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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  لعاموتقارير املفوضية السامية واألمني ا

بـشأن   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان     التقرير السنوي ملفوضة        
  ** *حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا

  موجز    
 يف   الـدويل  اإلنساين والقانون   اإلنسانحيلل التقرير أهم التطورات املتعلقة حبقوق         

 كولومبيـا   ، وفقاً للوالية احملددة يف االتفاق بـني حكومـة         ٢٠٠٨كولومبيا خالل عام    
/ تشرين الثـاين   ٢٩ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املوقعة يف بوغوتا يف           

 اتفقت األطراف على متديـد الواليـة، يف         ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٩ويف  . ١٩٩٦نوفمرب  
  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٣٠مجلتها، حىت 

 ٢٠٠٨ديـسمرب   / األول يناير وكـانون  /ويغطي التقرير الفترة بني كانون الثاين       
غري أن املفوضية يف كولومبيـا      . ويركز على عدد من القضايا اليت اعتربت من األولويات        

تواصل العمل بشأن املسائل األخرى ذات االهتمام وسوف تكون هذه املسائل موضـوعاً           
  .للمتابعة املنتظمة

ملغـاورين  فانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من قبل مجاعات ا   
والقوات املسلحة الكولومبية، وكذلك أنشطة العصابات املسلحة غري القانونيـة وجتـار            
املخدرات، مع اقتراهنا باملشاكل اهليكلية املصاحبة مثل التوزيع غري العادل للثروة، والتمييز            

__________ 

  .يأيت تقدمي هذه الوثيقة متأخراً كي تعكس أحدث املعلومات  *  
  .ويعمم املرفق باإلنكليزية واإلسبانية فقط. يعمم هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية  **  
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والوصم للفئات الضعيفة، واإلفالت من العقاب، والصعوبات يف احلصول على العدالـة             
ويف هذا الصدد بذلت احلكومة جهـوداً       . ظل تقيد التمتع الكامل حبقوق اإلنسان     أمور ت 

هائلة لتعزيز سيادة القانون، وأساساً عن طريق زيادة التواجد اإلقليمي للدولة يف املواقـع              
ومـع ذلـك تظـل      . اليت كانت سابقاً حتت سيطرة اجلماعات املسلحة غري القانونيـة         

  .سان مستمرة هنالكاالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلن
ويتواصل نعرض املدافعني عن حقوق اإلنـسان وقـادة املعارضـة والنـشطاء               

  .االجتماعيني للوصم على أيدي املسؤولني احلكوميني
وفيما يتعلق حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء فإن احلكومة أبدت حسن النية              

ضمان الفعالية واالمتثـال    وبذلت جهوداً كبرية، وينبغي أن تستمر تلك اجلهود من أجل           
. ويتبني من عدد الشكاوى والضحايا املسجلني املؤسـسية       . الصارم للسياسات املؤسسية  

 يتبني أن السياسات اليت تعتمدها وزارة الدفاع        ٢٠٠٨أكتوبر  /واعتباراً من تشرين األول   
ـ             ن االنتـهاكات  والقيادة العليا للجيش ملكافحة تلك املمارسات مل يكن هلا تأثري كبري يف احلد م

وخيلص التقرير إىل أن التدابري االستثنائية اليت اختذت، ومنها عزل بعض كبار القادة من              . اجلسيمة
ويـتعني أن   . انـيف انتهاكات حقـوق اإلنـس     " عدم التسامح إطالقا  "اخلدمة، عززت سياسة    

ـ  ـتصحب هذه التدابري رقابة تشغيلية أكرب على الوحدات العسكري         ـ  ـة، وإج ات ـراء حتقيق
  . القضاءدقيقة وسريعة يف كل االهتامات املتعلقة بتنفيذ اإلعدام خارج نطاق

وفضالً عن هذا   . وتستمر انتهاكات مجيع أطراف الرتاع للقانون اإلنساين الدويل         
يرفضون  وجيش التحرير الوطين ، اجليش الشعيب-فإن القوات الثورية املسلحة يف كولومبيا 

 وإىل جانب استمرار جتنيد األطفال وارتكاب اجلـرائم املتعلقـة         . لدويلالتقيد بالقانون اإلنساين ا   
بالعنف اجلنسي ضد النساء والفتيات فإن عصابات املغاورين تواصل زرع األلغام املضادة            

  .ةلألفراد، وأخذ الرهائن، واحتجاز املختطفني لفترات مطولة يف ظروف ال إنساني
العصابات املسلحة غري القانونية وعدم     كما يذكر التقرير أن تعقد وتنوع وتطور          

قابلية التنبؤ بتصرفاهتا، وهي اليت نشأت منذ تسريح اجلماعات شبه العسكرية، أمور تظل             
وتظل هذه اجلماعات تشكل خطراً جـسيماً علـى         . تشكل حتدياً رئيسياً لسيادة القانون    

  . تصدي لتلك احلالةفيلزم وجود استجابة شاملة من السلطات املعنية لل. السكان املدنيني
قصي احلقائق والعدالة والتعويض حتتل األولويـة       تومن املسلم به أن احلقوق يف         

ومع ذلك مل يتمتع هبذه     . ٢٠٠٨بشكل أكرب يف جداول األعمال السياسية والعامة يف عام          
احلقوق بالفعل إال عدد قليل من الضحايا، ويهمش يف هذه العملية بوجه خاص ضـحايا               

  .أو يتقاعس موظفو الدولة عن اختاذهااإلجراءات 
ومل يسفر النمو االقتصادي يف السنوات السابقة عن تقدم كـاٍف أو مـرضٍ يف                 

وفضالً عن هذا مل تضق الفجوة بني من تتاح هلم الفرص           . بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية   
  .لتوليد الدخل ومن ال تتاح هلم
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ية اليت اضطلعت هبـا املفوضـية يف        وأخرياً يلخص التقرير بعض األنشطة الرئيس       
 ويقترح تسع توصيات يتوقع أن تساعد يف حتسني حالة حقـوق            ٢٠٠٨كولومبيا يف عام    

  .اإلنسان يف كولومبيا وتنفيذ أحكام القانون اإلنساين الدويل هبا
. وتسلم املفوضة السامية بروح التعاون القائمة بني احلكومة ومكتبها يف كولومبيا            

انفتاح احلكومة على التصدي للتحديات املتصلة حبقوق اإلنسان، كما بـدا  كما تشري إىل  
  .ذلك يف عملية االستعراض الدوري الشامل
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٦  ٨-٦  ....................................................................السياق  - ثانياً  
  ٧  ٨٩-٩  .....................................ن والقانون اإلنساين الدويلحقوق اإلنسا  - ثالثاً  

  ٧  ١٥-٩  ........................................رج نطاق القضاءاإلعدام خا  - ألف     
  ٩  ١٧-١٦  ....................................االحتجاز غري القانوين والتعسفي  -  باء     
  روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةضالتعذيب وغريه من   - جيم     

  ٩  ٢١-١٨  ..........................................................أو املهينة
  ١٠  ٢٦-٢٢  ...................................................االختفاء القسري  - دال     
  ١١  ٤١-٢٧  .............................................القانون اإلنساين الدويل  -  هاء     
ماعات املسلحة غري القانونية اليت ظهرت منذ تسريح املنظمـات          اجل  -  واو     

  ١٣  ٤٩-٤٢  ..................................................شبه العسكرية
  ١٥  ٦٢-٥٠  .............................................................العدالة  - زاي     
  ١٨  ٧١-٦٣  ...........................................................الضحايا  - حاء     
  ٢١  ٧٤-٧٢  ..............................احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - طاء     
  ٢١  ٨٩-٧٥  .....................................................الفئات الضعيفة  -  ياء     

  ٢٥  ٩٧-٩٠  ......................................مفوضية يف كولومبيااألنشطة الرئيسية لل  - رابعاً  
  ٢٦  ٩٩-٩٨  .................................................................التوصيات  - خامساً  
  املرفق

  ٢٩  ..............................................أمثلة النتهاكات حقوق اإلنسان وخرق القانون اإلنساين الدويل
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  مقدمة  -أوالً   
 ٢٠٠٨ديـسمرب   /يناير إىل كانون األول   /يغطي هذا التقرير الفترة من كانون الثاين        -١

غري أن املفوضية يف كولومبيا تواصل      . ت ذات أولوية  ويركز على عدد من القضايا اليت اعترب      
  .العمل بشأن املسائل ذات االهتمام، وستكون تلك املسائل موضوع متابعة منتظمة

 فإن حكومة كولومبيا واملفوضية السامية اتفقتا علـى         ٢٠٠٧وكما أفيد يف عام       -٢
 .٢٠١٠أكتـوبر   /لتـشرين األو   ٣٠متديد والية املفوضية يف كولومبيا، يف مجلتها، حـىت          

وامتثاالً هلذه الوالية تواصل املفوضية يف كولومبيا مساعدة السلطات يف رسم الـسياسات             
ووضع الربامج لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وإسداء املشورة للمجتمع املدين بشأن قضايا            
 حقوق اإلنسان، ومراقبة حالة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف سياق الصراع           

  .الداخلي املسلح، وتقدمي تقاريرها وحتليالهتا إىل املفوضة السامية
 ١أكتوبر إىل   /تشرين األول  ٢٧وقد زارت املفوضة السامية كولومبيا يف الفترة من           -٣

لني ووالتقت بالرئيس والوزراء وكبار املوظفني العموميني املسؤ      . ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
كما التقت مبمثلي منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك       . هاعن محاية حقوق اإلنسان وتعزيز    

وسافرت . املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان واملعنية باملرأة ورابطات الضحايا ونقاباهتم         
وكا، حيث اطلعت على حتديات حقوق اإلنسان يف اإلقليم والتقـت           ااملفوضة السامية إىل أر   

وأعربت املفوضة السامية لكل من التقت هبم       . ة والعسكرية بالقادة اجملتمعيني والسلطات املدني   
كما ألقت الضوء على جهود احلكومة      . عن امتناهنا للدعم الذي تتلقاه املفوضية يف كولومبيا       

. لتعزيز املساءلة واحترام حقوق اإلنسان داخل القوات املسلحة ولتسريح الفئات شـبه العـسكرية             
قـصي احلقـائق والعدالـة      تزيادة االهتمام حبق الـضحايا يف       وبينما أشارت املفوضة السامية إىل      

  .والتعويض فإهنا أعربت كذلك عن قلقها إزاء استمرار حتديات حقوق اإلنسان اليت ترسخت
 كولومبيا يف   ،وقد زار املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة           -٤

 زار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي كذلك. ٢٠٠٨مايو /أيار ١٤ إىل   ١٢الفترة من   
  .)١(٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٠ إىل ١البلد يف الفترة من 

ديسمرب استعرض جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة احلالة        /كانون األول  ١٠ويف    -٥
  .)٢(يف كولومبيا يف سياق االستعراض الدوري الشامل

__________ 

 .قامت إجراءات خاصة أخرى بزيارات غري رمسية أو زيارات متابعة إىل البلد )١(

 ٦٩ ،٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ١كومة يف بياهنا يف     تطوعت كولومبيا لالستعراض الدوري الشامل وقدمت احل       )٢(
ويف وقت كتابة هذا التقرير مل تكن توصيات جملس حقوق اإلنـسان  . التزاماً بتحسني حالة حقوق اإلنسان   
 .إىل دولة كولومبيا قد نشرت رمسياً
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  السياق  - ثانياً  
 يف براثن نزاع داخلي مسلح معقد ومتعدد األوجه، مما يشكل حتـدياً     تظل كولومبيا   -٦

وتقترن انتهاكات حقـوق اإلنـسان      . دائماً حلقوق اإلنسان بالنسبة إىل الدولة وإىل سكاهنا       
والقانون اإلنساين الدويل من قبل عصابات املغاورين والقوات املسلحة الكولومبية وأنـشطة            

ة وجتار املخدرات، باملشاكل اهليكلية املصاحبة ومنـها مـثالً     العصابات املسلحة غري القانوني   
واإلفالت من العقـاب،    ،  التوزيع غري العادل للثروة، والتمييز ضد الفئات الضعيفة ووصمها        

. والصعوبات يف احلصول الفعلي على العدالة وكلها حتد من التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان             
ن طريق زيادة عمية إىل تعزيز سيادة القانون، وأساساً ويف هذا السياق فإن جهود احلكومة الرا

احلضور اإلقليمي للدولة يف املواقع اليت كانت سابقاً حتت سيطرة العصابات املـسلحة غـري             
   .القانونية، تضع كولومبيا يف موقف أفضل لضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان

 اليت تـؤثر علـى   ،صلة باألمن كانت أهم التطورات السياسية واملت   ٢٠٠٨ويف عام     -٧
اإلعدام خارج نطاق القانون، والتدابري املتخـذة مـن    ) أ: (حالة حقوق اإلنسان هي ما يلي     

التوترات بني احلكومة واحملكمة العليا، الناشئة عن التحقيقـات         ) ب(احلكومة للتصدي هلا؛    
تسليم ) ج(ية؛  س واجلماعات شبه العسكر   نغرالصالت املزعومة بني أعضاء الكو     األخرية يف 

 ٩٧٥ممن مت التحقيق معهم يف قضايا مبوجب القـانون رقـم             )٣(أبرز القادة شبه العسكريني   
؛ )٤( شخصاً ١٣ وعددهم   ٢٠٠٨مايو  /إىل الواليات املتحدة يف أيار    ) قانون العدالة والسالم  (
 جيش الشعب، ووفاة قائـدها      -النجاحات العسكرية ضد القوات املسلحة الكولومبية       ) د(
تزايد ) ه(ؤسسها، واإلفراج عن األفراد املختطفني لدى العصابات أو إنقاذهم أو فرارهم؛            وم

