن ،أو نوا ا نس ،أو امليل ا نسي أو حالة اإلعاقة.
 -145وجت ــدر اإلش ــارة إآل أن الق ــانون  1448لع ــام  2011وض ــل أس ــس تنفي ــذ السياس ــة العام ــة
لرعايــة ال ــحايا وجــة ضــررهم علــى ــو شــامل .وبالتــايل ،حتــدد اللـوائ التنظيميــة هلــذا القــانون ،مــن
خــالل املرســوم  4800لعــام  ،2011اإلجـراءات الالزمــة الـ تتــي ميــل ال ــحايا الــذين يشــملإلم
القــانون االســتفادة مــن اآلليــات إلعمــال حقــوقإلم .و هــذا الصــدد ،يشــمل جــة ال ــرر علــى ــو
شـامل( :أ التعــوي اإلداري (ب إعــادة األراضــي (م تـدابري الرضــية ،والتعــوي الرمــزي ،وبنــاء
__________
(Mendoza Palomino, Álvaro, Teoría y Sinopsis de la Constitución de 1991, Ediciones Doctrina y Ley, 30
 ،Bogotá, D. C.ال بعة الثانية ،1996 ،الصفحتان  355و.356
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الذاكرة التار ية (د إنشاء برنـامج إلعـادة الت هيـل يشـمل األضـرار البدنيـة والنفسـية لل ـحايا ومتـزق
النسيج اوتمعي واالجتماعي ،على حد سواء (ه ضمانات عدم التكرار.
 -146وفيم ــا يتعل ــي باختصـ ـان آلي ــات حق ــوق اإلنس ــان ،جت ــدر اإلش ــارة إآل أن ــه إط ــار النظ ــام
العــاملي ،وبــدعوة مــن رئــيس مإلوريــة كولومبيــا إيرنيســتو ســامبري ،فــت كولومبيــا منــذ عــام 1996
مكت ــب دائ ــم ملفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــوق اإلنس ــان ،تتمث ــل واليت ــه تق ــدمي املس ــاعدة
للسل ات الكولومبيـة جمـال وضـل السياسـات والـةامج الراميـة إآل تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتإلـا،
ورصد انتإلاكالا داخل البلد وإبالغ املفوضية السامية ذا الش ن من خالل تقارير حتليلية.
 -147و تش ـرين األول/أكتــوبر  ،2014اتفــي علــى متديــد واليــة مكتــب مفوضــية األمــم املتحــدة
حلقــوق اإلنســان كولومبيــا ،إآل غاي ـة  31تشـرين األول/أكتــوبر  ،2016مــل إمكانيــة إدرام مســار
للتعاون يرتبط بسياق فرة ما بعد النزاا ،وحملة أفي التوقيل احملتمل على اتفاق إلهناء النزاا.
 -148و ص ــون اآللي ــات اإلقليمي ــة ،تس ــتمر والي ــة بعث ــة منظم ــة ال ــدول األمريكي ــة ل ــدعم عملي ــة
الس ــالم ،الـ ـ تس ــعى إآل دع ــم تنفي ــذ سياس ــة الس ــالم الـ ـ تنتإلجإل ــا احلكوم ــة الوطني ــة فيم ــا يتعل ــي
بالتنظيم ــات املس ــلحة اخلارجـ ــة ع ــن القـ ــانون .وبالت ــايل ،فمإلمتإلـ ــا الرئيس ــية تتمثـ ــل التحق ــي مـ ــن
االمتث ــال لالتفاق ــات املتعلق ــة بوق ــف إط ــالق الن ــار ،وتنفي ــذ عملي ــات ن ــزا الس ــال والتس ـري وإع ــادة
اإلدمام.

هاء -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني
 -149بغـرض توضـي التــدابري الـ اعتمـدلا دولــة كولومبيـا جمـال تعزيــز حقـوق اإلنسـان ،يشــمل
ا دول التايل التدابري ال اعتمدلا السل ة العامة هذا اوال:
ا دول 16
التدابير التي اعتمدتها السلطة العامة لتعزيز حقوق اإلنسان
الكيان

املإلمة الرئيسية

ن ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ــان وجلس ـ ـ ــات هــدفإلا الرئيســي هــو الــدفاا عــن حقــوق اإلنســان ،لــذلة فمإلمتإلــا تتمثــل إبــالغ اهليئــة
اس ــتماا جملس ــي الك ــونغر للش ــيو .العامــة لكــل جملــس بالنتــائج احملصــل عليإلــا هــذا اوــال .كمــا تقــوم برصــد ومراقبــة كــل
اهليئــات املكلفــة بالســإلر علــى اح ـرام حقــوق اإلنســان ،وكــذلة بتعزيــز اإلج ـراءات حمات
والنواب
الصلة بغرض تنفيذ العقوبات ا نائية والت ديبية ،حالة عدم االمتثال.
وعنــدما يتعل ــي األم ــر با لس ــات العام ــة ،يســتمل إآل تل ــف ش ـرائ ال ـرأي الع ــام ال ــوطين
فيمــا يتعلــي بــبع جوانــب الق ـوانن القائمــة واملشــاريل ال ـ توجــد قيــد النظــر اولســن
التش ـ ـريعين .أم ــا ص ــون دورات ه ــذه اللجن ــة ،فيج ــوز للمنظم ــات غ ــري احلكومي ــة أن
حت رها لدى تناول موضوا حقوق اإلنسان ،وأن ت خـذ الكلمـة للت ـرق إآل ا وانـب الـ
قد لم رأي الكونغر .
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الكيان

املإلمة الرئيسية

نـة حقــوق اإلنسـان والســالم التابعــة ت ـ لل بدراسـة ومناقشـة حـاالت حقـوق اإلنسـان والسـالم داخـل اإلقلـيم ،بغـرض متابعـة
ورصد ما تقوم به احلكومة من أعمال.
للكونغر
الوح ـ ـ ـ ــدة الوطنيـ ـ ـ ـ ــة املعني ـ ـ ـ ــة حبقـ ـ ـ ـ ــوق أنشئو عام  ، 1995وتتكلـف بـالتحقيي حـاالت انتإلـاي حقـوق اإلنسـان والقـانون
اإلنسـ ــان والقـ ــانون الـ ــدويل اإلنسـ ــاين الدويل اإلنساين وبالنظر إآل جمال اختصاصإلا ،تتكلف بالق ايا األكثـر أ يـة وتـ ثريا علـى
الصـعيدين الـوطين والـدويل علــى حـد سـواء .وأنشـ مكتــب املـدعي العـام  11وحـدة لــدعم
التابعة ملكتب املدعي العام
الوحــدة الوطنيــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان العديــد مــن مــدن البلــد متــار مإلــام وحــدات
التدخل الفوري.
مكتب أمن املظامل

تتمث ــل املإلم ــة األساس ــية هل ــذا الكي ــان الس ــإلر عل ــى تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان وإعماهل ــا
ونشــرها .و هــذا الصــدد ،يعتــة مســؤوالا عــن حفــز إعمــال حقــوق اإلنســان ،وحملــة مــن
خــالل تصــميم واعتمــاد السياســات الراميــة إآل تعزيزهــا ونشــرها ،وكــذلة تلقــي شــكاوى
املواطنن وتوجيإلإلم بش ن احللول املمكنة.
ومــن بــن الوحــدات العملياتيــة التابعــة ملكتــب أمــن املظــامل املديريــة الوطنيــة لتعزيــز حقــوق
اإلنسان ونشرها .كما وضل هذا املكتب مشاريل للوفاء إلمته املؤسساتية ،وهي:
• الةن ــامج ال ــوطين لت ــدريب رثل ــي البل ــديات جم ــال حق ــوق اإلنس ــان :هدف ــه ت ــدريب
ه ــؤالء امل ــوظفن الت ــابعن للنياب ــة العام ــة لك ــي يع ــززوا إدارل ــا جم ــال تعزي ــز حق ــوق
اإلنسـان ونشــرها ومحايتإلـاَّ .
وينفــذ هــذا الةنـامج بالتنســيي مــل معإلـد الدراســات التــابل
للنيابة العامة وفظى بدعم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.
• أكادمييــة دســريو أنغاريتــا بــاروند :ينفــذ هــذا الةنــامج املؤسســي ســنوي ا بغــرض تــدريب
املـ ــوظفن العـ ــامن وأع ـ ــاء املنظم ـ ــات غـ ــري احلكوميـ ــة جم ـ ــال فـ ــدد مـ ــن حق ـ ــوق
اإلنسان .ويعد بالتعاون مل مؤسسة كونراد أديناور واملدرسة العليا لصدارة العامة.
• اخل ـ ـ ة الوطني ــة للت ــدريب جم ــال الرقاب ــة االجتماعي ــة :ه ــي اس ــتجابة مش ــركة ب ــن
املؤسس ــات تس ــعى إآل ت ــدريب امل ــوظفن الع ــامن واملـ ـواطنن جم ــال رارس ــة الرقاب ــة
االجتماعية على الوظيفة العامة بوصف حملة حقا من احلقوق .كما تشاري تنفيـذ
هذه اخل ة املدرسة العليا لصدارة العامة ووزارة العدل.

مكتب النائب العام للجمإلورية

هــو أعلــى هيئــة النيابــة العامــة ويتكلــف راقبــة األداء الســليم للوظيفــة العامــة مــن أجــل
صون حقوق املواطنن ومصاحلإلم وكفالة محاية حقوق اإلنسان.
وحــدد هــذا املكتــب أربــل فئ ــات ســكانية مــن أجــل رص ــد ومحايــة حقــوق اإلنســان ه ــي:
ض ــحايا النـ ـزاا املس ــل  ،واألش ــخان ال ــذين يعيش ــون حال ــة التشـ ـريد القس ــري ،واألطف ــال
واملراهقون ،وا ماعات اإلثنية.

مكت ـ ــب املستش ـ ــار الرئاس ـ ــي حلق ـ ــوق يعمــل ،داخــل احلكومــة الوطنيــة ،علــى إعــداد وتنســيي السياســات العامــة املتعلقــة حبقــوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
اإلنسان
وم ــن خ ــالل النظ ــام ال ــوطين حلق ــوق اإلنس ــان والق ــانون ال ــدويل اإلنس ــاين ،املنشـ ـ وج ــب
املرســوم  1400املــؤر 2 .تشـرين الثــاين/نوفمة  ،2011ينســي مكتــب املستشــار الرئاســي
وففــز اإلج ـراءات الراميــة إآل تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتإلــا والــدفاا عنإلــا ،وحملــة مــل
تلف الكيانـات احلكوميـة املختصـة هـذا اوـال .ويتمثـل اهلـدف الرئيسـي هلـذا املكتـب
حتسـ ــن مسـ ــتويات اح ـ ـرام ومحايـ ــة وكفالـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان وت بيـ ــي القـ ــانون الـ ــدويل
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أن ت ـ ــل الدولـ ــة برمتإلـ ــا سياسـ ــة شـ ــاملة لتعزيـ ــز حقـ ــوق اإلنسـ ــان

اإلنسـ ــاين واملسـ ــا ة
واحرامإلا.
وتركـ ــز األنش ـ ـ ة الرئيسـ ــية ملكتـ ــب املستشـ ــار الرئاسـ ــي حلقـ ــوق اإلنسـ ــان والقـ ــانون الـ ــدويل
اإلنساين على كفالة حقوق اإلنسان ميل السـكان ومتـتعإلم ـا ،ومكافحـة اإلفـالت مـن
العقــاب ،وتوحيــد النظــام الــوطين لصعــالم جمــال حقــوق اإلنســان ،وتعزيــز ثقافــة حقــوق
اإلنسان وتوطيد العالقات مل منظمات اوت مل املدين وروابط التعـاون مـل اهليئـات الدوليـة
على حد سواء.
ويتب ــل ملكت ــب املستش ــار الرئاس ــي حلق ــوق اإلنس ــان األمان ــة التقني ــة للجن ــة املش ــركة ب ــن
الق اع ــات املعنيـ ــة حبقـ ــوق اإلنسـ ــان والقـ ــانون الـ ــدويل اإلنسـ ــاين ،واألمانـ ــة التقنيـ ــة للجنـ ــة
املشــركة بــن الق اعــات املعنيــة نــل جتنيـد األطفــال واملـراهقن واســتخدامإلم ومنــل العنــف
ا نسي ضدهم ،ويلتزم حبفز عمل نة البح عن األشخان املفقودين.
مديريــة حقــوق اإلنســان التابعــة لــوزارة تقــود ،إطــار اختصاصــالا ،عمليــة صــياغة ومتابعــة وتقيــيم مكونــات السياســة الوطنيــة
الشاملة جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
الداخلية
مديريــة حقــوق اإلنســان التابعــة لــوزارة تشكل جزءا من مكتب نائب الوزير املكلف بالسياسات والشؤون الدوليـة .وتقـوم تابعـة
تنفيذ سياسة احلكومـة جمـال تعزيـز حقـوق اإلنسـان واحرامإلـا وكفالتإلـا وت بيـي القـانون
الدفاا
الــدويل اإلنســاين مــن قبــل القــوات العســكرية والشــرطة الوطنيــة .كمــا تســدي املشــورة للــوزير
فيمــا يتعلــي بصــياغة السياســات الق اعيــة للتــدريب ،واحلمايــة ،والتعمــيم واملراعــاة هــذا
اوال.
مديريـ ـ ــة حقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان والقـ ـ ــانون هــي املســؤولة عــن تنســيي عمليــة حتديــد الع ناصــر التقنيــة والقانونيــة واملفاهيميــة ،فيمــا بــن
الدويل اإلنساين التابعة لوزارة الشـؤون الوكــاالت ،لصــياغة وتنفيــذ سياســة كولومبيــا اخلارجيــة جمــال حقــوق اإلنســان والقــانون
الــدويل اإلنســاين .وتقــدم املشــورة بش ـ ن صــياغة وتنفيــذ سياســة كولومبيــا اخلارجيــة هــذا
اخلارجية
اوــال ،وتشــاري بصــورة نشـ ة عمليــات املشــاورة واحلـوار الـ جتريإلــا الســل ات الوطنيــة
مــل احلكومــات اخلارجيــة واهليئــات الدوليــة ،وتنســي إجـراءات معا ــة احلــاالت الفرديــة الـ
يبل عنإلا دولي ا بسبب انتإلاكات فتملة حلقوق اإلنسان.
مكت ـ ــب املستش ـ ــار الرئاس ـ ــي لش ـ ــؤون هدفــه الرئيســي كفالــة حقــوق اإلنســان الشــاملة واملراب ــة للم ـرأة واملســاواة بــن ا نســن.
وهلــذا الغــرض ،يتخــذ إج ـراءات لصــا املســاواة بــن ا نســن ،للمســا ة بشــكل ملحــوى
إنصاف املرأة
وحاســم الق ــاء علــى الف ـوارق االجتماعيــة وبنــاء ثقافــة للتعــايط تقــوم علــى اإلنصــاف
واملساواة والت امن ،وحملـة مـن خـالل تعزيـز إجـراءات إزابيـة ،وسياسـة اجتماعيـة ت ـمن
تكافؤ الفرن وتعميم املنظور ا نساين.
ومــن بــن فــاوره املوضــوعاتية :منــل العنــف ضــد امل ـرأة ،ومشــاركة امل ـرأة ســوق العم ــل،
ومشاركة املرأة السياسة ،وآليات املتابعة والتحقيي ،وتعزيز املؤسسات والصـحة ا نسـية
واإلزابية.
املعإلد الكولومو لرعاية األسرة
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مديري ـ ـ ــة ش ـ ـ ــؤون الش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية تــدعم صــياغة سياســة الدولــة املوجإلــة إآل هــذه الفئــة مــن الســكان ،ال ـ تشــمل أقليــات
واألقلي ـ ـ ــات والروم ـ ـ ــا ،التابع ـ ـ ــة ل ـ ـ ــوزارة املثلي ــات واملثليـ ـن ومزدوجـ ـي املي ــل ا نس ــي ومغ ــايري اهلوي ــة ا نس ــانية وح ــاملي ص ــفات
ا نســن  ،وتســإلر علــى ســالمتإلم اإلثنيــة والثقافيــة وتعــزز حقــوقإلم األساســية .كمــا تنســي
الداخلية
عمليـة إزــاد جمــاالت تكفــل مشــاركة جمتمعـات الكولــومبين مــن أصــل أفريقــي وتعــزز إدرام
ال ـ ــنإلج التف ـ ــيلي لفائ ـ ــدة ه ـ ــذه اوتمع ـ ــات السياس ـ ــات واخل ـ ــط وال ـ ـةامج واملش ـ ــاريل
الق اعية اخلاصة.
وتشــرف هــذه املديريــة علــى تصــميم وبرجمــة اآلليــات الـ تتــي إعمــال احلقــوق املكرســة
الدستور السياسي و القانون ال تكفل التنوا اإلثـين والثقـا لدولـة كولومبيـا ،وتنسـيقإلا
فيما بن املؤسسات.
مديري ـ ـ ــة ش ـ ـ ــؤون جمتمع ـ ـ ــات الس ـ ـ ــود ،تـدعم عمليــة صـياغة سياســة الدولـة املوجإلــة إآل هـذه الفئــات السـكانية ،وتســإلر علـى ســالمتإلا
واملنح ـ ـ ـ ــدرين م ـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ــل أفريق ـ ـ ـ ــي ،اإلثني ــة والثقافي ــة وتع ــزز حقوقإل ــا األساس ــية .كم ــا تنس ــي ،فيم ــا ب ــن املؤسس ــات ،عملي ــة إز ــاد
والرايســال والبــالينكريو ،التابعــة لــوزارة جمــاالت تكفــل مشــاركة جمتمعــات الكولــومبين مــن أصــل أفريقــي وتعــزز إدرام الــنإلج التف ــيلي
لفائدة هذه اوتمعات السياسات واخل ط والةامج واملشاريل الق اعية اخلاصة.
الداخلية
وتتكلف هذه املديرية بالسجل الوطين الوحيد للمجالس اوتمعيـة ومنظمـات جمتمعـات السـود،
والكولومبين من أصل أفريقي ،والرايسال والبالينكريو.
مديري ـ ـ ـ ــة النظ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ــوطين للش ـ ـ ـ ــباب تســاعد عمليــة تنســيي صــياغة السياس ــات العامــة للشــباب وتنفيــذها ومتابعتإلــا وتنس ــي
النظــام الــوطين للشــباب وتعــزز االس ـراتيجيات ال ـ مــن ش ـ هنا تيســري اســتفادة الشــباب مــن
دكولومبيا الشابةد
اخلدمات واملوارد واملزايا املمنوحة وتعزز اإلجراءات الرامية إآل إزـاد فـرن متكـن الشـباب مـن
حتســن تــدريبإلم الشــامل ونوعيــة حيــالم وت ــل ب ـرامج ومشــاريل وأنش ـ ة لفائــدة الشــباب
وتوج ــه عملي ــة تنفي ــذ السياس ــات العام ــة وتنس ــيقإلا وتق ــدم املس ــاعدة التقني ــة بش ـ ن ص ــياغة
وتنفيذ ومتابعة سياسالا املتعلقة بكفالـة حقـوق الشـباب وتعـزز مشـاركة الشـباب صـياغة
وتنفي ـ ــذ ومتابع ـ ــة السياس ـ ــات واخل ـ ــط والـ ـ ـةامج واملش ـ ــاريل املتعلق ـ ــة بالتنمي ـ ــة االجتماعي ـ ــة،
والسياسية ،واالقتصـادية ،والثقافيـة ،والرياضـية والبيئيـة وحتفـز عمليـة إشـراي الشـباب احليـاة
االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية والثقافيــة والرياضــية والبيئيــة للدولــة ،و عمليــات العوملــة
والتنافســية العامليــة ،مــن خــالل ب ـرامج للتــدريب جمــال مشــاركة امل ـواطنن ،واحلصــول علــى
العمل ،واستعمال وقو الفراغ وت وير قدرالم ومواهبإلم.
الوكالة الكولومبية إلعادة اإلدمام
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تعتة هذه الوكالة كيانا تابعا لديوان رئيس ا مإلورية ،يتكلف ،إآل جانب وكـاالت أخـرى
عامة وخاصة ،بتنسـيي عمليـة إعـادة إدمـام األشـخان املسـرحن مـن ا ماعـات املسـلحة
اخلارجة عن القانون ،وإسداء املشورة بش هنا وتنفيذها.
وباإلض ــافة إآل حمل ــة ،تق ــوم الوكال ــة الكولومبي ــة إلع ــادة اإلدم ــام بتص ــميم وتنفي ــذ وتقي ــيم
سياس ـ ـ ــة الدولـ ـ ـ ــة الرامي ـ ـ ــة إآل إعـ ـ ـ ــادة اإلدمـ ـ ـ ــام االجتم ـ ـ ــاعي واالقتصـ ـ ـ ــادي لألشـ ـ ـ ــخان
أو ا ماع ــات املس ــلحة اخلارج ــة ع ــن الق ــانون ال ـ تس ــر أفراده ــا طوعيـ ـ ا ،بش ــكل ف ــردي
أو ماعي.
وتعمــل الوكالــة بالتنســيي مــل وزارة الــدفاا ،ووزارة الداخليــة والعــدل ومــل مكتــب املفوض ـية
السامية للسالم.
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برن ـ ــامج التثقي ـ ــف م ـ ــن أج ـ ــل رارس ـ ــة يس ــعى ه ــذا الةن ــامج إآل املس ــا ة تعزي ــز دور ق ــاا التعل ــيم وض ــل مش ــاريل تربوي ــة
حقوق اإلنسان التابل لوزارة التعليم للتثقيـف مــن أجــل رارســة حقــوق اإلنســان ،باعتمـاد هنــج قــائم علــى احلقــوق والكفــاءات.
وترمــي هــذه املشــاريل الربويــة إآل تعزيــز املمارســات الربويــة والثقافــات املدرســية الـ تفعــل
وتراعــي حقــوق اإلنســان بشــكل يــومي داخــل املدرســة ،وتســاهم بالتــايل حتســن نوعيــة
التعليم.