اجلماهريية ضد اجلماعات املسلحة غري القانونيـة،        الوعي املدين الذي أبدي من خالل التعبئة      
التباطؤ االقتصادي يف سياق األزمة املالية العاملية والتـأثري         ) و(ودعم احترام حقوق اإلنسان؛     

الكبري الذي أحس به الناس يف الربع األخري من السنة ملشاريع االستثمار اهلرمي غري القانوين،               
  .ن اإلفالس والوعود مببالغ كبريةالذي ألقى بآالف الناس إىل براث

ومن الشواغل اهلامة سد الثغرة . ويظل التقدم يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية بطيئاً        -٨
 أكثر، ممن يستقرون أساساً يف املراكز احلضرية الرئيسية، واملستبعدين          بني من تتاح هلم فرص    

من التنمية واملهمشني فيما يتعلق بالسلع واخلدمات اليت تقدمها الدولة، والـذين يعيـشون              
  .)٥(كاسدة أساساً يف مناطق ريفية وحضرية

__________ 

 .٢٠٠٨ من القادة شبه العسكريني إىل الواليات املتحدة يف عام ١٥سليم مت ت )٣(

 اإلجراءات القضائية املتعلقة باألفراد املسلحني من العصابات املسلحة غري القانونية           ٩٧٥ينظم القانون رقم     )٤(
 .وينص على مزايا قضائية على أساس إسهامهم يف إعمال تقصي احلقائق والعدالة والتعويض لضحايا جرائمهم

ويف . ئةا يف امل  ٧٨,٥ئة من سكان بوغوتا حتت خط الفقر، ترتفع النسبة يف شوكو إىل             ا يف امل  ٢٨بينما يقع    )٥(
برنـامج  (ئة يف ناغريا    ا يف امل  ٦ئة، مقابل   ا يف امل  ١,١كوندينا ماركو، باستثناء بوغوتا، جند معدالت األمية        

 ).٢٠٠٧األمم املتحدة اإلمنائي، التقرير عن األهداف اإلمنائية لأللفية لسنة 
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  القانون اإلنساين الدويلحقوق اإلنسان و  - ثالثاً  

  نطاق القضاءاإلعدام خارج   - ألف  
 العمل بشكل مباشر مع وزارة الدفاع       ٢٠٠٨واصلت املفوضية يف كولومبيا يف عام         -٩

إلحالة القضايا املزعومة عن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء إىل كبار القادة العسكريني             
 نشرت وزارة الدفاع سياسـتها الـشاملة    ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين  . الختاذ اإلجراءات 

 اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بالنسبة إىل قوات األمن، ومشلت تلك احلـاالت،             حلقوق
فيما مشلت من مبادرات، إنشاء مناصب مستشارين قانونيني تنفيذيني داخل الوزارة لضمان            

وإضافة إىل هذا ظل كبار املوظفني     . امتثال العمليات العسكرية ملعايري القانون اإلنساين الدويل      
والعسكريني يذكرون مكرراً ويؤكدون أهنم يرغبون يف اعتماد تدابري حلماية حقوق           املدنيني  

  . اإلنسان واحترامها، مبا يف ذلك القضاء على حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء
 فصل الرئيس ثالثة لواءات من اخلدمة، وأكثـر     ٢٠٠٨أكتوبر  /رين األول ـويف تش   -١٠
نقص يف  "تبة عقيد، واختذ تدابري تأديبية أخرى بسبب         ضابطاً آخر من بينهم أربعة بر      ٢٤من  

اليقظة ال يغتفر من جانب الضباط يف التحقيقات الصارمة يف خمالفات مزعومـة يف واليتـه                
وكانت تلك إشارة هامة إىل تعزيز السياسة املذكورة اخلاصة بعدم التـسامح            . )٦("القضائية

 استقال القائد األعلى    ٢٠٠٨نوفمرب  /لثاينويف تشرين ا  . إطالقاً يف انتهاكات حقوق اإلنسان    
واستهل الرئيس مناقشات مع كبار القـادة       . )٧(للجيش وأعلنت وزارة الدفاع تدابري أخرى     

  .العسكريني للتصدي للشكاوى اخلاصة باإلعدام خارج نطاق القضاء
ويتبني مع ذلك من عدد الشكاوى عن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وعدد               -١١

أن السياسات املؤسسية اليت تعتمدها وزارة الدفاع والقيـادة العليـا            )٨( املبلغ عنهم  الضحايا
، إىل نقص يذكر يف ٢٠٠٨أكتوبر  /للجيش ملكافحة هذه املمارسة مل تؤد، حىت تشرين األول        

فيلزم بذل املزيد من اجلهود جمدداً لـضمان فعاليـة وصـرامة االمتثـال              . تلك االنتهاكات 
  .الرامية إىل منع حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء واملعاقبة عليهاللسياسات املؤسسية 

__________ 

 .ة، ولكن مل يبلغ عنهايبدو أن هناك تدابري إضافية اختذت، تشمل فصل ضباط آخرين من اخلدم )٦(

تشمل هذه التدابري مبدأ وإجراءات إعادة النظر يف مسائل االستخبارات واملسائل التنفيذيـة واللوجـستية؛                )٧(
وإنشاء جلنة الستعراض احلاالت من وجهة النظر التنفيذية؛ وتعزيز مسؤوليات القيادة؛ وإدخال حتـسينات              

 .لنظم التقييم؛ وإعادة تعريف قواعد االشتباك

ستهدف النساء يف الغالب لإلعدام خارج نطاق القضاء لكوهنن شريكات ألعضاء مزعومني يف مجاعـات               ت )٨(
 .مسلحة غري قانونية
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 ١١٢ استهلت النيابة العامة حتقيقات يف       ٢٠٠٨نوفمرب  /وحبلول أواخر تشرين الثاين     -١٢
وفضالً عـن هـذا   . )٩(٢٠٠٨وقعت يف عام  حالة إلعدامات خارج نطاق القضاء زعم أهنا  

، إىل الوحدة الوطنية    ٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠٦  قضية أخرى، معظمها وقع يف عام      ٤٧٣أحيلت  
. ٢٠٠٨املعنية حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والتابعة للنيابة العامة، وذلك يف عام             

.  ضـحية  ١ ١٠٠ حالة تتعلق بأكثر من      ٧١٦وجتري هذه الوحدة حالياً حتقيقات يف قرابة        
يست حوادث معزولة، ولكنها    وتؤكد هذه األرقام أن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء ل         

وبنـاًء  . ممارسة واسعة االنتشار يرتكبها عدد كبري من الوحدات العسكرية يف كل أحناء البلد  
على املعلومات اليت حتصلت عليها املفوضية يف كولومبيا، فإن عدد هذه احلاالت قد ازداد يف               

  . يف بعض املواقع مثل أنتويوكويا٢٠٠٨عام 
، فإن ظهـور حـاالت      )١٠(جتاهات املشروحة يف التقارير السابقة    وباإلضافة إىل اال    -١٣

جديدة هذا العام لإلعدام خارج نطاق القضاء يوحي مبزيد من التعقيد والتطور يف ختطـيط               
وقد متكنت املفوضية يف كولومبيا من تأكيد وجود عصابات تدعي توفري           . وتنفيذ هذه اجلرمية  

ة، وتوفر النقل إىل بلدات أخرى، حيث يتم إعدامهم         العمل للضحايا بعيداً عن بلداهتم األصلي     
وبناء على عدد من التحقيقات، فإن هناك أفراد عصابات         ". قتلوا يف عمليات  "ويبلغ عن أهنم    

يزعم أهنم يبلغون عن املقتولني على أهنـم أفـراد يف           )  يف اجليش  رمبا يشملون أفراداً  (آخرين  
 غري قانونية ظهرت منذ تـسريح أشـباه         عصابات املغاورين أو أعضاء يف مجاعات مسلحة      

ويـضاف إىل هـذا أن      . العسكريني، ويعدون تقارير استخباراتية إلثبات ذلك االنتـساب       
، حىت وإن كانوا حيملون وثـائق       "جمهولو اهلوية "الضحايا يبلغ عنهم بشكل متواتر على أهنم        

تاليف حتديد هويـة    ويبدو أن املقصود من هذه املمارسة هو        . هوية أو كانت هويتهم معلومة    
  .األشخاص املبلغ عن أهنم مفقودون، وتعطيل التحقيقات

ءات الفعالة من قادة اجليش أرضاً خصبة هلـذا االنتـهاك           اولرمبا أوجد نقص اإلجر     -١٤
فمنح احلوافز املالية واإلجازات أليام إضافية والتقـدير دون         . البالغ اخلطورة حلقوق اإلنسان   

قد يشجع أيضاً على إقـرار  " الوفيات يف املعارك "ين يقدمون تلك    رقابة سليمة إىل هؤالء الذ    
ويف الوقت نفسه فإن عدم وجود رسالة واضحة من اجليش          . واستمرار هذه املمارسة املقلقة   

  .ذاته ترفض تلك املمارسة ميكن أن يسمح باستمرار تلك االنتهاكات

__________ 

ومن . تقدم الشكاوى يف العادة عن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء بعد انقضاء عدة أشهر على الواقعة                )٩(
 يرجح أن يكون التبليغ عنها يف عام        ٢٠٠٨مث فإن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء اليت وقعت يف عام            

وقد استهلت الوحدة الوطنية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل التابعة ملكتب النائب العام             . ٢٠٠٩
 . حالة٧١ حالة من هذه احلاالت، بينما استهلت مكاتب النيابة احمللية النظر يف ٤١حتقيقات يف 

 .٢٠٠٧ املؤرخة يف عام A/HCR/4/48 و٢٠٠٨م  عا املؤرخة يفCorr.1 وA/HCR/7/39نظر ا )١٠(
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الدفاع والنيابة العامة بغيـة     فيلزم اختاذ إجراءات إضافية وتوثيق التعاون بني وزارة           -١٥
وينبغي أن يضاعف وكيل    . القضاء على حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء واملعاقبة عليها        

  . النائب العام والنائب العام جهودمها للتحقيق يف القضايا يف أقصر وقت ممكن

  االحتجاز غري القانوين والتعسفي  - باء  
طق مثل أراوكا ونورتى دي سانتاندر إصدار أوامر        تواصل النيابة العامة يف بعض املنا       -١٦

اعتقال دون أسباب قانونية سليمة، يف جرائم التمرد وما يتصل به، مما يؤدي إىل عمليـات                
وكثرياً ما كانت تلك األوامر تستند إىل معلومات مقدمة من أعـضاء            . االحتجاز التعسفي 

 حوافز ومزايا للتعاون معها فإن املعلومـات        وملا كانت الدولة متنحهم   . سابقني يف مجاعات املغاورين   
ة مـع اللـواء     ـوقد أصدر مكتب الدعم بالنيابة العام     . املتحصل عليها ال تكون هلا دائماً مصداقية      

  .الثامن عشر باجليش يف أراوكا ما ال يقل عن أربعة أوامر اعتقال مجاعي على هذا األساس
 هذا النوع، مبن يف ذلك املـدافعون      وجرت العادة أن حيتجز ضحايا االنتهاكات من        -١٧

عن حقوق اإلنسان وقادة اجملتمع، دون تربير قانوين سليم، ويف بعض احلاالت ميتـد ذلـك                
وفضالً عن هذا فقد أبلغ عن عدة حاالت لالحتجاز غري القانوين نفذها . إىل عامني االحتجاز

فوضـية الـسامية يف     كذلك تلقت امل  . اجليش يف دوريت أنتيكويا وشوكو، على سبيل املثال       
كولومبيا تقارير عن إجراءات تتخذها الشرطة الوطنية، وبوجه خاص عن احتجاز األفـراد             
املنتمني إىل القطاعات الضعيفة من اجملتمع، وخاصة من اجلوار الفقري يف ميديلني، دون تربيـر   

  .قانوين سليم

  الالإنسانية أو املهينةروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ضالتعذيب وغريه من   - جيم  
تنسب إنسانية أو مهينة     أبلغت املفوضية يف كولومبيا عن حاالت عقوبة قاسية أو ال           -١٨

وكثرياً ما يسقط السكان األصليون     . كوكا وشوكو اد من قوات األمن يف أنتيوكويا و      إىل أفر 
  . تلك احلاالتكولومبية وكذلك أفقر قطاعات اجملتمع ضحايا يف -والشعوب واجملتمعات األفرو 

ويف إدارات شوكو وكوكا وغريها من اإلدارات تلقت املفوضية يف كولومبيا تقارير              -١٩
عن معاملة قاسية ومهينة للنساء والفتيات من قبل أفراد اجليش؛ وأسـفر ذلـك يف بعـض                 

  .احلاالت عن عنف جنسي
عاملـة   الحظت املفوضية يف كولومبيا حاالت خطرية من امل        ٢٠٠٨ويف أوائل عام      -٢٠

، وكذلك حاالت استخدام مفرط للقوة )قيصر(الالإنسانية واملهينة للرتالء يف سجن فاليدوبار 
  . من قبل حراس السجن إلهناء االحتجاجات

ولقد فعلت احلكومة الكثري يف سبيل تـدريب املـوظفني العمـوميني والـضباط                -٢١
ا أقرت احلكومة، تظـل تلـك       ومع هذا فكم  . العسكريني على املعايري الدولية ملنع التعذيب     
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وستكون خطوة هامة حنو مواجهة هذه التحديات لـو أن احلكومـة             .)١١(التحديات قائمة 
  .انضمت إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مكافحة التعذيب