واو -آليات نشر حقوق اإلنسان
 -150ميك ــن نش ــر ص ــكوي حق ــوق اإلنس ــان م ــن خ ــالل الف ــروا الثالث ــة للس ــل ة العام ــة .غ ــري أن
ك ــونغر ا مإلوري ــة يعتم ــد ،قب ــل عملي ــة املوافق ــة عل ــى الص ــكوي الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان وأثناءه ــا
وبع ــدها ،آلي ــات دعائي ــة للتعري ــف ختل ــف الص ــكوي الدولي ــة .وباإلض ــافة إآل حمل ــة ،تتكل ــف وزارة
الشــؤون اخلارجيــة ،مــن خــالل مديريــة حقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين ،بشحالــة الصــكوي
املعتمـ ـ ــدة مـ ـ ــؤخرا مـ ـ ــن قبـ ـ ــل الكـ ـ ــونغر إآل تلـ ـ ــف الكيانـ ـ ــات التابعـ ـ ــة للحكومـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة ،وفق ـ ـ ـ ا
الختصاصالا ون اق عملإلا.
 -151ومــن جإلــة أخــرى ،تعتمــد مديريــة الشــؤون القانونيــة الدوليــة التابعــة لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة
نظام ـا للمعلومــات يتــي هلــا رصــد ومتابعــة اإلج ـراءات ال ـ تقــوم ــا الكيانــات احلكوميــة مــن أجــل
االمتثال التام ألحكام كل صة من الصكوي الدولية ال صدقو عليإلا الدولة.
 -152ومس ـ لة الــدفاا عــن حقــوق اإلنســان الت ـزام راســخ وال فيــد عنــه بالنســبة للحكومــة الوطنيــة.
و ه ـ ــذا الص ـ ــدد ،ف ـ ــشن أح ـ ــد فص ـ ــول اخل ـ ــة الوطني ـ ــة للتنمي ـ ــة للف ـ ــرة  ،2014-2010وعنوان ـ ــه
داالزدهــار للجميــلد ،القــانون  1450لعــام  ، 31(2011صــص حلقــوق اإلنســان ،والقــانون الــدويل
اإلنســاين والعدالــة االنتقاليــة .ويــنص هــذا الفصــل علــى إنشــاء نظــام وطــين حلقــوق اإلنســان والقــانون
الدويل اإلنساين وتصميم سياسة وطنية شاملة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وتنفيذها.
 -153ووفق ـا لصطــار املؤسســي املقــدم ،تتكلــف كــل واحــدة مــن هيئــات ومؤسســات الدولــة ،مــن
جإلتإل ــا ،بتعزي ــز ونش ــر الص ــكوي الدولي ــة واآللي ــات األخ ــرى حلق ــوق اإلنس ــان ،تبعـ ـا لن ــاق مإلامإل ــا
واختصاصــالا .ومــا كــان هلــذا العمــل أن يتحقــي دون اإلســإلامات القيمــة ملنظمــات اوتمــل املــدين،
الـ تعتــة مشــاركتإلا تلــف جمــاالت احلـوار مــل كيانــات الدولــة حامسـةا إلثـراء م ــمون السياســات
العامــة هــذا اوــال .وبالتــايل ،ينتظــر أن تشــاري اللجنــة املشــركة بــن الق اعــات املعنيــة حبقــوق
__________
( 31لالط ــالا عل ــى ن ــص الق ــانون وعل ــى أس ــس اخل ــة الوطني ــة للتنمي ــة ،انظ ــر املوق ــل الش ــبكي ول ــس ش ــيو .ا مإلوري ــة
( http:/www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1450_2011.htmواملوقــل الشــبكي إلدارة
التخ يط الوطنية ( ، http:/www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspxعلى التوايل.
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اإلنسـان املنظمــات غـري احلكوميــة ،وكـذلة املنظمــات االجتماعيـة ،والعماليــة ،واألكادمييـة واملؤسســية
ال لتم بالق ايا املرتب ة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
 -154ومــن جإلــة أخــرى ،ووفق ـ ا لألرقــام ال ـ أتاحتإلــا الوكالــة الرئاســية للعمــل االجتمــاعي والتعــاون
ال ــدويل (العم ــل االجتم ــاعي  ،تلق ــو كولومبي ــا م ــا جمموعـ ـه  239 910 665دوالرا م ــن دوالرات
الواليــات املتحــدة لتمويــل مــا جمموع ـه  661مشــروع ا جمــال حقــوق اإلنســان ،أي مــا ينــاهز 6
املائ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن املس ـ ـ ـ ــاعدة اإلمنائي ـ ـ ـ ــة الرمسي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ يتلقاه ـ ـ ـ ــا البل ـ ـ ـ ــد ،إآل جان ـ ـ ـ ــب مس ـ ـ ـ ــا ة وطني ـ ـ ـ ــة
ق ــدرها  22 976 072دوالرا ،حـ ــن أن التعـ ــاون املوجـ ــه لعملي ــة دالسـ ــالم والتنميـ ــة اإلقليميـ ــةد،
الـذي تفـوق قيمتـه مليـوين دوالر إآل جانــب مسـا ة وطنيـة قـدرها  77 067 440دوالرا ،ميثـل 66
املائة من قيمة التعاون من أجل التنمية.
 -155وجتــدر اإلشــارة إآل أنــه فيمــا يتعلــي بالتعــاون بــن بلــدان ا نــوب ،دأبــو دولــة كولومبيــا علــى
تنفيــذ اسـراتيجية التعــاون الــدويل جمــال األمــن الشــامل مــن أجــل زيــادة الفعاليــة مكافحــة ا رميــة
عــة الوطنيــة ،ال ـ ال تشــمل ضــمن جمااللــا املواضــيعية موضــوا األمــن فحســب ،بــل كــذلة تنفيــذ
املبادئ التوجيإلية حلماية وكفالة حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

زاي -عملية تقديم التقارير
 -156تتوآل وزارة الشؤون اخلارجيـة ،مـن خـالل مديريـة حقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل اإلنسـاين،
تنس ــيي عملي ــة إع ــداد التق ــارير وتق ــدميإلا وج ــب مي ــل املعاه ــدات املرتب ــة بتعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان
والدفاا عنإلا ،وهلذا الغرض وضعو منإلجية العمل التالية:
منهجية إعداد التقارير وتقديمها
 -157ي ــنص ك ــل ص ــة دويل م ـواده عل ــى الت ـزام ال ــدول بتق ــدمي التق ــارير الدوري ــة ،وف ــدد بص ــفة
عامــة أج ـالا لتق ــدمي دالتقري ــر األويلد ،الــذي يس ــتعرض حال ــة الدول ــة فيمــا يتعل ــي ب ــاحلقوق املنص ــون
عليإلــا الصــة لــدى التصــديي عليــه .كمــا حتــدَّد اآلجــال أو الف ـرات ال ـ ينبغــي للــدول أن تقــدم
فيإل ــا التق ــارير الدوري ــة الالحق ــة ،وحت ــل ه ــذه اآلج ــال ك ــل أرب ــل أو مخ ــس س ــنوات تقريبـ ـا .ويش ــكل
دالتقريــر األويلد نق ــة االن ــالق الـ تتــي للجنــة ،إآل جانــب التقــارير الدوريــة الالحقــة ،التحقــي مــن
التقدم احملرز وفاء الدول بااللتزامات املرتبة على تصديقإلا على الصة الدويل.
 -158وعلى نفس املنوال ،ينص كل صة مـن الصـكوي علـى إنشـاء هيئـة لرصـد املعاهـدة ،تسـمى
عمومـ ا داللجنــةد ،وفــدد كيفيــة تشــكيلإلا ،وعــدد أع ــائإلا وفــرة واليــتإلم وطريقــة انتخــا م ،وكــذلة
مإلامإلم .وهذه هي داهليئة أو اللجنةد الـ ينبغـي أن تقـدَّم إليإلـا التقـارير امل لوبـة وجـب االتفاقيـات
وأن تؤَّكد أمامإلا.
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 -159وفــدَّد تــاريخ تقــدمي التقــارير الدوريــة دائم ـا مــن قبــل نــة أو هيئــة رصــد املعاهــدة ،وثيقــة
املالحظــات والتوصــيات  -الفقــرة األخــرية منإلــا ،بصــفة عامــة  .-وبالتــايل ،وبــالنظر إآل مــا تعنيــه
عملي ــة إع ــداد تقري ــر م ل ــوب وج ــب اتفاقي ــة م ــا ،يوص ــى بالش ــروا عملي ــة إع ــداد التقري ــر املبين ــة
أدناه ،على األقل سنة قبل تاريخ التقدمي الذي حتدده اللجنة.
 -160وجت ــدر اإلش ــارة إآل أن منظم ــات اوتم ــل امل ــدين دأب ــو ،ك ــل دول ــة ،عل ــى تق ــدمي تق ــارير
دبديل ــةد إآل اللجن ــة ،وتت ــوآل ه ــذه املنظم ــات إع ــداد ه ــذه التق ــارير وتق ــدميإلا إآل اللجن ــة ح ــىت تت ـوافر
لــديإلا ر يــة أخــرى عــن وفــاء الــدول بالتزامالــا .وتعــد هــذه التقــارير بصــورة مســتقلة مــن قبــل منظمــات
اوتمل املدين ال تقرر أخذ املبادرة.
 -161وتـ مرد فيمــا يلــي املنإلجيــة الـ تعتمــدها كولومبيـا إلعــداد التقــارير امل لوبــة وجــب االتفاقيــات.
ومن املإلم استح ار أن الريـادة واملبـادرة إعـداد هـذه التقـارير مـن مسـؤولية وزارة الشـؤون اخلارجيـة،
و اصة ،من خالل مديرية حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين أو الوحدة ال حتل فلإلا.

مرحلة حتديد الوسائل
• حتديــد فريــي العمــل الــذي ســيتوآل توجيــه عمليــة إعــداد التقريــر .ويتعــن إنشــاء أمانــة تنفيذيــة
لتتــوآل توجيــه العمليــة برمتإلــا ،تتـ لف مــن الكيــان أو الكيانــات املســؤولة عــن املوضــوا املشــار
إليه الصة الدويل والةنـامج الرئاسـي حلقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل اإلنسـاين ،حيـ
يتعلـي األمـر بصـة مـن الصـكوي الدوليـة حلقـوق اإلنسـان ووزارة الشـؤون اخلارجيـة .بيــد أن
مي ــل الكيان ــات التابع ــة للحكوم ــة وللدول ــة املس ــؤولة ع ــن تنفي ــذ الص ــة املع ــين ستش ــري
عملي ــة إعـ ـداد التقري ــر ب كملإل ــا .وم ــن املإل ــم أن يؤخ ــذ االعتب ــار أن األم ــر يتعل ــي بتقري ــر
للدولــة ،ومــن يّ ،يتعــن العمــل مــل الكيانــات التابعــة لفــروا الســل ة العامــة الثالثــة .و ــا أن
هذا التقرير تقرير وطين ،فينبغي تقدمي املعلومات الوطنية واإلقليمية واحمللية
• حتديــد مشــاركة اوتمــل املــدين إعــداد التقريــر .رغــم أن العمــل مــل منظمــات اوتمــل املــدين
ال يعـ اد ضــرورة م لقــة ،فمــن املإلــم أن يؤخــذ االعتبــار أن املبــادئ التوجيإليــة للجــان تــنص
يســر ،علــى الصــعيد الــوطين ،االطــالا العلــين علــى
علــى أن تشــجل عمليــة إعــداد التقريــر وت ِّ
سياســات احلكومــة وااللت ـزام البنــاء مــل ا إلــات الفاعلــة اوتمــل املــدين ،منــا .تســوده
رو التع ــاون واالحـ ـرام املتب ــادل ،بغي ــة تعزي ــز التمت ــل لمي ــل احلق ــوق الـ ـ حتميإل ــا املعاه ــدة
املعنية
• حتديــد امل ـوارد الالزمــة إلعــداد التقريــر .مــن املإلــم تقيــيم امل ـوارد ال ـ يت لبإلــا إعــداد التقريــر،
فيمـا يتعلــي بعقــد االجتماعــات املشــركة بــن املؤسســات (الـ تســتدعي ختصــيص يــوم عمــل
كامـ ــل ،ال سـ ــيما أثنـ ــاء مرحلـ ــة حتليـ ــل املعلومـ ــات ونشـ ــر التقريـ ــر وتعميمـ ــه ،والتعاقـ ــد مـ ــل
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اخلةاء  -عند االقت اء  -أو أشـكال أخـرى مـن الـدعم ،وحتديـد كيفيـة احلصـول علـى هـذه
املوارد
• حتديــد تــاريخ تقــدمي املعلومــات الـ ستســتخدم إعــداد التقريــر .ينبغــي حتديــد الفــرة الزمنيــة الـ
سيشملإلا التقرير ،مل مراعاة تاريخ آخر ت كيد للتقرير واملوعد التقريو لتقدميه إآل اللجنة