  االختفاء القسري  - دال  
سيما يف بلديات  واصلت املفوضية يف كولومبيا رصد حاالت االختفاء القسري، وال         -٢٢
 ١٣٢، حيث أفرج بناًء على مكتب أمني املظامل عـن           )وادي كوكا (ينها مثل بوينافينتورا    بع

ويف أماكن أخرى وخاصة البلدات يف أنتيـو كويـا     . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦حالة فيما بني عامي     
وشوكو تبني أن هذه املمارسة استخدمت لتخويف املعارضني يف نزاعات بـني العـصابات              

  .نية اليت نشأت منذ تسريح أشباه العسكرينيواجلماعات املسلحة غري القانو
ويف العادة تكون حاالت االختفاء القسري بني شباب عاطلني عن العمل من أصول               -٢٣

كذلك يسقط املـدافعون عـن      . فقرية تعيش يف األحياء الفقرية أو املعزولة أو املناطق الريفية         
  .حقوق اإلنسان والنقابيون بني ضحايا حاالت االختفاء

  يف القـسري    حالة من االختفاء     ١١١أجرى مكتب النائب العام حتقيقات يف       و  - ٢٤
الت إىل وحدة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل        وأحيل معظم احلا  . ٢٠٠٨عام  

فهذه الوحدة أجـرت     .)١٢(بعد التحقيقات األولية من قبل فرقة العمل اخلاصة بالتحقيق        
ثث، ولكن تبقى مهمة حتديد هوية اجلثـث         عملية للبحث عن اجل    ٣٩أيضاً ما جمموعه    

كذلك أجريت عمليات حبث عن جثث أخرى خالل الفترة الـيت يـشملها             . املكتشفة
  .التقرير، كما يشار إىل ذلك أدناه، يف إطار قانون السالم والعدالة

وكانت املرحلة اإلرشادية من اخلطة الوطنية للبحث عن املفقودين، اليت ركزت على              -٢٥
 كاساناري مرحلة قاصرة أساساً على مجع املعلومات من أجل إحالتها ملكتب النائب       احلالة يف 

وكما أقرت بذلك احلكومة فـإن هـذا التطـور          .  وعلى تدريب املوظفني العموميني    ،العام
آلية للبحث السريع تتطلب مزيداً من اجلهود كـي          مثل إنشاء  والتطورات اإلجيابية األخرى  

 الضحايا والسلطات القضائية على أن الفعالية يف التوفيق بـني           وتتفق منظمات . تكون فعالة 
. )١٣(اتـهذه املؤسـس  ل  يتشغفهناك عموماً قدر من اإلمهال يف       ،  املعلومات كانت حمدودة  

 ضـمن أمـور   وذلك،  " إعالن الوفاة املفترضة  "كما انتقدت هذه املنظمات استمرار شرط       
نفسية اً ً ي ترى أن هذا الشرط يوقع أضرار      وه. أخرى، لتلقي املساعدة اإلنسانية من احلكومة     

  ".قاعهم ضحاياإيتعيد "على األسر و
__________ 

 .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ١تقرير احلكومة املقدم إىل االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان،  )١١(

. ترسل هذه اللجان إىل األماكن اليت هبا دليل أو معلومات ميكن أن تفيد يف التحقيق يف حاالت االختفـاء                   )١٢(
 .ائع يف قضية بعينها أو يف قضايا متصلةوميكن أن تركز على إقرار وق

 .٢٠٠٨يناير /التقرير اخلتامي لفرقة العمل اخلاصة للتحقيق يف كازاناري وماجدالينا، كانون الثاين )١٣(



A/HRC/10/32 

11 GE.09-11849 

ومن شأن التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء                -٢٦
القسري، وهي االتفاقية اليت ألزمت احلكومة نفسها هبا خالل االستعراض الدوري الشامل يف             

 متثل خطوة هامة يف سبيل ضمان استجابة أكثـر مشـوالً            ، أن ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
  .وفعالية ملطالبات الضحايا

  القانون اإلنساين الدويل  - هاء  
واصلت املفوضية يف كولومبيا تسجيل االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل            -٢٧

حة الثوريـة   وعالوة على هذا تواصل القوات املـسل      . اليت ترتكبها مجيع األطراف يف الرتاع     
  .وجيش التحرير الوطين رفض االلتزام بالقانون اإلنساين الدويل،  جيش الشعب-الكولومبية 

  عصابات املغاورين  -١  
نسبت حاالت القتل االنتقائي ومذابح أربعة من العاملني على القضاء علـى أوراق               -٢٨

اد من القوات املسلحة     إىل أفر  ٢٠٠٨فرباير  /، يف شباط  )قرطبة(الكوكا يف بويرتو ليبريتادور     
كابه ت ضمن ار  ،ويعتقد أن جيش التحرير الوطين ارتكب     .  جيش الشعب  -الثورية الكولومبية   

فرباير عمليات قتل أيضاً ألحد أفـراد جمتمـع ميكوهومـادو         /عمليات قتل أخرى يف شباط    
  .، اهتمه بأنه خمرب يف اجليش)بوليفار(

 جيش الشعب هجماهتا العـشوائية،      -ية  وتواصل القوات املسلحة الثورية الكولومب      -٢٩
اليت تلحق ضرراً بالغاً بالسكان املدنيني، مبا يف ذلك إلقاء املتفجرات اليت قتلت ثالثة أفراد يف                

؛ وأعمال اإلرهاب، كاهلجمات على احملاكم يف كايل        ٢٠٠٨مايو  /يف أيار ) كاوكا(كورينو  
سـبتمرب  /خص، يف أيلـول    ش ٢٦، مما أسفر عن قتل شخص واحد وإصابة         )وادي كاوكا (

 شخـصاً   ٥٥وأصيب  . ٢٠٠٨أغسطس  /، يف آب  )أنتيوكويا(، وعلى قرية اتواجنو     ٢٠٠٨
  .)١٤(وقتل سبعة أشخاص من بينهم طفل واحد

وتسببت الزيادة املطردة يف عدد األلغام املضادة لألشخاص اليت زرعتـها مجاعـات       -٣٠
ومن  .)١٥(ريني، ومن بينهم األطفال   املغاورين يف إحداث إصابات عديدة بني املدنيني والعسك       

 أشهر يف   ٦مع طفلتها البالغة من العمر      ) وادي كاوكا (أمثلة ذلك وفاة امرأة حامل يف باملريا        
؛ ووفاة ثالثة أطفال من السكان األصليني يف حممية آوا يف بالناداس ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
ل عمره ستة أشهر وأمه البالغة من       ؛ وحالة طف  ٢٠٠٨ يونيه/يف حزيران ) غارينو(دي تيليميب   
__________ 

 .٢٠٠٨أغسطس /آب ١٥ أدان هذا االعتداء بيان عن املفوضية يف كولومبيا يف )١٤(

 أكثر من   ٢٠٠٨نوفمرب  /اد، يف تشرين الثاين   سجل الربنامج الرئاسي للعمل الشامل ضد األلغام املضادة لألفر         )١٥(
.  عضواً يف قوات األمـن     ٤٣٠ وأكثر من     طفالً ٣٨، من بينهم    ٢٠٠٨ لأللغام يف عام     ة ضحية مدني  ١٧٠

   ضـحية يف مـا بـني        ٧ ٢٩٠(وكولومبيا من بني البلدان اليت بلغ فيها عدد ضحايا األلغام أعلى رقـم              
 .)٢٠٠٨نوفمرب / وحىت تشرين الثاين١٩٩٠عام 
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وقتـل  . ٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األول) أنتيوكيا( اللذين أصيبا يف فالديفيا    ، عاماً ١٧العمر  
 كانا مسافرين إىل سان فيسنيت غيـل كـاغوان          ٢٠٠٨ديسمرب  /شخصان يف كانون األول   

 قيـل إن  ،ى الطريقيف سيارة ملعهد رعاية األسرة الكولوميب نتيجة عبوة متفجرة عل ) كاكيتا(
  . جيش الشعب-الذي فجرها هو القوات املسلحة الثورية الكولومبية 

 وجـيش التحريـر     ، جيش الشعب  -وواصلت القوات املسلحة الثورية الكولومبية        -٣١
الوطين جتنيد األطفال ألعمال االستخبارات والدعم اللوجسيت واالشتراك املباشر يف األعمال           

ونتيجة ملواجهة مسلحة بني    ). مشال سانتندر (ثال ففي سان ساسدروا     وعلى سبيل امل  . العدائية
 أفراد من املغاورين، من بينهم      ٧ قتل   ٢٠٠٨بريل  أ/جيش التحرير الوطين واجليش يف نيسان     

قتل طفالن أعمارمها   ) فوتومايو(ويف وادي غامويز    .  عاماً ١٧ و ١٤ أطفال أعمارهم بني     ٤
د يف القوات املسلحة الثورية، على ما يعتقد، يف كانون           عند مقاومتهما للتجني    عاماً ١٥ و ١٣
  .٢٠٠٨يناير /الثاين
 سببها هتديدات وأعمال عنف نسبت إىل       ةوأفادت تقارير عن حاالت اختفاء قسري       -٣٢

وهناك حاالت أخرى لالختفـاء     . القوات املسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطين      
وكا يف  ا بني فئات املغاورين هذه، كما هو احلال يف أر         القسري جاءت نتيجة مواجهة مسلحة    

شخص، من بينهم أفـراد مـن        ٢ ٥٠٠، حيث اجتث أكثر من      ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
  .جمتمعات السكان األصليني أغوانيدوس وكانوا كالارو

ونسبت إىل القوات املسلحة الثورية عدة حاالت للعنف اجلنسي ضد النـساء والفتيـات،      - ٣٣
  ).وادي كوكا( جندت من قبل يف باملريا  عاما١٤ًاالعتداء اجلنسي على فتاة عمرها مشلت 
واستمر تعرض سيارات اإلسعاف والبعثات الطبية للتهديد واالعتداء من القـوات             -٣٤

 ،كانا جرحيني من جراء لغم مـضاد لألفـراد         وعلى سبيل املثال فقد قتل جنديان     . املسلحة الثورية 
 يدعى  ،٢٠٠٨بريل  أ/يف نيسان ) انيت يوكيا (يارة إسعاف، وذلك يف ياروامال      وكانا ُيحمالن يف س   

  .أهنما قتال على يد أفراد فئات املغاورين

  األمنقوات   -٢  
سجلت املفوضية يف كولومبيا اعتداءات عشوائية على سكان مدنيني قيل إن مـن               -٣٥

  .ارتكبها هم أفراد من قوات األمن
 كان أفراد اجليش    ، يف شوكو  ، كويبدو وكارمندياتراتو   يف ويف عدة جمتمعات ريفية     -٣٦

والشرطة يقدمون هدايا ودعايات لألطفال مقابل املعلومات عن أحوال وهوية أفراد فئـات             
  . وأدت هذه األعمال إىل تعرض حياة وسالمة األطفال خلطر جسيم. املغاورين

ـ            -٣٧ ساكن املـدنيني،   كذلك الحظت املفوضية يف كولومبيا أن أفراد اجليش احتلوا م
ومن أمثلة ذلك املدرسـة اخلاصـة       . وبوجه خاص املنازل اخلاصة واملدارس وأماكن الترفيه      

  .يف احلجز) وادي كوكا(مبجتمعات السكان األصليني يف ناذا كوي كلوي 



A/HRC/10/32 

13 GE.09-11849 

  االختطاف  -٣  
، )١٦( لوزارة الدفاع، فمن خالل الصندوق الوطين للدفاع عن احلرية الشخصية          طبقاً  -٣٨

  .شخصاً ٢ ٨٢٠ قد بلغ ٢٠٠٨يونيه /عدد املختطفني يف كولومبيا يف حزيرانقيل إن 
، يف كـانون    )شوكو(ففي نيكوي   . وواصلت مجاعات املغاورين أخذ الرهائن      - ٣٩
 من الـسائحني؛ ويف بوغرتـو       ٦ اختطفت القوات املسلحة الثورية      ٢٠٠٨يناير   /الثاين

 حمققني من مكتـب النائـب       ٤ ، اختطفوا ٢٠٠٨سبتمرب  /، يف أيلول  )بورتومايو(آسس  
 نـسبت إىل جـيش      ، حوادث اختطاف رهائن   ٧، وقعت   )نارينوا(ويف سامنيغو   . العام

  .٢٠٠٨فرباير /يناير وشباط/التحرير الوطين وذلك يف كانون الثاين
فرباير أيضاً أفرجت القوات املسلحة الثوريـة مـن         /يناير وشباط /ويف كانون الثاين    -٤٠

وحـدث  . بقني يف الربملان ومرشح سابق ملنصب نائب الرئيس   أعضاء سا  ٥طرف واحد عن    
 أن أُنقذ مرشح سـابق للرئاسـة        ٢٠٠٨يوليه  /الحقاً يف عملية عسكرية غري دموية يف متوز       

أكتـوبر  /وأخرياً ففي تشرين األول. )١٧( عضواً يف قوات األمن١٢وثالثة مواطنني أمريكان و  
مع ذلك فالقوات املسلحة الثورية ال تزال       و.  أفلح عضو برملاين سابق آخر يف الفرار       ٢٠٠٨

بأعضاء مسجونني من القوات املسلحة     " قابلني للتبادل " آخر، تعترب بعضهم     حتتجز عدداً كبرياً  
  ".التبادل اإلنساين" يف إطار ما مسي ،الثورية
املطول والواسع االنتشار ملـن      يعترب اختطاف الرهائن املنهجي و     ويف تلك الظروف    -٤١