• حتديــد ا ـدول الــزمين للعمــل .ينبغــي أن يت ــمن هــذا ا ــدول الــزمين األنش ـ ة ال ـ يتعــن
إزازهــا ،والف ـرات الزمنيــة املقــررة لكــل منإلــا ،وفــي املراحــل ال ـواردة هــذه الوثيقــة ،وحملــة
ل مان تقدمي التقرير إآل اللجنة الوقو املناسب.

مرحلة اإلعداد
• حتدي ــد م ــا يل ــزم م ــن معلوم ــات ومص ــادر معإل ــا .ينبغ ــي إع ــداد مص ــفوفة تت ــمن املب ــادئ
التوجيإلي ــة للجن ــة بش ـ ن إع ــداد التقري ــر ،وحت ــدِّد املعلوم ــات ال ـ ينبغ ــي إدراجإل ــا في ــه بغ ــرض
اإلبالغ عن كل حي من احلقوق املعرف ا االتفاقية الدولية أو الصة الدويل
• حتديد الشركاء إطار كل كيـان .ينبغـي أن ي لـب مـن السـل ة العليـا كـل كيـان تفـوي
موظف ليقوم بدور مسؤول االتصـال عمليـة مـل املعلومـات داخـل الكيـان املعـين ،يكـون
م ـ ــؤهالا للمش ـ ــاركة االجتماع ـ ــات واملناقش ـ ــات امل لوب ـ ــة وأن تت ـ ــي ل ـ ــه ،عن ـ ــد االقت ـ ــاء،
متخصص ا أو خبريا موضوا بعينه ،ميكنه االتصال به ودعوته حل ور االجتماعات
• تنظــيم وعقــد حلقــة العمــل األوآل .بعــد حتديــد ا وانــب املــذكورة آنف ـا ،تــنظّم وتعقــد حلقــة
العمل األوآل ،ال يتعن أن تتناول ا وانب التالية:
• إحالة املعلومات األساسية عن التزام دولة كولومبيا بتقدمي التقارير الدورية
• تقدمي عرض عن الصـة الـدويل ،مـل مراعـاة ارتفـاا وتـرية تنـاوب املـوظفن
العامة

الكيانـات

• تقدمي عرض عـام حملتويـات آخـر تقريـر مقـدم إآل اهليئـة املعنيـة ،وحملـة بغيـة حتديـد نق ـة
االن الق
• ع ــرض أح ــدث التعليق ــات والتوص ــيات الـ ـ ق ــدمتإلا هيئ ــة الرص ــد للدول ــة والتوص ــيات
العامة للجنة املعنية
• تقدمي املنإلجية وا دول الزمين للعمل
• توضي دور كل كيان

إعداد التقرير.

و هــذه املرحلــة ،ميكــن طل ــب الــدعم التقــين مــن مكت ــب مفوضــية األمــم املتحــدة حلق ــوق
اإلنس ــان كولومبي ــا و/أو م ــن وكال ــة أخ ــرى تابع ــة لألم ــم املتح ــدة موج ــودة كولومبي ــا،
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بغــرض مشــاركتإلا مــن خــالل تقــدمي املعلومــات عــن البنــود (أ و(ب و(د الـواردة أعــاله إآل
الكيانات.

مرحلة مل املعلومات

• إعداد طلبات فددة للحصول على املعلومـات وإرسـاهلا لكـل كيـان مـن الكيانـات ،مـن قمبـل
(32
األمانة التنفيذية
• تصميم نظام استقاء البيانات وتنفيذه
• مل املعلومات وتصنيفإلا ،ا

حملة املعلومات املتعلقة تابعة التوصيات

• توحيد املعلومـات .هـذا احلـن ،ميكـن طلـب معلومـات مـن املنظمـات غـري احلكوميـة ومـن
ا إلات الفاعلـة غـري احلكوميـة األخـرى ،عنـدما تكـون هـذه املعلومـات حمات أ يـة إعـداد
التقرير.

مرحلة حتليل املعلومات
اومعة ومقارنتإلا من قبل األمانة التنفيذية
• حتليل املعلومات َّ
• تنظــيم حلقــات عمــل لتحليــل املعلومــات ،حبســب املواضــيل .ويتــوخى مــن خــالل حلقــات
العمــل هــذه إج ـراء عمليــات التحليــل والتقيــيم شــاركة ميــل الكيانــات املعنيــة ،للت كــد مــن
أن املعلومات املراد إدراجإلا التقرير موثـوق منإلـا ومالئمـة وحمات صـلة ،مـل مراعـاة أنـه قـد
توج ــد ،نف ــس املوض ــوا ،مص ــادر تلف ــة تق ــدم معلوم ــات ،أو أرقام ـا أو مؤش ـرات تلف ــة
أو غــري قابلــة للمقارنــة ،أو حتــديات ينبغــي مواجإلتإلــا ،مــا يســتدعي تقــدمي مشــاريل للتغلــب
عليإلا أو لتوضي الصعاب ال حالو دون مواجإلتإلا ،من بن حاالت أخرى.
وجتدر اإلشارة إآل أنه ينبغـي ،طـوال عمليـة إعـداد التقريـر ،استح ـار أحـدث االسـتنتاجات
والتوص ــيات ال ـ ـ ق ــدمتإلا اللجن ــة للدول ــة .وتت ــوآل األمان ــة التنفيذي ــة ض ــمان مش ــاركة مي ــل
الكيانات املعنية.

مرحلة إعداد التقرير

• إعداد التقرير األويل من قمبل األمانة التنفيذية
• إرسال التقرير األويل إآل الكيانات
• عقد اجتمـاا مشـري بـن املؤسسـات لتقـدمي التقريـر األويل ،تنظمـه األمانـة التنفيذيـة وحت ـره
ميل الكيانات املعنية

__________
( 32تكون األمانة التنفيذية مسؤولة عن األنش ة األربعة
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• مراجع ــة ن ــص التقري ــر م ــن قمب ــل األمان ــة التنفيذي ــة أوالا ،ي الكيان ــات ال ـ تق ــل عل ــى عاتقإل ــا
املسؤولية الرئيسية عن موضوا التقرير
• التنقي وإعداد التقرير النإلائي
• اعتم ــاد التقري ــر م ــن قمب ــل أعل ــى س ــل ة للكيان ــات الـ ـ تتـ ـ لف منإل ــا األمان ــة التنفيذي ــة ،م ــل
املشاركة الدائمة لوزارة الشؤون اخلارجية.

تقدمي التقرير
• إرس ــال التقري ــر .يتع ــن عل ــى دول ــة كولومبي ــا أن ترس ــل ،م ــن خ ــالل وزارة الش ــؤون اخلارجي ــة،
التقرير إآل سيادة األمن العـام لألمـم املتحـدة الـذي يرسـله إآل اهليئـة احملـددة املعنيـة .وكتـدبري
اح ـرازي ،يرســل التقريــر أي ـا إآل رئــيس اهليئــة املختصــة ،بواس ـ ة مــذكرة دبلوماســية ترســل
من خالل بعثة كولومبيا جنيف أو نيويوري ،حسب االقت اء
• شـ ــكل التقريـ ــر .ينبغـ ــي تقـ ــدمي التقـ ــارير شـ ــكل إلكـ ــروين (قـ ــرن مـ ــرن أو قـ ــرن مـ ــدمج
أو بالةيــد اإللكــروين  ،مصــحوبة بنســخة ورقيــة م بوعــة .وزــب التقيــد ،فيمــا يتعلــي ب ــول
التق ــارير وش ــكلإلا ،باملب ــادئ التوجيإلي ــة الـ ـ وض ــعتإلا ك ــل ن ــة .وينبغ ــي للدول ــة أن تق ــدم،
كمرفقــات ،نســخ ا مــن النصــون القانونيــة والق ــائية واإلداريــة وغريهــا مــن النصــون املشــار
إليإلا التقارير ،وفبّذ أن يكون حملة على قرن مدمج.
وينبغـ ــي أن تت ـ ــمن التقـ ــارير توضـ ــيحا كـ ــامالا ميـ ــل املختص ـ ـرات املسـ ــتخدمة الـ ــنص،
وال ســيما عنــد اإلشــارة إآل مؤسســات وطنيــة أو منظمــات أو ق ـوانن أو غريهــا ،حــىت يتســحمل
ألي قارئ فإلمإلا بسإلولة.

حاء -متابعة المالحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق اإلنسان
 -162ت ـ ــرد فيم ـ ــا يل ـ ــي األنش ـ ـ ة ال ـ ـ ز ـ ــري إزازه ـ ــا ج ـ ــرد االط ـ ــالا عل ـ ــى وثيق ـ ــة املالحظ ـ ــات
والتوصيات الصادرة عن اللجنة.
التحليل والتفاعل
• تعمــيم التقريــر .ينبغــي لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة أن تعمــم هــذا التقريــر أو هــذه الوثيقــة ،علــى
مؤسســات الدولــة املختصــة موضــوا التقريــر وبص ــفة خاصــة مــن كــانوا أع ــاء الوف ــد
الذي قدمه
• نشر الوثيقة على املوقل الشبكي للوزارة ،لتعميمه على ن اق واسل
• حتليــل م ــمون الوثيقــة .هــي مإلمــة مشــركة بــن املؤسســات تنســقإلا وزارة الشــؤون اخلارجيــة
حي زري حتليل فتوى االستنتاجات والتوصيات بغرض حتديد موقف الدولة إزاءها
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• حتديــد موقــف الدولــة إزاء توصــيات هيئــة الرصــد .تصــدر الدولــة ،مــن خــالل وزارة الشــؤون
اخلارجية ،وثيقة حتدد فيإلا موقفإلا إزاء التوصيات الصادرة عن هيئة الرصد
• إرســال بــالغ إآل اللجنــة .حتــال مالحظــات دولــة كولومبيــا إآل اللجنــة بش ـ ن توصــيالا ،عنــد
االقت اء ،وبشكل رمسي من خالل بالغ موقل من وزارة الشؤون اخلارجية.
 -163وباالس ــتناد إآل موقـ ــف الدولـ ــة بش ـ ـ ن التوص ــيات ،يتعـ ــن علـ ــى وزارة الشـ ــؤون اخلارجيـ ــة أن
تواصل مإلمة متابعة تنفيذ هذه التوصيات .وهلذا الغرض ،ينبغي للوزارة:
• أن ت لل الكيانات على وثيقة االستنتاجات والتوصيات
• أن تـ ـ ــدعوها إآل صـ ـ ــياغة إج ـ ـ ـراءات لتنفيـ ـ ــذ التوصـ ـ ــيات أو حتثإلـ ـ ــا علـ ـ ــى حملـ ـ ــة ،إطـ ـ ــار
اختصاصات كل كيان ،مل حتديـد آجـال لتنفيـذها ،وعنـد االقت ـاء ،وضـل مؤشـرات لقيـا
التقدم احملرز
• أن حتــدد جــدوالا زمني ـ ا ملتابعــة تنفيــذ هــذه التوصــيات .ومــن الــالزم التحقــي مــن الت ـواريخ ال ـ
ينبغــي فيإلــا للدولــة أن تقــدم معلومــات جزئيــة هليئــة الرصــد املختصــة ،وفق ـ ا ملــا حتــدده هــذه
اهليئــة تقريرهــا ،وهــو مــا يســتدعي وضــل هــذا ا ــدول الــزمين الــذي ينبغــي إتاحــة االطــالا
عليه للمؤسسات املختصة .وتشـكل املتابعـة أساسـ ا إلعـداد تقريـر الدولـة املقبـل ولالسـتجابة
لك ــل م ــا ق ــد يع ــرض م ــن مت لب ــات ه ــذا الص ــدد ،ول ــذلة فم ــن املالئ ــم أن حت ــتفل وزارة
الشؤون اخلارجية صفوفة للمتابعة تت من معلومات فدثة.

رابعاً -معلومات أخرى متصلة بحقوق اإلنسان
ألف -متابعة المؤتمرات الدولية
 -164تش ــاري دول ــة كولومبي ــا املـ ـؤمترات واملنت ــديات الدولي ــة واإلقليمي ــة الرئيس ــية املتعلق ــة حبق ــوق
اإلنسان ،بغرض إزاد توافي لآلراء مـن شـ نه تعزيـز حقـوق اإلنسـان والـدفاا عنإلـا ،ومتتثـل لاللتزامـات
املقـررة هـذه املنتـديات ،وجتــدر اإلشـارة علـى وجـه اخلصــون إآل :برنـامج عمـل فيينـا لعــام 1993
وبرنامج عمل القاهرة لعام  1994وإعالن كوبنإلاغن بش ن التنميـة االجتماعيـة وبرنـامج عمـل القمـة
العاملية للتنمية االجتماعية لعام  ،1994وإعـالن ومنإلـام عمـل بيجـن لعـام  1995وإعـالن األلفيـة
لعام  2000وإعالن وبرنامج عمل ديربان ،وغريها.
 -165وأنشـ ت وزارة الشــؤون اخلارجيــة دنظــام متابعــة التوصــيات املتعلقــة حبقــوق اإلنســاند ،بغــرض
تيس ــري عملي ــة املتابع ــة املش ــركة ب ــن املؤسس ــات للتوص ــيات املقدم ــة م ــن املنظم ــات الدولي ــة إآل دول ــة
كولومبيــا ،وحملــة علــى ــو مــن شـ نه تعزيــز اعتمــاد تــدابري وسياســات داخــل املؤسســات وفيمــا بينإلــا
تتي لكيانات الدولة الوفاء بااللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان.
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 -166وتتمث ـ ــل أه ـ ــداف ه ـ ــذا النظ ـ ــام اس ـ ــتحداث عملي ـ ــات مش ـ ــركة ب ـ ــن املؤسس ـ ــات لنش ـ ــر
التوصــيات الدوليــة وتيســري إعــداد تقــارير مالئمــة ومتســقة وحمات جــودة واالعـراف باالختصاصــات
وتوطيــد الوســائل ال ـ تعتمــدها الكيانــات ملتابعــة التوصــيات وتعزيــز احل ـوار البنــاء القــائم علــى حســن
النية ،وكذلة التعاون الدويل جمال حقوق اإلنسان.