 وكما قال املفوض الـسامي      .ذ يف أسوأ الظروف اإلنسانية، جرميةً ضد اإلنسانية       يبقون حينئ 
  يـسمح  مراراً وتكراراً، فإن اإلفراج عن األفراد املذكورين أعاله أو إنقاذهم أو فرارهم ينبغـي أالّ              

  .بنسيان األشخاص املختطفني اآلخرين

   املنظمات شبه العسكريةمنذ تسريحيت ظهرت  الاجلماعات املسلحة غري القانونية  - واو  
واصلت املفوضية يف كولومبيا رصد عمليات تقوم هبا عدة مجاعات مسلحة غـري               -٤٢

قانونية ظهرت يف ربوع البلد منذ تسريح املنظمات شبه العسكرية، وخاصـةً يف انتيوكيـا               
وبينما ختتلف هياكـل هـذه املنظمـات        . وكوكا وشوكو وقرطبة ومارينو ووادي كوكا     

 منها أساسـاً االجتـار      ،ريقة عملها فإن الكثري منها ينخرط يف أنشطة إجرامية        ومصاحلها وط 

__________ 

 بدالً من الربنامج الرئاسي للدفاع عن احلرية الشخـصية،          ١٩٩٥هذه وحدة يف وزارة الدفاع أُنشئت عام         )١٦(
وهي مسؤولة عن تنسيق املوارد ملكافحة االختطاف، مبا يف ذلك الصناديق اإلضافية وأموال التشغيل ألفرقة               

 .العمل املوحدة للدفاع عن احلرية الشخصية، وملساعدة الضحايا

الرئيس بأن أحد ضباط اجليش ارتدى حلة حتمل شعار اللجنة الدولية للـصليب األمحـر وشـعار                 عترف  ا )١٧(
وهذا يشكل انتهاكاً هلذين الـشعارين      . ويقال إن ذلك نتيجة اخلوف    . الصليب األمحر خالل تلك العملية    

 .وهبذا الشكل إخالالً بالقانون اإلنساين الدويل
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كما أهنا تشترك يف أنشطة قانونيـة كبيـع         . باملخدات وأنشطة أخرى تتعلق باجلرمية املنظمة     
  . تذاكر اليانصيب وتوفري اخلدمات األمنية

 املـسرحني   وتشمل الرتب يف هذه اجلماعات كثرياً من األعضاء املسرحني وغـري            -٤٣
وتـشري  . السابقني يف املنظمات شبه العسكرية، بعضهم من اجملندين طوعياً والبعض إجبارياً          

.  على أرواحهم  التقارير إىل أن الذين يقاومون التجنيد ُيقتلون، أو ُيجربون علي الفرار حرصاً           
نفس  يف قوات الدفاع عن ال     ىوالحظت املفوضية يف كولومبيا أن األعضاء من الرتب الوسط        

  .يشغلون مناصب عليا يف تلك اجلماعات )١٨(املوحدة السابقة يف كولومبيا
بل إنه حيث يكون هلذه اجلماعات شكل من أشكال اهلياكل اهلرمية فإهنا تعمل على                -٤٤

مث إهنا يف جماالت    . اإلطالق وفق خطوط عسكرية وال يبدو أن هلا سيطرة شاملة على اإلقليم           
  .بطريقة منسقة أو متساوقةكثرية ال يبدو أهنا تتصرف 

ويبدو أن عدداً كبرياً من حاالت القتل والوفاة والتهديد بالقتل واجلرائم األخرى              - ٤٥
ومع ذلك تبدو   ". التطهري االجتماعي "مما ينسب إيل هذه اجلماعات هي شكل من أشكال          

ل، وعلى وباملث. أعماهلا بصفة عامة مسألة تسوية مصاحل شخصية ترتبط باالجتار باملخدرات
خالف األنواع األخرى من اجلماعات اإلجرامية، يبدو أهنا يف بعض احلاالت متارس سيطرة  

وباإلضافة إىل هذا فإن بعضها يستفيد من اهلياكل االقتصادية والسياسية الـيت            . اجتماعية
  .تتركها املنظمات السابقة شبه العسكرية

، "النسور الـسود  "عات، مثل   ويف أماكن خمتلفة ُتستخدم أمساء بعض هذه اجلما         - ٤٦
وفئات أخرى تشري إىل قوات الدفاع عن النفس املوحدة السابقة أو تشري إىل عودة ظهور 
مجاعات مسلحة مماثلة لتلك القوات السابقة بشكل عشوائي من قبل منظمات إجراميـة        

  . لزرع اخلوف والتسبب يف االرتباك،وأفراد غري معروفني
أنتيوكيا وشوكو وغافيار وميتا الحظـت املفوضـية يف         ويف بعض اإلدارات، مثل       -٤٧

كولومبيا أن أعضاء قوات األمن يسمحون بأعمال اجلماعات اليت ظهـرت منـذ تـسريح               
 بـسبب    وذلك أساساً نتيجة للفساد، ولكن أيضاً      ،املنظمات شبه العسكرية ويتساهلون فيها    

  .جع إىل أعضاء قوات األمنرالتخويف والتهديدات اليت ت
واصل املفوضية يف كولومبيا تلقي معلومات تؤكد أن بعض هذه اجلماعات تعمل            وت  -٤٨

فلها هياكل عسكرية وهياكل هرمية     . بالفعل بطريقة مماثلة للمنظمات شبه العسكرية القدمية      
وباإلضافة إىل قدرهتا على التخطيط والتنفيـذ       . ممارسة السيطرة اإلقليمية  على  سليمة وقادرة   

 وإن  ،لـ مياث يولوجييدأ و فهي تعمل بتوجه سياسي    ،العسكريالنوع  وإدامة العمليات من    
وتتخذ هذه اجلماعات مواقعها بـصفة      . جهات قوات الدفاع عن النفس السابقة     مل يطابق تو  

__________ 

 .٢٠٠٣ع عن النفس يف عام بدأ تسريح قوات كولومبيا املوحدة للدفا )١٨(
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ويف ) الثوري املناهض لإلرهاب املشكل ذاتياً    جيش كولومبيا   (فيتا فيشادا    و غافيار يف   خاصة
  .)س للجيل اجلديد من الفالحنين النف قوات الدفاع عما يسمى(نارينو 
وبغض النظر عن الطريقة اليت مييزون هبا أنفسهم فإن العنف املتولد لدى اجلماعات               -٤٩

املسلحة غري القانونية اليت ظهرت منذ تسريح املنظمات شبه العسكرية ال ميكن اعتباره جمرد              
 من العنف   وى مزعجاً فجرائمهم املرتكبة يف سياق الرتاع املسلح، تنتج مست       . سلوك إجرامي 

فطابعها املعقد واملتنوع والدائم التغيري وغري القابل للتنبؤ به يظل حتدياً           . ضد السكان املدنيني  
 فيلزم وجـود  .نييدنخماطر جسيمة للسكان امل تشكل باستمرار    وهي.  لسيادة القانون  رئيسياً
ن تسلم هذه   وينبغي أ . الة وموقوتة من السلطات املعنية للتصدي للمشكلة       وفع ة شامل ابةاستج

، ملواجهتـها  ريات تشغيلية مالئمة   األمور، بأبعاد املشكلة وأن تعتمد تغي       يف مجلة  االستجابة،
  . السكان املدنني وتطبيق التدابري الوقائية حلماية،كشتباتشمل قواعد اال

  العدالة  - زاي  

  قانون العدالة والسالم  -١  
 والسالم، الذي مبقتضاه مينح املـسلحون       أصبحت احملاكمات مبوجب قانون العدالة      -٥٠

 أعلى ملدة مثانيـة أعـوام       قصي احلقائق والعدالة والتعويض حداً    تالذين يسهمون بالفعل يف     
أكتوبر /تشرين األول  ٣١ويف  . )١٩(لفترات السجن القصوى هلم، ال تزال تتحرك ببطء شديد        

شخصاً فقط   ١ ٦٢٦ ،)٢٠( يواجهون هتماً مبوجب القانون    فرداً ٣ ٦٣٧ كان من بني     ٢٠٠٨
ـ  . )٢١(خيضعون إىل نظام اخلطوة اإلجرائية األوىل، وهي بيان النص احملور          ة ـوقررت احملكم

ور بغية إصـدار     أنه ليس من الضروري انتظار استكمال بيان النص احمل         ٢٠٠٨العليا يف عام    
،  شخـصاً  ٢٠ومع ذلك فحىت وقت كتابة هذا التقرير مل يتهم به جزئياً سوى             . اهتام جزئي 

  . ومل يدن أي منهم
  

__________ 

 ٣٥٠مل تتمكن وحدة العدالة والسالم التابعة ملكتب النائب العام، على الرغم من الزيادة يف موظفيها بنسبة                  )١٩(
 .، من إحراز تقدم مرضٍ يف حاالت مبوجب القانون٢٠٠٨ئة خالل عام ايف امل

منظمتهم العسكرية هتماً مبوجب     باإلضافة إىل أعضاء     ،، وألول مرة، واجه املغاورون كذلك     ٢٠٠٨يف عام    )٢٠(
 عضواً مـن خمتلـف      ٦١ وجهت االهتامات إىل     ٢٠٠٨نوفمرب  /وحىت تشرين الثاين  . قانون العدالة والسالم  

 .مجاعات املغاورين

فرداً يف اإلجـراءات ألن مكتـب       ١ ١٨٩فرداً خضعوا إلجراءات النص احملور مل يستمر         ١ ٦٢٦من بني    )٢١(
 ٢٠٠٧ديـسمرب   /كانون األول  ١٩وحىت  ( االهتام هلم بأي جرمية جسيمة       النائب العام مل يتمكن من توجيه     

وحـىت  ). واهم للسبب نفـسه ـوا دعـ شخصاً سحب٩٤١ إصدار إقرارات وا فرداً قد بدأو   ١ ٠٥٧كان  
 . حالة٤٣٠اإلقرارات مستمرة يف . اآلن مل يؤد سوى سبعة إقرارات لالعتراف جبميع اجلرائم
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 أقل كثرياً سوف حياكمون مبوجب هذا القانون مما كان يتنبأ        وحينئٍذ يتضح أن أفراداً     -٥١
مث إنه ليس مجيع الذين يواجهون اهتامات يتهمون جبرائم جـسيمة يـشملها             . به يف األصل  

ن ارتكبـوا   القانون، وعموماً فليس من املؤكد على اإلطالق أن مجيع األفراد املسرحني الذي           
ولألسف مل تتحقق التوقعات اليت أثارها القانون بعد        . جرائم جسيمة وجهت إليهم اهتامات    
  .)٢٢(أكثر من ثالث سنوات على صدوره

ور عدداً من األحداث اليت مسحت ملكتب النائب العـام          حملاوكشفت مرحلة النص      -٥٢
وتـشمل هـذه    . )٢٣(رباستهالل أو إعادة فتح حتقيقات يف قضايا تركت قبل ذلك دون نظ           

 كبار يـزعم ارتبـاطهم باجلماعـات شـبه          احلاالت عدة حاالت تتعلق مبوظفني عموميني     
 .)٢٤(اـاد بتريوتيك ـالعسكرية، وحاالت أخرى كان الضحايا فيها نقابيني أو أعضاء يف حزب احت           

غري أن هناك قضايا أخرى تظل بال عقاب بسبب رفض الذين يواجهون االهتامات مبوجـب               
وهذا . لعدالة والسالم، التعاون الكامل مع الوحدات األخرى يف مكتب النائب العام          قانون ا 

علـى  يبني احلاجة املاسة إىل إعادة النظر يف القانون بغية إجبار الذين يواجهون االهتامـات،               
 ومتكـني   ،تقدمي مجيع املعلومات اليت قد تكون لديهم بأسلوب موقـوت         على   ،سبيل املثال 

واملفوضية يف كولومبيـا حتـث      . العدالةإىل  م من تقدمي األفراد اآلخرين      مكتب املدعي العا  
  .النظر يف إصالحات من شأهنا حتسني وتسريع تنفيذ قانون العدالة والسالمعلى احلكومة 

ومن بني النتائج امللموسة لتنفيذ القانون، الكشف عن اجلثث يف القبور غري املعلمة               - ٥٣
ا عن ضحايا من املنظمات شبه العسكرية، واسـتعادة         واألماكن األخرى اليت كشف فيه    

 ٤١٠ ُوجدت أكثر مـن      ٢٠٠٨ ملكتب النائب العام فخالل عام       ووفقاً. اجلثامني البشرية 
 ضحية، ليصل اجملموع التقـديري إىل       ٥٦٠ قبور غري معلمة، واستعيدت جثامني أكثر من      

ومع ذلك ال تزال    . ورجثة منذ بداية إجراءات النص احمل      ١ ٧٥٠ واستعيدت   قرباً ١ ٤٢٠
اهلويات وتـسليم اجلثـث إىل      على  هناك حاجة إىل جهود إضافية لتسريع التعرف السليم         

كذلك ينبغي للمجتمع الدويل أن يزيد دعمـه        .  للمعايري الدولية املعترف هبا    أُسرها، وفقاً 
لم فحىت وقت كتابة هذا التقرير مل تس      . ل هذه القضية بالذات   ـكولومبية حل ـللسلطات ال 

   . جثة للضحايا إىل أسرها٢٤٩ إالّ

__________ 

فرداً ُسرِحوا بشكل مجاعي     ٣٥ ٢٦٣فرداً من بينهم     ٥٠ ٥٠٥سرحني  بلغ عدد امل   ٢٠٠٨مارس  /يف آذار  )٢٢(
فـرداً   ١٥ ٢٤٢وُسرح  ) أحراراً ٣١ ٦٧١يف السجن و   ٣ ٥٩٢كان منهم   (من املنظمات شبه العسكرية     

 ).املنظمات شبه العسكرية أو مجاعات املغاورين( من اجلماعات املسلحة غري القانونية ةكل على حد

الة إىل وحدات أخـرى يف مكتـب        ـح ٢ ٠٩٨ الوحدة الوطنية للعدالة والسالم      مبوجب القانون أحالت   )٢٣(
 .النائب العام

 يف إطـار  ١٩٨٥ يف عـام     بتريوتيكــا كانت القوات املسلحة الثورية الكولومبية قد أسست حزب احتاد           )٢٤(
 .مفاوضات السالم مع احلكومة
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 من أبرز القادة شبه العسكريني املسرحني إىل الواليات املتحـدة         ١٣وتسبب تسليم     -٥٤
 تكون لدى   بتهمة االجتار باملخدرات يف بث القلق بني الضحايا، الذين كانوا خيشون من أالّ            

ومل حيكم إىل . توفري التعويضإقرار احلق وعلى  من مت تسليمهم حوافز لالستمرار يف املساعدة        
ويف هـذا الـصدد     .  عاماً سجناً  ٢٠ على اثنني منهم يف الواليات املتحدة بأكثر من          اآلن إالّ 

 حبيـث تـسري القـضايا     يصبح من الضروري أن تنفذ آليات للتعاون القضائي تنفيذاً فعاالً،         
هم أن يواصل القـادة     وعالوة على هذا فمن امل    . مبوجب قانون العدالة والسالم سرياً ُمرضياً     

شبه العسكريني الذين يتم تسليمهم أداء دورهم يف إرساء احلق واالمتثـال اللتـزام تقـدمي                
  . التعويض للضحايا

  التحقيقات يف الصالت املزعومة بني أعضاء الربملان واجلماعات شبه العسكرية  -٢  
 أمام احملكمة العليا    ينص الدستور على أن يتم التحقيق مع أعضاء الربملان وحماكمتهم           -٥٥

ويف هذا السياق واصلت احملكمة العليا حتقيقاهتا يف الصالت املزعومـة بـني        . بدرجة واحدة 
أعضاء الربملان واجلماعات شبه العسكرية وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انتقاد احلكومة هلذه             

  .التحقيقات اليت بدت كمحاوالت لتقويض استقالل القضاء
ـ  ـ عضواً يف الربملان يواجه    ٧٢ة هذا التقرير كان     ويف وقت كتاب    -٥٦ ات؛ ـون االهتام

 ليس أمام احملكمة    ، بغية أن يتم التحقيق معهم      عضواً ٢٥واستقال  .  ُبرِئوا ٤ أدينوا و  ١١منهم  
يضاف إىل هذا أن مكتب النائب العام أجرى حتقيقـاً          . العليا ولكن أمام مكتب النائب العام     

 مشلـوا وزراء    ، ذات طابع مماثل ضد كبار موظفني عموميني        قضية إضافية  ٢٥٠يف أكثر من    
وهذا يؤكد مدى تغلغل اجلماعات   . وحمافظني وعمدا ومديرين يف مؤسسات حكومية رئيسية      

  .شبه العسكرية داخل الدولة وضرورة مواصلة مكافحة هذه املشكلة
 العقوبة  وتشكل هذه اإلجراءات القضائية خطوة لألمام يف الكفاح ضد اإلفالت من            -٥٧

ويف . وتعزيز سيادة القانون، وهو أمر حيتاج إىل أن حيافظ عليه وأن ُيحمى من أي تـسييس               
هذا الصدد تستطيع احملكمة العليا أن تزيد دعم قراراهتا وذلك مثالً عن طريق التنفيذ الصارم               
 ألوامر االعتقال واالحتجاز السابق للمحاكمة مبا يضمن جتانس قراراهتا وضـمان احلـق يف             

  .الطعن فيها

  نظام القضاء العسكري  -٣  
ور املشجعة للمفوضية يف كولومبيا أن احملكمة الدستورية قبلت يف قرارهـا            ـمن األم   -٥٨

، اعتراض الرئيس املتعلق بالقضاء العسكري، مبا يكفل        ٢٠٠٨يوليه  / الصادر يف متوز   C-533رقم  
ويتمشى . القانون اإلنساين الدويل   ميتد ليشمل االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وخرق         أالّ

نـوفمرب  /وعلى هذا ففي تشرين الثاين    . هذا القرار مع مبادئ حقوق اإلنسان الدولية ومعايريها       
، قرر الربملان نصاً جديداً للمادة ذات الصلة من القانون العسكري، اليت من املقـرر، يف   ٢٠٠٨

  .الدستوريةوقت كتابة هذا التقرير أن يعاد النظر فيها من احملكمة 
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اة ـ أحـال القـض    ٢٠٠٨نـوفمرب   /يناير وتشرين الثـاين   /وفيما بني كانون الثاين     -٥٩
 قضية إىل مكتب النائب العام، وهو ما ميثل ضعف عـدد اإلحـاالت يف               ١٤٨العسكريون  

 أن ينظر  القضاة العسكريون يقبلون النظر يف القضايا اليت ال ينبغيلومع ذلك ال يزا. )٢٥(٢٠٠٧ام ـع
ويف بعض احلاالت يصل األمر إىل أن يأمروا بتحقيقات موازيـة يف            .  احملاكم العادية  فيها يف 

ويف هذا السياق ينبغي أن حيتفظ مكتب النائب العـام          . قضايا حيقق فيها مكتب النائب العام     
باالختصاص احلصري يف قضايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين            

  .تحقيق يف القضايا اليت يتلقاهاالدويل وأن يعجل ال

  العنف اجلنسي  -٤  
تظل جرائم العنف اجلنسي يف سياق الرتاع املسلح تتسم بارتفاع مستوى اإلفـالت               -٦٠

ور مبوجب قانون العدالة والسالم أُشري      وعلى سبيل املثال ففي بيانات النص احمل      . من العقاب 
  .)٢٦( بأربعة منها إالّ جرمية للعنف اجلنسي، ولكن مل يتم االعتراف١٥إىل 
. ، سعياً إىل مكافحة العنف اجلنسي     ٢٠٠٨أبريل  / يف نيسان  ٠٩٢وصدر األمر رقم      -٦١

، )٢٧( املتعلق باملشردين٢٠٠٤ يف عام T-025ويف سياق متابعة احملكمة الدستورية لقرارها رقم 
قعـن  أمرت احلكومة بوضع خطط ملنع العنف اجلنسي وتقدمي املساعدة للمشردات الالئي ي           

 ٠٩٢كما أمرت احملكمة مكتب النائب العام مبوجب األمر رقـم  . )٢٨(ضحايا جلرائم جنسية  
  . غري أنه مل يبِلغ عن أي تقدم طرأ يف هذه التحقيقات حىت اآلن.  قضية حمددة١٨٢بالتحقيق يف 

لدى التحقيق يف هذه اجلرائم وغريهـا،    ويواجه مكتب النائب العام مشاكل هيكلية       -٦٢
كفاية املوارد، وضعف القدرة على جتميع البيانات، ونقص األطر املناسبة للتحقيق،           منها عدم   

  .وصعوبات التنسيق

  الضحايا  - حاء  
وأبرزت التقارير السابقة للمفوضة السامية ضرورة ضمان حقوق مجيع الـضحايا             - ٦٣

 وجـدت حمنـة     ٢٠٠٨ويف عام   . وأمهية وضعهم يف صلب املناقشات العامة ذات الصلة       
فالنـساء كـن    . ايا وحقوق الضحايا طريقها إىل جداول األعمال السياسية والعامة        الضح

__________ 

وارتفـع  . قضية إىل مكتب النائب العام     ٣٥، يف حني مل يرسل إال       ٢٠٠٥زاد عدد القضايا احملالة منذ عام        )٢٥(
 .٢٠٠٧ يف عام ٧٢ وإىل ٢٠٠٦ يف عام ٣٦الرقم إىل 

 .جرمية معترف هبا ٤ ٦٧٨جرمية ذكرت يف تلك اإلقرارات حىت اآلن و ١٨ ٤٣١هذا من بني جمموع  )٢٦(

 أمرت احملكمة الدسـتورية اجمللـس       ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين  ٢٢ الصادر يف    T-025مبوجب احلكم رقم     )٢٧(
 بأن جيري تقييماً حمدداً حلالة املشردين املدرجني يف         ،لوطين املعين بالرعاية الشاملة للمشردين بسبب العنف      ا

 .السجل املوحد وباختاذ اخلطوات الضرورية لضمان املوارد ملساعدهتم

 ).٢٣٧األمر رقم  (٢٠٠٨سبتمرب /أعيد صدور هذا األمر يف أيلول )٢٨(
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الضحايا الالئي يواجهن معظم العقبات وأكرب أشكال الوصم يف سعيهن إىل العدالة، وهن             
  .)٢٩(الالئي يتلقني الضربة القاصمة من التشرد خشية االنتقام والتهديد

 الذي أنـشأ    ٢٠٠٨أبريل  / يف نيسان  ١٢٩٠وجاء اعتماد احلكومة للمرسوم رقم        - ٦٤
الربنامج اإلداري لتعويض ضحايا اجلماعات املسلحة غري القانونية، خطوة إجيابيـة حنـو             

 ولـذا  ،ومع ذلك فاملرسوم ال ينطبق على ضحايا موظفي الدولة       . إعمال احلق يف التعويض   
  .)٣٠(يلزم إجياد هيئات أخرى لتقدمي املزايا جلميع الضحايا دون متييز

معروض اآلن على  )٣١(وهناك مشروع قانون معروف باسم النظام األساسي للضحايا  -٦٥
واملشروع ليس كامالً ولكن قد يفيد يف إصالح بعض الفجوات والعيوب باملشروع            . الربملان
ومع ذلك فقد أعربت املفوضية يف كولومبيا عن قلق عميق من أن يتم أثنـاء               . ١٢٩٠رقم  

فهو اآلن  . نة األوىل مبجلس النواب وضع شروط متييزية يف املشروع        املناقشة التشريعية يف اللج   
، يستثين بعض األشخاص من برنامج التعويض، ويستثين على سبيل املثال الضحايا يف املستقبل 

وباإلضافة إىل هـذا    .  وضحايا انتهاكات القانون اإلنساين الدويل     ،والقرينني من جنس واحد   
  يقوم هبا موظفو الدولة أو ميتنعون عن القيام هبـا وصـوالً       فإنه مل يعط لضحايا األعمال اليت     

وبذا يفرض شروطاً أكثر صرامة على الوصول إىل التعـويض          .  إىل التعويض اإلداري   مباشراً
  .)٣٢(عن طريق احملاكم هلؤالء الضحايا أكثر من الشروط النافذة حالياً

فقد أكدت احملاكم يف . حاياوأولت اهليئة القضائية كذلك اهتماماً خاصاً حلقوق الض         -٦٦
 ،على حق الضحايا يف حضور إجراءات الـنص احملـور          ،ضمن أمور أخرى  قرارات خمتلفة،   

مبوجب قانون العدالة والسالم؛ وضرورة تطبيق املنظور اجلنساين لـدى النظـر يف آليـات               
__________ 

ا هم يف الواقع من النساء ومعظمهن يف األربعينات مـن عمـرهن             أكدت دراسة حديثة أن أغلبية الضحاي      )٢٩(
وهن من احلاصالت على التعلـيم  . ويتحملن املسؤولية األحادية عن ثالثة أو أربعة أبناء أو أشخاص آخرين     
ماذا يريد  : التعويض يف كولومبيا  . ("االبتدائي وغري املتعلمات على اإلطالق وفرصهن لتوليد الدخل حمدودة        

 .٢٠٠٨نوفمرب /، تشرين الثاين")؟الضحايا

 وشجعت احلكومة علـى     ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٢٧رحبت املفوضية يف كولومبيا باملرسوم يف بيان صدر يف           )٣٠(
 .زيادة جهودها للوفاء بالتزامها بتقدمي تعويضات وسبل انتصاف جلميع الضحايا

اللذان ينـصان   ) الشيوخجملس   (١٥٧/٠٧واملشروع رقم   ) جملس النواب  (٠٤٤/٠٨مشروع القانون رقم     )٣١(
واستفاد من املشروع بدرجة كبرية من اإلجراءات العامة والتشاركية للربملان،          . على تدابري حلماية الضحايا   

وتبعـت هـذه    . من الـضحايا   ٥ ٠٠٠ جلسات استماع سابقة يف حلقة عمل ضمت حنو          ٩مع إجراء   
 وبوجه  -مبا يف ذلك األمم املتحدة      ،  دويلاجللسات اجتماعات للمجتمع املدين ووسائل اإلعالم واجملتمع ال       

 . وأيدت تلك اجللسات ودعمتها بشدة-خاص املفوضة السامية يف كولومبيا 

أدرجت هذه األحكام التنفيذية عندما اعتمدت اللجنة األوىل جمللس النواب سلسلة من التعـديالت علـى                 )٣٢(
تـشرين   ١٨ كولومبيا يف بيان يف      وكما ذكرت املفوضية يف   . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢املشروع يف   

، هناك مبادئ أساسية ال ميكن ألي قانون من هذا النوع جتاهلها وهي تشمل االلتـزام     ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
بضمان احترام حقوق اإلنسان لكل اخلاضعني لوالية الدولة، ومبدأي املساواة وعدم التمييـز، وتعريـف               

 .ض النظر عن املتسبب فيهاظاملة، بغ الضحية بأنه شخص عاىن من أضرار
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اعيـة  احلماية؛ وعلى أمهية التعويض غري النقدية؛ وعلى الرأي القائل إن تقدمي خدمات اجتم            
  .)٣٣(مكتملة ال يشكل نوعاً من التعويض