باء -معلومات متعلقة بعدم التمييز والمساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -1المساواة
 -167يــنص كــل مــن امليثــاق السياســي والقــانون  270لعــام  1996علــى أن مؤسســة إقامــة العــدل
وظيفــة عامــة حمات مكانــة دســتورية وقرارالــا مس ـتقلة .والغــرض مــن الق ــاء ضــمان احلقــوق واحلريــات
املنص ـ ــون عليإل ـ ــا الدس ـ ــتور .و ه ـ ــذا الص ـ ــدد ،جت ـ ــدر اإلش ـ ــارة إآل أن ه ـ ــذه الوظيف ـ ــة متارس ـ ــإلا
مؤسس ــات الق ــاء الدس ــتوري ،والق ــاء اإلداري ،والق ــاء الع ــادي ،والق ــاء اخل ــان (س ــل ات
الشــعوب األصــلية وق ــاة الصــل  ،والق ــاء ا نــائي العســكري والنيابــة العامــة ،وفق ـا ملــا يــنص عليــه
الدستور والقانون.
 -168ولكفالــة املســاواة أمــام القــانون ومحايــة ميــل األشــخان اوــال الق ــائي ،أنش ـ ت دولــة
كولومبيــا مكتــب أمــن املظــامل ،املصــمم وفــي من ـوحمم خدمــة عامــة جمانيــة تقــدَّم للم ـواطنن العــاجزين
مادي ـ ا أو اجتماعي ـ ا عــن تــوفري مــا يلــزم للــدفاا عــن حقــوقإلم .وبالتــايل ،يعتــة مكتــب أمــن املظــامل
كولومبي ــا خدم ــة عام ــة يس ــتفيد منإل ــا األش ــخان ال ــذين يثبت ــون ع ــدم ق ــدرلم عل ــى دف ــل تك ــاليف
الدفاا .و هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إآل ما يلي:
• يقـ ــدَّم الـ ــدفاا العـ ــام الق ـ ــايا ا نائيـ ــة ب لـ ــب مـ ــن املـ ــتإلم ،أو املـ ــدعى عليـ ــه أو املـ ــدان،
أو عندما ت لب حملة النيابة العامة أو موظف ق ائي أو أمن املظامل
• و الق ــايا املتعلق ــة بالعم ــل أو املنازع ــات اإلداري ــة ،ينبغ ــي للمع ــين ب ــاألمر أن مي ــن ت ــوكيالا
حمل ــامي املس ــاعدة الق ــائية ليمثل ــه أم ــام الق ــاء ،وحمل ــة وف ــي املع ــايري الـ ـ ح ــددها أم ــن
املظامل
• وفيمــا يتعلــي بالق ــايا املدنيــة ،يتــوآل فــامي املســاعدة الق ــائية متثيــل ال ــرف الــذي يثبــو
حال ــة الفق ــر وفقـ ـا مل ــا ي ــنص علي ــه ق ــانون اإلجـ ـراءات املدني ــة .كم ــا يت ل ــب األم ــر أن مي ــن
صاحب ال لب توكيالا لتعين فامي املساعدة الق ائية.
 -169وعل ــى غـ ـرار حمل ــة ،وبغ ــرض كفال ــة اس ــتفادة مي ــل املـ ـواطنن م ــن العدال ــة الش ــاملة واواني ــة
والفعالــة ،يــنص القــانون علــى إزــاد آليــات بديلــة لتســوية املنازعــات .وعلــى هــذا النحــو ،تنفــذ مديريــة
خدمات العدالة التابعة لـوزارة العـدل بـرامج لتيسـري متتـل املـواطنن بـاحلي عدالـة كاملـة وقائمـة علـى
املســاواة .ومــن بــن اس ـراتيجيات العدالــة مــا يلــي :الةنــامج الــوطين لــدور الق ــاء ،والةنــامج الــوطين
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ملراكــز املعيشــة ،والةنــامج الــوطين للق ــاء املنصــف والةنــامج الــوطين للمصــاحلة القــائم علــى القــانون
والتحكيم.
 -170والةنامج الوطين لـدور الق ـاء مبـادرة مشـركة بـن املؤسسـات لتسـوية املنازعـات تتـي كفالـة
الوصــول إآل مؤسســات إقامــة العــدل ،ومتــن للمـواطنن إمكانيــة احلصــول علــى تســوية مناســبة وفعالــة
وش ــاملة وجماني ــة جم ــال املنازع ــات األسـ ـرية ،واملش ــاكل ب ــن ا ـ ـريان ،والق ــايا ا نائي ــة ،واملدني ــة،
واملتعلقــة بالعمــل ،وبانتإلاكــات حقــوق اإلنســان ،ضــمن ملــة مســائل أخــرى .والعنصــر األساســي
تنفيـذ برنــامج دور الق ــاء هــو املـزم بــن اآلليــات الرمسيــة وغــري الرمسيـة لتســوية املنازعــات .و ــذا ميكــن
تنصيب أفـراد ألداء مإلـام مؤسسـة إقامـة العـدل وخت َّـول هلـم سـل ة إصـدار أحكـام قائمـة علـى القـانون
أو مبدأ اإلنصاف.
 -171ويتـ ـ لف الةن ــامج ال ــوطين للق ــاء املنص ــف م ــن املص ــاحلة املنص ــفة وق ــاء الص ــل (ق ــاة
الص ــل  .واملصـ ــاحلة املنصـ ــفة آليـ ــة بديلـ ــة قائمـ ــة علـ ــى توافـ ــي مكونالـ ــا حمالـ ــا ،يسـ ــوي مـ ــن خالهلـ ــا
شخصان أو أكثر منازعالم ،بوسـاطة طـرف ثالـ يسـمى وسـيط املصـاحلة املنصـفة يسـاعد إزـاد
اتف ــاق ل ــه كام ــل اآلث ــار القانوني ــة .أم ــا ق ــاة الص ــل  ،فمإلم ــتإلم النظ ــر املنازع ــات الـ ـ يعرض ــإلا
عل ـ ــيإلم األش ـ ــخان أو اوتم ـ ــل ،بش ـ ــكل ط ـ ــوعي وباالتف ـ ــاق ،وال ـ ـ تتعل ـ ــي بق ـ ــايا قابل ـ ــة للتس ـ ــوية
أو املصاحلة أو التنازل.
 -172ويقت ــي الةنــامج الــوطين للمصــاحلة القائمــة علــى القــانون والتحكــيم أن يقبــل مــن يلجــؤون
إآل هـ ــذا النـ ــوا مـ ــن الق ـ ــاء تسـ ــوية الق ـ ــية املعروضـ ــة علـ ــى احلكـ ــام ملعا تإلـ ــا علـ ــى هـ ــذا النحـ ــو
بالتحديــد ،وبــذلة ،فــشن طرف ـ ا ثالث ـ ا هــو مــن يتخــذ ق ـرارا يتعــن تنفيــذه حي ـ لــه آثــار قانونيــة .و ــة
شكل آخر حمو أ ية إقامة العـدل يتمثـل مراكـز ق ـاء األسـرة الـ تتكلـف حبمايـة حقـوق أفـراد
األســرة وكفالتإلــا واســتعادلا وجةهــا مــن خــالل إجـراءات االســتعادة واحلمايــة ،بغــرض ضــمان ســالمة
األشخان الذين قد يت ررون من العنف املنزيل.
 -173و حالــة النســاء ضــحايا العنــف ،ت لــب املســاعدة القانونيــة ،ال ـ تعــين احلــي احلصــول
علـ ــى املسـ ــاعدة التقنيـ ــة القانونيـ ــة اوانيـ ــة ،والفوريـ ــة واملتخصصـ ــة ،جـ ــرد إبـ ــالغ السـ ــل ة املختصـ ــة
بالواقع ــة .كم ــا أن مس ــؤولية تق ــدمي خ ــدمات مالئم ــة وفعال ــة ل ــحايا ا ـ ـرائم املرتكب ــة ض ــد احلري ــة
والسـ ــالمة والربيـ ــة ا نسـ ــية ،وج ـ ـرائم االجتـ ــار باألشـ ــخان والعنـ ــف املنـ ــزيل ،إطـ ــار اح ـ ـرام كرامـ ــة
اإلنس ــان ،تق ــل عل ــى ع ــاتي مراك ــز التحقي ــي العن ــف ا نس ــي وتق ــدمي الرعاي ــة الش ــاملة ل ــحاياه
ومراكز التحقيي العنف املنزيل وتقدمي الرعاية الشاملة ل حاياه ،التابعة ملكتب املدعي العام.
 -174وتتمي ـ ــز مراك ـ ــز الرعاي ـ ــة ه ـ ــذه التابع ـ ــة ملكت ـ ــب امل ـ ــدعي الع ـ ــام بقيامإل ـ ــا بعم ـ ــل مش ـ ــري ب ـ ــن
املؤسسات من أجل كفالة معاملـة النسـاء ضـحايا العنـف معاملـة كرميـة وض م
ـمان وصـوهلن إآل العدالـة،
وهــو الســبب الــذي تقــدم مــن أجلــه الرعايــة النفســية  -االجتماعيــة ،واملســاعدة القانونيــة ،و إطــار