وقد ولدت الروايات العامة ملعاملة املختطفني لـدى القـوات املـسلحة الثوريـة                -٦٧
 شـعوراً   ،وروايات أسر ضحايا اإلعدام خارج نطاق القضاء       جيش الشعب،    -الكولومبية  

كاء الـوعي   ذ إ وساعدت وسائل اإلعالم يف   . بالرفض والتضامن يف اجملتمع الكولوميب بأسره     
وأتاح هذا  . االجتماعي وأيد اجملتمع الدويل املبادرات الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق الضحايا          

  .ملنظمات الضحايا حتقيق املزيد من وضوح الرؤية والفعالية يف عملها
وحتقق قدر من التقدم يف كشف احلقائق حول اجلرائم املاضية، وساعد هذا يف تنمية                -٦٨

ور لإلجـراءات   وأكد النص احمل  . عي أفضل ألمهية ضمان احلق يف تقصي احلقائق       تفهم اجتما 
مبوجب قانون العدالة والسالم انتهاكات حقوق اإلنسان املبلغ عنها سابقاً، ومسح لكثري من             

على أن هناك مشاكل مـن قبيـل بـطء          . الضحايا باستعادة ذاكرهتم واحلزن على موتاهم     
تعاون ممن يواجهون اهتامات مبوجب القانون بل وعجـزهم         اإلجراءات يف احملاكم، ونقص ال    

عن حضور اجللسات، وعدم كفاية اشتراك الضحايا يف اجللسات، وهـذه مـسائل يـتعني             
  .)٣٤(التصدي هلا على وجه االستعجال

ومن املبادرات اهلامة يف هذا اجملال تقرير اللجنة الوطنية للتعويض واملصاحلة املنشور   - ٦٩
فيما بني عـامي    ) وادي كوكا (، بشأن اجلرائم املرتكبة يف تريللو       ٢٠٠٨ سبتمرب/يف أيلول 
 ٣٤٢ الذي يوثق جرائم القتل والتعذيب واالختفاء القسري املرتكبة ضد           ١٩٩٤ و ١٩٨٨
وقد كشف التقرير عن أن جيش التحرير الوطين واملنظمات الربملانية وأعضاء قوات . ضحية

  .)٣٥(لون عن هذه اجلرائمواألمن هم املسؤ
ويظل اإلفالت من العقاب وعدم الوصول إىل العدالة والعيوب اهليكلية يف إقامـة               - ٧٠

يف اإلجـراءات   العيوب  كذلك تتضح هذه    .  من األمور اليت تعوق احلق يف العدالة       ،العدالة
  . القضائية اليت جتري مبوجب قانون العدالة والسالم

بد أن تواجهه السلطات املختـصة       وتظل محاية الضحايا ومنظماهتم متثل حتدياً، ال        -٧١
  .بإجراءات حامسة وفعالة

__________ 

، ٢٠٠٨يناير  / الصادر يف كانون الثاين    T-049قرارا احملكمة الدستورية رقما     : من أمثلة هذه القرارات ما يلي      )٣٣(
نـوفمرب  /، وقرار الغرفة اإلدارية مبجلس الدولة يف تشرين الثـاين         ٢٠٠٨يونيه  / الصادر يف حزيران   T-496و

، وهو ما مل ينشر حىت وقت كتابـة  ٢٠٠٨ديسمرب /ن األولة الدستورية يف كانو  ـ وقرار للمحكم  ٢٠٠٨
 .هذا التقرير

ن ـلني وقت كتابة هذا التقرير،مل يتمك     ـة مسج ـضحي ١٦٨ ٠٩٠طبقاً ملكتب الربنامج العام فمن بني        )٣٤(
 .ضحية من حضور هذه اجللسات أو إبداء الرغبة يف حضورها ١٨ ٨٣٩ إالّ

 .historical note ,("Trujillo, a never-ending tragedy")اللجنة الوطنية للتعويض واملصاحلة  )٣٥(
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - طاء  
يظل الفقر والفقر املدقع وعدم املساواة أموراً تشغل البال برغم الربامج احلكوميـة               -٧٢

ىل جانب  فالفقر يضر مبجتمعات السكان األصليني بوجه خاص، إ       . الرامية إىل احلد من الفقر    
وقـد تلقـت    . كولومبية، واملشردين داخلياً والنساء واملعوقني واألطفـال       - الفئات األفرو 

املفوضية يف كولومبيا تقارير تشري مع الفارق إىل أن التمتع احملدود باحلق يف الغـذاء أدى إىل                 
 اخلطرة  وباملثل، فإن حمدودية توافر اإلسكان ووجود العمالة      . سوء التغذية يف بعض اجملتمعات    
  . أمران يبعثان على القلق أيضاً

ومع إصالح اإلطار القانوين املنظم لإلضرابات أدخلت مبادئ دولية هامة يف القانون              -٧٣
 بـدالً  ،فقد أصبح على احملاكم اآلن أن تقرر مشروعية اإلضرابات ،  وعلى سبيل املثال  . احمللي

بح قبول الطرفني هبذا الزماً قبل وأص. من أن تقوم احلكومة بذلك كما كان حيدث يف املاضي        
 فالربملان ينظـر    ،وعالوة على هذا  . أن يطلب إىل حمكمة التحكيم الفصل يف حالة اإلضراب        
أما عملية التصديق علـى اتفاقيـة       . حالياً يف اعتماد تدابري تشريعية تكفل احلق يف اإلضراب        

  . بعد من احلكومةحقوق املعوقني فقد بدأت، وإن كان بروتوكوهلا االختياري مل يوقع
فرغم النمو  . وال تعكس عدة مؤشرات لألهداف اإلمنائية لأللفية ما يكفي من التقدم            -٧٤

 بدرجة كبرية قياساً مـن  ،االقتصادي يف السنوات األخرية مل يتناقص الفقر، على سبيل املثال  
ـ      ا يف امل  ٤٨وعالوة على هذا فإن أقل من       . حيث الدخل  ون ئة من األطفال هم الذين حيرص

 ٢٠,٥على التعليم قبل املدرسة؛ ويستمر تزايد املراهقات احلوامل ليؤثر اآلن على أكثر مـن            
ئة مـن األسـر املعيـشية       ا يف امل  ١٦؛ وتعيش   ١٩-١٥ئة من النساء يف الفئة العمرية       ايف امل 

   .)٣٦(خطرة الكولومبية يف أوضاع مزرية أو

  الفئات الضعيفة  - ياء  

   والنقابيوناناإلنساملدافعون عن حقوق   -١  
 علـى   ٢٠٠٨سجلت املفوضية يف كولومبيا عدداً كبرياً من االعتداءات يف عـام              -٧٥

املدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني، وأساساً يف أنتيوكيا وأروكا وبوغوتا ونارميو وبوتو            
ومشلت هذه االنتهاكات القتل فضالً عن األضرار اليت تلحق باملمتلكات          . مايو ووادي كوكا  

على القلـق معرفـة أن كبـار        ومما يبعث   . علومات والتهديدات وعمليات السطو وسرقة امل   
املوظفني احلكوميني مل يتوقفوا عن الوصم العاملي للمدافعني عن حقوق اإلنسان والنقـابيني             

  .)٣٧(ني مع مجاعات املغاورينفباعتبارهم متعاط، علناً

__________ 

 .بيانات مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف كولومبيا )٣٦(

 .أعربت املفوضية يف كولومبيا عن قلقها البالغ إزاء هذه احلالة يف عدة بيانات صدرت على مدار العام )٣٧(
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 عمليـة قتـل     ٢٣ماية االجتماعية   وسجلت األرقام الرمسية الصادرة عن وزارة احل        -٧٦
غـري أن   . )٣٨(، ومعظمهم من أنتيوكيا وكوكا    ٢٠٠٨للنقابيني خالل الفصل األول من عام       

 ٢٤ شخصاً قتلوا مـن      ٤١احتاداً نقابياً وطنياً هو احتاد العمال الكولومبيني أبلغ عن جمموع           
  .نقابة خالل الفترة نفسها

كثرية ضد هذه الفئات الضعيفة ينسب إىل       ولئن كان القتل والتهديدات يف حاالت         -٧٧
مجاعات مسلحة غري رمسية ظهرت منذ تسريح املنظمات شبه العسكرية، وكذلك إىل أعضاء             

 جيش الشعب وجيش التحرير الوطين وأعـضاء يف         -يف القوات املسلحة الثورية الكولومبية      
  .قوات األمن فقد قيل إهنم اشتركوا فيها

ويف السياق الراهن لالستقطاب واملواجهة بني املوظفني احلكوميني وأعضاء جمتمـع             -٧٨
الوصم املوجهة إىل املدافعني عن حقوق       املنظمات غري احلكومية، تكثفت التهديدات وصور     

وكما ذكر أعاله فـإن بعـض كبـار          .)٣٩(اإلنسان، وقادة املعارضة والنشطاء االجتماعيني    
ويف خالل االحتجاجات   . ا أعمال املنظمة علناً يف مناسبات عديدة      املوظفني احلكوميني انتقدو  

 على اجلرائم اليت يرتكبها أفراد اجلماعات شبه العـسكرية،          ٢٠٠٨مارس  /اجلماعية يف آذار  
. كان من الواضح أنه حدث انقطاع يف احلوار بني بعض أجزاء اجملتمع املـدين واحلكومـة               

طة العمل الوطنية بشأن حقوق اإلنسان والقانون       ونتيجة لذلك تعطلت الصياغة املشتركة خل     
  .اإلنساين الدويل

وتسلم املفوضية يف كولومبيا جبهود احلكومة الرامية إىل تعزيز برنامج للحماية الذي              -٧٩
وضعته وزارة الداخلية والعدالة، والذي ينص على محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ضمن             

تخفيف إىل أدىن حد من التهديـدات حليـاة وسـالمة    ومع هذا يظل حتدي ال  . أمور أخرى 
  .ومن الواضح متاماً أن ذلك يعود إىل وصم عملهم املشروع. املدافعني عن حقوق اإلنسان

  كولومبية - السكان األصليون وجمتمعاهتم والفئات األفرو  -٢  
كولومبيني وشعوهبم هـم املستـضعفون       - جمتمعات السكان األصليني واألفرو   إن    -٨٠
 ،جه خاص، وذلك أساساً ألهنم يشغلون أقاليم هلا أمهية استراتيجية ألطراف يف نزاع مسلحبو

كما أن هلذه األراضي قيمة استراتيجية للشركات الكولومبيـة         . وعصابات اجتار باملخدرات  
اور ـويف التـش  ،   تشرد قسراً  حت حقوق هذه اجملتمعات يف احلياة ويف أالّ       بفأص. واألجنبية

__________ 

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ملان يف وزارة احلماية االجتماعية، التقرير السنوي املقدم إىل الرب )٣٨(

 أن مكتب النائب العام انضم يف العام السابق إىل طلب           ٢٠٠٨ديسمرب  /للتوضيح فقد علم يف كانون األول      )٣٩(
لكتروين لعدد من املنظمات االجتماعية واألفراد، مبن يف ذلك عضو          إلالشرطة االعتراض على عناوين الربيد ا     

 .يف املفوضية
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 ، وكذلك حقها يف حريـة التنقـل       ،وعن علم بشأن القرارات اليت تؤثر عليهم      املسبق واحلر   
   .)٤٠( تنتهكحقوقاً
 كولـومبيني  - وأشد من تأثر بالتشريد القسري يف سياق الرتاع املسلح هم السكان األفرو         -٨١

ـ            ،يف نارينو وشوكو   واين ـ وكذلك الشعوب األصلية مـن اآلوا والناسـا وإمبرياكـاتيو وسيك
  . أبلغوا عن قيود خطرية على حرية تنقلهم، وباملثل فإن بعض نارينو وكوكا. وماكاغان

مثل الكوفان وسيونا يف بوتومايو وكورغاج يف       ،  وهناك جمتمعات للسكان األصليني     -٨٢
. قراض الوشـيك معرضة لالن  ، سيابيدارا يف كوكا وغيابريو وماكو يف غافيار       كاكيتا وإبريارا 

ل عدد أفراد الواحد منها     ـ ال يص   أصلياً  شعباً ٢٣ من بني    ياً أصل  شعباً ١٢ويف فوبيس يوجد    
  .فرد ١ ٠٠٠ إىل أقل من إالّ
 عبأت عدة منظمات للسكان األصليني نفـسها        ،٢٠٠٨ نوفمرب/ويف تشرين الثاين    -٨٣
ـ ومن بني القضايا املقلقة هلـذه اجملتمعـات          . إىل احلقوق املشروعة جملتمعاهتا    سعياً واغل ش

وينصب التركيز فيها بوجه خاص على احلقـوق وملكيـة          ،  كولومبيون - يتشاطرها األفرو 
خالل هذه األحداث فرط استخدام القوة من قبل ، والحظت املفوضية يف كولومبيا . األراضي

ولعل نقص اإلشراف الداخلي واستخدام قوات شرطة خمتلفة ليست هلا          . )٤١(الشرطة الوطنية 
ـ      . لتجاوزاتقيادات عليا شاملة هو الذي شجع على هذه ا         ا ـمث إن املفوضـية يف كولومبي

تعرب عن قلقها إزاء وصم املوظفني احلكوميني وأفراد قوات األمـن جملتمعـات الـسكان               
  .األصليني وقادهتم

  املشردون داخلياً  -٣  
تشري مجيع األرقام إىل استمرار النمو يف أعداد املشردين داخلياً، مع ما لذلك من أثر                 -٨٤

. )٤٢(تمعات الواقعة يف أقاليم يشتد فيها الرتاع املسلح إىل أقصى شراسـة     غري متناسق على اجمل   

__________ 

 حالـة قتـل بـني الـشعوب         ٥٤ أفاد مكتب نائب الرئيس عن       ٢٠٠٨أكتوبر  /اعتباراً من تشرين األول    )٤٠(
 ضحية يف الفترة    ٦٦وأفادت منظمة السكان األصليني الوطنية لكولومبيا عما جمموعه         . واجملتمعات األصلية 

ومما يثري قلقاً خاصاً قتل زوج عضو قيادية يف جملس السكان األصـليني اإلقليمـي يف كوكـا، يف           . نفسها
وال توجد  . وأدانت منظومة األمم املتحدة يف كولومبيا هذا القتل يف بيان هلا          . ٢٠٠٨مرب  ديس/كانون األول 

كولومبيني، غري أن املفوضية يف كولومبيا تلقت معلومات عن قتـل            - تقارير رمسية عن حوادث قتل ألفرو     
 .أربعة من قادهتا يف نارينو وحدها

 شخصاً  ١٧٠ة عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة       أسفرت الصدامات بني منظمات السكان األصليني والشرط       )٤١(
 .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢٥وشجبت املفوضية يف كولومبيا هذه الصدامات يف بيان مؤرخ 

مـن املـشردين    ،  ٢٧٠ ٦٧٥ ،سجلت مستشارة املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان والتشرد         )٤٢(
ئة عما كانـت    ا يف امل  ٤١ بنسبة تزيد    ،٢٠٠٨يونيه  /انيناير وحزير / فيما بني كانون الثاين    ،القسريني اجلدد 

 سـجلوا   مشرداً ٢٤٩ ٨١٦ هليئة العمل االجتماعي فإن      ووفقاً. ٢٠٠٧عليه خالل الفترة نفسها من عام       
 .٢٠٠٨أكتوبر /يناير وتشرين األول/فيما بني كانون الثاين
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ومن أسباب التشرد يف بعض املناطق، اإلجراءات اليت تتخذها اجلماعـات املـسلحة غـري               
القانونية اليت ظهرت منذ تسريح القوات شبه العسكرية، النتزاع الـسكان املـدنيني مـن               

استخدام األلغام املضادة لألفراد مـن قبـل القـوات          ومن العوامل األخرى تزايد     . أراضيهم
 وجيش التحرير الوطين؛ وتكثيـف التـشريد        ، جيش الشعب  -املسلحة الثورية الكولومبية    

والقضاء على احملاصيل    ؛)٤٣(القسري من قبل مجاعات املغاورين، واملواجهات املسلحة بينهم       
  .ري القانونيةغري املشروعة؛ وعمليات قوات األمن ضد الفئات املسلحة غ

 من املشردين داخلياً مل حتـل       ٩وقد تلقت املفوضية يف كولومبيا معلومات عن قتل           -٨٥
 آخرين، كثريون منهم من قادة منظمـات        ٢٥٠قضيتهم وعن هتديدات ضد ما ال يقل عن         

مث إن املفوضية يف كولومبيا الحظت أن هيئة العمل االجتماعي، وهي اهليئة            . املشردين داخلياً 
 نومية املسؤولة عن مساعدة املشردين داخلياً، ال توافق أحياناً على تـسجيل املـشردي             احلك

 وعادة ما يكون املشردون ،داخلياً إال عندما يكون هناك ضغط قانوين يستند إىل أوامر زجرية  
داخلياً الذين يعانون من هذا اإلضرار حبقوقهم هم الذين مت تـشريدهم قـسراً علـى يـد                  

  . غري القانونية أو اإلجراءات املضادة للعصيان اليت تتخذها قوات األمناجلماعات املسلحة
إىل  ، واألوامـر الالحقـة    ٢٠٠٤لسنة   T-025وأشار قرار احملكمة الدستورية رقم        -٨٦

. ، فيما يتعلق باملساعدة املقدمة إىل املشردين داخليـاً        "أوضاع غري دستورية  "استمرار وجود   
 سلمت احملكمة باجلهود املالية الـيت تبـذهلا     ٢٠٠٨أكتوبر  /أبريل وتشرين األول  /ويف نيسان 

احلكومة ملساعدة املشردين داخلياً، وذكرت أن سياسة املساعدة العامة للمشردين داخلياً تظل    
منقوصة من جوانب شىت، وبوجه خاص فيما يتعلق بنقص الدعم اخلاص املقـدم لألطفـال               

  .)٤٤(كولومبية -  واجلماعات األفروواملراهقني ولشعوب وجمتمعات السكان األصليني
ـ           تظلو  -٨٧ ه يف  ـ املفوضية يف كولومبيا على تقديرها ألمهية مكتب أمني املظامل وفروع

ومع ذلك أشري مع القلق إىل أن نظام اإلنذار املبكر الذي أنشأه أمني املظامل         . مجيع أحناء البالد  
ألوضاع اخلطرة اليت أبلغ عنها     وبوجه خاص فقد لوحظ أن ا     . ال يستغل بالكامل وال بفعالية    

النظام واليت يفترض أن تستند إليها جلنة اإلنذار املبكر املشتركة بني الوكاالت واليت ترأسـها         
  .)٤٥( مل تنتج إال إنذارات قليلة،والعدل وزارة الداخلية

  
  

__________ 

 .أبلغ عن حوادث من هذا النوع يف إدارة أبوكا بوجه خاص )٤٣(

 ٢٥١، بشأن العنف اجلنسي ضد املشردات واألمر        )٢٠٠٨أبريل  /نيسان (٠٩٢الدستورية رقم   أمر احملكمة    )٤٤(
 .، بشأن تدابري محاية األطفال املشردين)٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول(

 مبكراً من    إنذاراً ٦٢ أدى   ٢٠٠٨سبتمرب  /يناير وأيلول /طبقاً لتقارير اللجنة نفسها فإنه فيما بني كانون الثاين         )٤٥(
 . إجراًء من إجراءات جلنة اإلنذار املبكر املشتركة بني الوكاالت٢٨ار املبكر إىل نظام اإلنذ
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  الفئات الضعيفة األخرى  -٤  
لبـاً علـى هيئـة      ، وكانت غا  ٢٠٠٨يف عام    كانت هناك قيود على حرية التعبري       -٨٨

سيما يف داخل البلد وكانت هناك أساليب جديدة لتخويـف           هتديدات ضد الصحفيني، وال   
  . وسائل اإلعالم، منها استخدام اإلجراءات القانونية للتشهري

ويتواصل قلق املفوضية يف كولومبيا إزاء حالة املثليات واملثليني ومشتهي اجلنـسني              -٨٩
 وهم الذين انتهكت حقوقهم يف احلياة       ،ات اجلنس اآلخر  وحاملي صفة اجلنسني وحاملي صف    

وأفادت منظمة تنوع كولومبيا عـن      . ويف عدم تعرضهم للتمييز على أساس التوجه اجلنسي       
  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ حالة قتل ألعضاء يف هذه اجلماعات يف الفترة ٦٧وقوع 

  األنشطة الرئيسية للمفوضية يف كولومبيا  - رابعاً  
 ١ ٢٦٢ بلغـت    ٢٠٠٨نوفمرب  / كولومبيا شكاوى حىت تشرين الثاين     تلقت املفوضية يف    -٩٠

 ٦٥٦ متثل جمموع    بعثة رصد ميدانياً   ٢٣١وأوفدت  . شكوى منها  ١ ٢٥٧شكوى وتابعت   
وهذه البعثات هي أسرع طريقة مباشرة جلمع املعلومات عن حاالت انتهاكات حقوق            . يوماً

 مـن االجتماعـات مـع        كبرياً ا عدداً وحضرت املفوضية يف كولومبي   . اإلنسان بغية حتليلها  
ومتت اجتماعـات   . سلطات وممثلي اجملتمع املدين بغية حتسني وصوهلا إىل املعلومات وحتليلها         

  .كثرية من هذا النوع يف مواقع نائية كانت عواقب الرتاع املسلح فيها أكثر خطورة
الزمة بشأن حقوق   وزودت املفوضية يف كولومبيا وزارة الدفاع باملساعدة التقنية ال          -٩١

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ودعمت العملية األخرية املتمثلة يف حتديـد واسـتعراض             
وأسدت املفوضية يف كولومبيا املـشورة إىل       . حاالت اإلعدام املزعومة خارج نطاق القضاء     

انيـة   وإىل األطراف املعنية خالل املناقشة الربمل      ١٢٩٠احلكومة خالل عملية صياغة املرسوم      
  .ملشروع قانون الضحايا

وقد شرعت املفوضية يف كولومبيا يف عملية جتميع واستعراض جلميـع التوصـيات               -٩٢
املقدمة إىل كولومبيا حىت اآلن من شىت آليات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، مبا يف ذلـك                

  . املفوضية، حىت يتسىن تيسري املتابعة والتنفيذ
 فقد دعمت املفوضية يف كولومبيا عمليـة متابعـة أمـر            ،أةوفيما يتعلق حبقوق املر     -٩٣

   املتعلق بالعنف اجلنسي ضد املرأة املشردة داخلياً، والقرار رقـم           092احملكمة الدستورية رقم    
T-496           مث إن  .  حول ضرورة إدخال منظور جنساين يف تصميم برامج محاية الضحايا والشهود

بشأن األطفال  ) ٢٠٠٥(١٦١٢بقرار جملس األمن    املفوضية يف كولومبيا نفذت أنشطة تتعلق       
  .يف الرتاع املسلح، وبالتصديق على اتفاقية حقوق املعوقني
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إلنسان وواصلت املفوضية يف كولومبيا دعمها لصياغة خطة العمل الوطنية حلقوق ا            -٩٤
ويف . إىل أن توقفـت  ، وإنتاج خطة وطنية لتعليم حقوق اإلنـسان والقانون اإلنساين الدويل  

نظمت املفوضية يف كولومبيا سلسلة مـن       ،  طار مشروع متويل مشترك من االحتاد األورويب      إ
 حلقات العمل وحلقات للتدريب واملفاوضة لضمان أن تتضمن خطة التنمية البلدية منظـوراً           

ويف هذا املشروع زودت املفوضية السلطات املختصة بـأدوات منهجيـة           . حلقوق اإلنسان 
  . رت املفوضية يف كولومبيا أدوات تدريب لكلية اإلدارة العامةكذلك وف. لوضع تلك اخلطط

 من القضاة العسكريني على حقوق اإلنـسان        ١٨٠ودربت املفوضية يف كولومبيا       -٩٥
كما ساعدت يف تنظيم حلقة دراسية دورية . ووضعت دليالً وكتيباً لضحايا االختفاء القسري

  . ٢٠٠٨يونيه /ران، يف حزي"دون أثر"عن االختفاء القسري بعنوان 
 العرقية بوزارة الداخلية والعدالة، نظمت املفوضية       نوبناء على طلب مكتب الشؤو      -٩٦

ارة ـيف كولومبيا حلقة دراسية وأصدرت منشوراً عن حق اجملتمعات األصـلية يف االستـش      
كذلك دعمت املفوضية يف كولومبيـا    . املسبقة بشأن القرارات اليت تؤثر على هذه اجملتمعات       

 وتوفري التدريب للموظفني املسؤولني عن      )٤٦("مراكز املصاحلة "ه الوزارة عن طريق تعزيز      هذ
  .تلك املراكز

،  بياناً عن تشكيلة من املسائل املـثرية للقلـق         ٢٦وأصدرت املفوضية يف كولومبيا       -٩٧
  منشوراً خمتلفاً عن حقوق اإلنسان، وتقـارير وأقراصـاً         ٨١نسخة من    ٩٨ ٦٧٥ووزعت  

ويف سياق الذكرى السنوية  . املوظفني العامني وممثلي اجملتمع املدين واجلمهور عامة      مدجمة على   
الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، نشرت املفوضية يف كولومبيا، باإلضافة إىل االحتفال            

  . من مواد التدريس لشرح حمتوى وروح اإلعالن كبرياً عدداً،التذكاري

  التوصيات  - خامساً 
 املفوضة السامية مجيع توصياهتا السابقة اليت مل تنفذ أو الـيت مل تنفـذ إال                 تكرر  -٩٨

 وكذلك اجلماعات املسلحة غري القانونية واجملتمع املـدين         ،جزئياً، وحتث احلكومة جمدداً   
  . على إيالء األولوية لالحترام الكامل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،بأسره
لسامية بإجراء حوار ومفاوضات بغية التوصل إىل سالم دائم، وتطالب املفوضة ا  - ٩٩

  :وتشجع مجيع الفاعلني على النظر بوجه خاص يف التوصيات التالية
  

__________ 

 .هذه مبادرة قادهتا احلكومة هتدف إىل تعزيز قيم كالتضامن واالحترام والتسامح بني اجملتمعات )٤٦(
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تطالب املفوضة السامية مجيع األطراف يف الرتاع على القبول الكامـل     )أ(  
واملمتلكـات  بالقانون اإلنساين الدويل والتقيد به فيما يتعلق باحلق يف احلياة والسالمة            

كذلك تطالب املفوضة السامية بـأن يفـرج أعـضاء          . للسكان املدنيني دون استثناء   
اجلماعات املسلحة غري القانونية فوراً وبال شروط عن مجيع املخـتطفني، مبـن فـيهم               
احملتجزون نتيجة لألعمال العدائية والذين خيضعون لفترات مطولة من احلرمـان مـن             

للمعايري الدنيا للمعاملة الالئقة واإلنسانية اليت يقـضي هبـا          مع اإلغفال التام    ،  احلرية
 ؛القانون اإلنساين الدويل