التحقيق ــات واملس ــائل املتعلق ــة بال ــب الش ــرعي .وباإلض ــافة إآل حمل ــة ،ع ــن مكت ــب أم ــن املظ ــامل
ف ــامن إط ــار املس ــاعدة الق ــائية لتمثي ــل النس ــاء ال ــحايا ،م ــن خ ــالل ض ــمان كام ــل احل ــي
اللجوء إآل العدالة.
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 -2عدم التمييز
 -175تلتــزم دولــة كولومبيــا التزامـا راســخا بالق ــاء علــى ميــل أشــكال التمييــز ألســباب قائمــة علــى
الع ــرق ،أو ن ــوا ا ــنس ،أو الديان ــة ،أو ا نس ــية ،أو الن ــوا ا نس ــاين ،أو اللغ ــة ،أو املي ــل ا نس ــي،
أو الوضـل االقتصــادي أو االجتمــاعي ،وسـائر األســباب واألوضــاا األخـرى ،واملعاقبــة عليــه .و هــذا
الصــدد ،سـ َّـن عــام  2011القــانون  1482أو قــانون مكافحــة التمييــز ،الــذي يإلــدف إآل ضــمان
محايــة حقــوق األفـراد أو ا ماعــات أو اوتمعــات أو الشــعوب ،الـ تتعــرض لالنتإلــاي بســبب أفعــال
قائمة على العنصرية أو التمييز.
 -176وأدرم ه ــذا الق ــانون عقوب ــات جنائي ــة ومالي ــة ت ب ــي عل ــى ك ــل م ــن يش ــجل القي ــام ب فع ــال
أو س ــلوكيات أو تص ــرفات تش ــكل نوع ـا م ــن امل ــايقة أو ف ــرض عليإل ــا ،بغ ــرض إحل ــاق ض ــرر ب ــدين
أو معنــوي ألســباب قائمــة علــى األصــل العرقــي ،أو اإلثــين ،أو الــدين ،أو ا نســية ،أو اإليديولوجيــة
السياســية أو الفلســفية ،أو نــوا ا ــنس أو امليــل ا نســي .و الق ــايا ا نائيــة ،يــنص هــذا القــانون
علــى أنــه :الق ــايا املتعلقــة ب فعــال العنص ـرية أو التمييــز أو امل ــايقة ألســباب قائمــة علــى األصــل
العرق ــي ،أو ال ــدين ،أو اإليديولوجي ــة السياس ــية ،أو ا نس ــية ،أو األص ــل اإلث ــين أو الثق ــا  ،يعاق ــب
بـاحلبس مـن اثـين عشـر إآل سـتة وثالثـن شـإلرا وغرامـة يـراو قـدرها بـن مـا يعـادل أجـر  10إآل 15
شــإلرا وفق ـ ا للحــد األد لألجــر القــانوين ا ــاري بــه العمــل ،مــا عــدا إن كــان الســلوي يشــكل جرميــة
يعاقــب عليإلــا بعقوبــة أشــد .وفيمــا يتعلــي بالــدعوة إآل اإلبــادة ا ماعيــة ،يعاقــب بــاحلبس مــن ســتة
وتس ــعن إآل مائ ــة و ــانن ش ــإلرا وغرام ــة ي ـراو ق ــدرها ب ــن م ــا يع ــادل أج ـر  666.66إآل 1 500
شــإلر وفقـ ا للحــد األد لألجــر القــانوين ا ــاري بــه العمــل ،مــل احلرمــان مــن التمتــل بــاحلقوق ورارســة
أي وظيفة عامة ملدة تراو بن  80و 180شإلرا(. 33
 -177وفيمــا يتعلــي بالفئــات ال ــعيفة ،أنشــئو عــام  ،2011وجــب املرســوم  ،4065الوحــدة
الوطنيــة للحمايــة التابعــة لــوزارة الداخليــة ،وهــدفإلا تقــدمي خــدمات احلمايــة ألولئــة املعرضــة حيــالم
وس ـ ـ ــالمتإلم وحـ ـ ـ ـريتإلم وأم ـ ـ ــنإلم الشخص ـ ـ ــي ملخ ـ ـ ــاطر اس ـ ـ ــتثنائية أو ش ـ ـ ــديدة ،بس ـ ـ ــبب أنشـ ـ ـ ـ تإلم،
أو أوض ـ ـ ــاعإلم أو ظـ ـ ـ ــروفإلم السياسـ ـ ـ ــية ،أو العامـ ـ ـ ــة ،أو االجتماعيـ ـ ـ ــة ،أو اإلنسـ ـ ـ ــانية ،أو الثقافيـ ـ ـ ــة،
أو املتعلقة ب صـلإلم اإلثـين ،أو بنـوا جنسـإلم ،أو بوصـفإلم ضـحايا للعنـف ،أو مشـردين ،أو ناشـ ن
جمــال حقــوق اإلنســان .وبالتــايل ،فإلــذا القــانون يشــمل األشــخان الــذين ميارســون وظــائف عامــة
أو أنش ـ ـ ة أخ ــرى ق ــد يرت ــب عنإل ــا خ ــر اس ــتثنائي ،م ــن قبي ــل ت ــزعم النقاب ــات ،واملنظم ــات غ ــري
احلكومية وفئات السكان املشردين.
 -178وملنـل التمييـز املتعــدد األشـكال ،أنشـئو ،إطــار السـل ة التنفيذيـة ،الوكالــة الوطنيـة للق ــاء
على الفقر املدقل ،التابعة إلدارة الرخاء االجتماعي ،ال تتكلـف بتنفيـذ االسـراتيجية الوطنيـة للق ـاء
على الفقر املدقل من خـالل الـربط بـن ا إلـات الفاعلـة العامـة واخلاصـة وتعزيـز االبتكـار االجتمـاعي.
ويتوقل أن تقدم هذه الوكالـة ،خـالل الفـرة  ،2014-2010املسـاعدة ألكثـر مـن  350 000أسـرة
__________
( 33يرجى االطالا
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( 1 000 500كولـومو لتجـاوز وضـل الفقـر املـدقل الـذي تعيشـه ،وهكـذا أنشـئو شـبكة املتحــدين
ال يشاري فيإلا  26كيانـ ا مـن كيانـات الدولـة املعنيـة بتـوفري اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية للسـكان
الذين يعيشون حالة الفقر املدقل.
 -179وب ـ ــذلة وض ـ ــعو الش ـ ــبكة ثالث ـ ــة عناص ـ ــر لتنفي ـ ــذ اسـ ـ ـراتيجيتإلا ،وه ـ ــي( :أ دع ـ ــم األس ـ ــر
واوتمع ــات لالس ــتفادة م ــن ع ــرض اخل ــدمات االجتماعي ــة ال ــذي تقدم ــه الدول ــة (ب إدارة الع ــرض
واالســتفادة التف ــيلية مــن ب ـرامج الدولــة االجتماعيــة لتيســري االســتفادة التف ــيلية مــن العــرض العــام
واخل ـ ــان للس ـ ــلل واخل ـ ــدمات (م التعزي ـ ــز املؤسس ـ ــي للتنس ـ ــيي ب ـ ــن أنش ـ ـ ـ ة الع ـ ــرض واخل ـ ــدمات
االجتماعيــة .وتــرد فيمــا يلــي النتــائج ال ـ حصــلو عليإلــا الوكالــة الوطنيــة للق ــاء علــى الفقــر املــدقل
ل مان ظروف العيط األساسية لألسر املعيشية واألطفال:
ا دول 17
اإلنجازات المطلوبة
مـ ــا حتقـ ــي أو أزـ ــزت
ما زب حتقيقه
إجراءاته
-12
-13
-9
-18
-16
-24
-8

366 878
عمل األطفال
االنتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب إآل نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 608 676
الصحة
إحل ـ ـ ــاق األطف ـ ـ ــال بنظ ـ ـ ــام 333 917
التعليم
الكش ـ ـ ـ ــف املبكـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــن 235 326
اض رابات النمو
131 980
تلقي األطفال
448 180
املياه الصاحلة للشرب
الرعاية الشاملة لألطفال 104 373

اوموا امل لوب

النس ـ ــبة املئوي ـ ــة مل ـ ــا حتق ـ ــي
أو أززت إجراءاته

18 395
87 709

385 273
696 385

95
87

املائة
املائة

86 194

420 111

79

املائة

87 213

322 539

73

املائة

54 548
248 205
76 816

186 528
696 385
181 189

71
64
58

املائة
املائة
املائة

املصدر :الوكالـ ــة الوطنيـ ــة للق ـ ــاء علـ ــى الفقـ ــر املـ ــدقل  -نظـ ــام شـ ــبكة املتحـ ــدين للمعلومـ ــات (إآل حـ ــدود آب/
أغس س . 2012

 -3سبل النتصاف الفعالة
 -180تــرد املعلومــات ــذا اخلصــون
حقوق اإلنسان .
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