مع االعتراف بقلق احلكومة إزاء خطورة مشكلة اإلعدام خارج نطاق            )ب(  
 فإهنا حتث احلكومة علـى أن       ، ورغبة من املفوضة السامية يف التصدي للقضية       ،القضاء

علنة للقضاء على ممارسة اإلعدام خارج نطاق القـضاء         تنفذ دون إبطاء مجيع التدابري امل     
وعلى زيادة تعاوهنا مع مكتب النائب العام يف سبيل سرعة التحقيقـات واحملاكمـات              

 ؛واملعاقبة على هذه اجلرائم

وتشجع املفوضة السامية مكتب النائب العام على تسريع اإلجراءات           )ج(  
كم مجيع األفراد املشردين من اجلماعات      مبوجب قانون العدالة والسالم، وكفالة أن حيا      

 وأن يـسهم  ،املسلحة غري القانونية، ممن ارتكبوا جرائم خطرية، وذلك مبوجب القانون     
 ؛بفعالية يف إعمال حقوق الضحايا يف تقصي احلقائق والعدالة والتعويض

سيما مكتب النائب    تطالب املفوضة السامية السلطات احلكومية، وال       )د(  
يئات اإلشرافية بتعزيز التحقيقات التأديبية واإلشراف بقصد زيـادة محايـة           العام، واهل 

املدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني، ويشمل ذلك حقوق احلاالت املتعلقة بالوصم            
وتشجع املفوضة السامية احلكومـة     . العام لعملها ومكافحة مسألة اإلفالت من العقاب      

 إجراء التحقيقات اليت رمبا فتحت فيما يتعلق    والنائب العام بوجه خاص على الضغط يف      
 ؛مبوظفني عامني وإيالء هذه التحقيقات دعماً صارماً

حتث املفوضة السامية احلكومة على ضمان حقوق السكان املدنيني يف            )ه(  
مواجهة اإلجراءات اليت تتخذها اجلماعات املسلحة غري القانونية اليت ظهـرت منـذ             

 ؛رية، وذلك بتنفيذ تدابري عاجلة وفعالة للوقاية واحلمايةتسريح املنظمات شبه العسك

تشجع املفوضة السامية احلكومة على اختاذ تدابري وقائية حمـددة إزاء             )و(  
االجتاهات املقلقة املتمثلة يف زيادة التشرد وإزاء محاية املشردين، وذلـك باالسـتخدام       

 ؛األفضل لنظام اإلنذار املبكر الذي يطبقه أمني املظامل

 وخاصة مكتب   ،تطالب املفوضة السامية احلكومة والسلطات القضائية       )ز(  
النائب العام، بتخصيص مواد وموارد بشرية ومادية ومالية لضمان املنع الفوري جلرائم            

 ؛العنف اجلنسي واجلرائم ضد املرأة، والتحقيق فيها وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم
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 احلكومة حلقوق مجيـع الـضحايا       توصي املفوضة السامية بأن تتصدى      )ح(  
دون متييز، وتكثف جهودها للتوصل إىل توافق يف اآلراء على السياسات اليت تتمـشى              

 وكفالة أن يتمتـع مجيـع       ،مع املعايري الدولية ووضع الضحايا يف صميم جدول أعماهلا        
 ؛الضحايا بشكل فعال حبقوقهم يف تقصي احلقائق والعدالة والتعويض

ة السامية احلكومة على إيالء األولوية لبلوغ األهـداف         وحتث املفوض   )ط(  
ـ  وإ ، مع تأمني وتوفري املوارد املناسبة     ،اإلمنائية لأللفية يف إطار سياستها االجتماعية      الء ي

  .اهتمام خاص للضحايا األشد ضعفاً
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  املرفق

  أمثلة النتهاكات حقوق اإلنسان وخرق القانون اإلنساين الدويل    
 من أجل التوضيح لعدد من القضايا اليت عرضت على املفوضية يف            يرد أدناه وصف    -١

وتأيت هذه باإلضافة إىل القضايا املذكورة يف صلب التقرير اليت تشمل انتـهاكات             . كولومبيا
  .حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل خالل الفترة اليت يغطيها التقرير

  اإلعدام خارج نطاق القضاء  - ألف  
ظلت املفوضة السامية يف كولومبيا تالحظ ارتفاع عدد حاالت اإلعدام خارج             - ٢

ففي مونتيبيللو، على سبيل املثال، اعدم شخص       . نطاق القضاء اليت ارتكبت يف أنتييوكيا     
 وزعم أن ذلك على أيدي أفراد من الكتيبة الرابعة من املهندسني           ،يناير/كانون الثاين ٤يف  

 /كانون الثـاين  ٣٠ قتل شخصان يف ،ويف يوندو. General Pedro Nel Ospinaاملقاتلني 
ويف سيغوفيا قتل شاب عمره .  وزعم أن ذلك مت على أيدي كتيبة كاليبيو باتاليونو         ،يناير
فرباير، قيل إنه على أيدي الكتيبة الثامنة اخلاصة املعنيـة بالطاقـة            /شباط١ عاماً يف    ١٦

  .والطرق السريعة
إدارات ا اشتملت على هذه املمارسـة املقلقـة يف          ولوحظت حاالت أخرى رمب     - ٣
مارس وعرضوا على أهنما /آذار ١٧ففي بورتو آسيس وبوتومايو قتل شخصان يف . خرىأ

من املغاورين الذين قتلوا يف عمليات، على أيدي كتيبة مكافحة املغاورين مـن اللـواء               
ـ        . الثالث عشر املتحرك   ة أشـخاص يف    ويف سابانا دي توبورس وسانتاندر، قتـل أربع

ويف اجليسرياس، هويال، قتل    . لوا على أيدي اللواء اخلامس    ت زعم أهنم ق   ،فرباير/شباط١٩
  .فرباير، زعم أنه قتل على أيدي اللواء التاسع/شباط ٢٣شخص يف 

 يف  ،وأبلغت املفوضية يف كولومبيا عن ادعاءات بإعدامات خارج نطاق القضاء           - ٤
نورتى دي سانتاندر، وجد شخص قد أبلغ عـن         ففي أبريغو،   . أعقاب اختفاء الضحايا  

 /كانون الثـاين  ١٥يناير يف سوشا، كونديناماركا، مقتوالً يف       /كانون الثاين  ١٣فقده يف   
وزعم أن اختفاء وقتل هذا الشخص من عمل الكتيبة اخلامـسة عـشر العامـة               . يناير

 يعـاين مـن      بدا عليه أنه   ،كذلك قدم أعضاء الكتيبة اخلامسة عشرة قاصراً      . لسانتاندر
عاهات عقلية وكان قد اختفى قبل ذلك بيوم واحد يف كامارا، سيزار، على أنه مغاور               

ويف أوكانـا، مشـال     . أغسطس يف أبريغو، مشال سانتاندر    /آب ٣١قتل يف العمليات يف     
 ٢٧سانتاندر، قدم شخصان، أحدمها قاصر كانا قد اختفيا يف سوشا، كونديناماركا، يف 

 على أهنما مغاوران قتال يف العمليات على أيدي أعضاء يف الكتيبـة             ،يناير/كانون الثاين 
  .اخلامسة عشرة املتحركة
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كذلك تلقت املفوضية يف كولومبيا شكاوى بشأن احتمال تنفيذ إعدامات خـارج              -٥
أبريل زعم أن ضباط الشرطة     /نيسان ٢٢ففي باخوتا يف    .  نسبت إىل الشرطة   ،نطاق القضاء 

 ٢٦ويف  . ة املدنية، والعضو يف احتاد املوظفني يف مكتب حماسيب احلي         قتلوا رئيس نقابة اخلدم   
مايو تلقى املكتب شكوى أخرى تتعلق بادعاء تنفيذ إعدام خارج نطاق القضاء لشخص             /أيار

  .كان حمتجزاً يف السابق لدى الشرطة يف برييرا، ريزارالدا

  االحتجاز غري القانوين والتعسفي  - باء  
 كولومبيا عن احتجاز غري قانوين وتعسفي، يف بعض احلـاالت           أبلغت املفوضية يف    -٦

وكانت الشرطة واجليش فيما يبدو قد اعتقال       . ألفراد، ويف أخرى جملموعات، يف عدة إدارات      
موثقة من املخربين، ومل تكن هناك أسباب للتلبس باجلرمية         غري  اس على أساس إقرارات     ـأُن

  .وال أوامر باالعتقال
اير احتجزت قوات األمن الوطين يف بويرتو، ليغوزامو، بوتومايو،         فرب/شباط ٢٣ويف    -٧

 شخصاً وجهت إليهم اهتامـات بـالتمرد واالجتـار    ١٦وكتيبة الغابات السابعة والعشرون   
فرباير حكم أحد القضاة يف بويرتو آسيس، بوتومـايو، بـشأن           /شباط ٢٨ويف  . باملخدرات

وكـا،  اويف أر .  بسبب أخطاء يف اعتقاهلم    التماس أمر إحضار، باإلفراج عن سبعة حمتجزين      
 فالحاً بـزعم خمالفتـهم   ١٦ العام بيونيه، احتجز مكتب دعم النائ/حزيران١٥وكا، يف   اأر

  .وكااللقانون، التابع للواء الثامن عشر يف أر
 أشخاص على   ٥مايو، يف كريان غوللو، فيسيميتري، بوليفار احتجز        /أيار ٢٠ ويف  -٨

 ٢٨ويف . وبعد ذلك بأيام قالئل أفرج عنهم دون توجيه اهتـام   . اليريد كتيبة لوشيانو جيلهو   
  . أشخاص على يد كتيبة باجيز٣آنا يف غرانادا، أنطيوكيا، احتجز  مارس، يف سانتا/آذار
كذلك أبلغت املفوضية يف كولومبيا باحتجاز غري قانوين وتعسفي ملدافعني عـن              - ٩

 ١٢ مترد فيما يبدو دون قرينة كافيـة، ويف          حقوق اإلنسان وقادة اجتماعيني اهتموا جبرمية     
وكا، احتجز حمامي البلديـة هلـذه       اوكيتا، أر ايناير، على سبيل املثال، يف أر     /كانون الثاين 

نـوفمرب  /تشرين الثـاين   ٤وكيتا، يف   اكذلك يف أر  .  فرداً آخر  ١٢األسباب بالتحديد مع    
دون أدلة كافية، مع قـادة      احتجز رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق اإلنسان، أيضاً          

أوموفر، سوكر، احتجز عـضو      نوفمرب يف سان  /تشرين الثاين ١٥ويف  . اجتماعيني آخرين 
قيادي يف حركة ضحايا جرائم الدولة واألمني التقين لفصل السوكر دون مـربر واضـح،       

   .وهذه املرة بتهمة ارتباط جنائي مبنظمات شبه عسكرية
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  عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب امل  - جيم  
تلقت املفوضية يف كولومبيا تقارير عن إجراءات يتخذها موظفون عامون يدعى أهنا              -١٠

   .تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، واستخدام مفرط للقوة
واسع النطاق للقـوة،    ويف ميديلني، أنتيوكيا وردت شكاوى عديدة عن استخدام           -١١

ة وهتديدات قاسية وال إنسانية من جانب الشرطة لدى التعامل مع أفراد اجلمهور،              ـومعامل
  ).١٣ إىل ١مرقمة من ( دائرة بوجه خاص ١٣يف 
يناير، زعم أن ضباط الشرطة     /كانون الثاين  ٢١وينوفينتورا، وادي كوكا، يف     بيويف    -١٢

  . أنه كان حتت تأثري الكحول باعتبار،ضربوا سائق تاكسي حىت املوت
ـ    /كانون الثاين  ٢٣ويف قوقازيا، أنتيوكيا، يف       -١٣ ـ  ـيناير، زعم وخز أربع اب ـة شب

أبريـل يف   /نيسان ٢١وأبلغ عن حالة أخرى يف      . بوحشية وركلهم وضرهبم بكعوب البنادق    
على يد  إنسانية أو مهينة     سيميتارا، سانتاندر، حيث زعم أن شاباً تعرض ملعاملة قاسية أو ال          

  .ضباط الشرطة
 احتجز جنود من اجليش ثالثة أشـخاص        ،أبريل/نيسان ٩ويف كورينتو، كوكا، يف       -١٤

وزعم أن هؤالء اجلنود أنفسهم هـددوا بقتـل         . واعتدوا عليهم وسببوا هلم إصابات متعددة     
  . متهمني إياهم باالتصال جبماعات املغاورين،ثالثة أفراد

فاجلنود . ا عن اعتداءات جنسية من أفراد قوات األمن       وأبلغت املفوضية يف كولومبي     -١٥
. مـايو /أيار ١٤كروز، بوغا، يف     لوبيز حترشوا جنسياً بالفتيات يف سانتا      من كتيبة هيالريو  

وأبلغت أربع فتيات من السكان األصليني يف شانو يف بوجايا، شوكو، عن حترش جنسي من               
  .فرباير/شباط ١١عدة جنود يف 

ني، أنتيوكيا ادعي أن طلبة جامعيني مـشتركني يف         لأبريل، يف ميدي  /نيسان ١٥ويف    -١٦
مظاهرة سلمية متت املوافقة عليها من البلدية فُرقوا بعنف وقوة غري مناسبة على يـد الفرقـة       

  .املتنقلة ملكافحة الشغب

  القانون اإلنساين الدويل  - دال  

  مجاعات املغاورين  -١  
دة حاالت للقتل اجلماعي زعم أهنا نفذت علـى       أبلغت املفوضية يف كولومبيا عن ع       -١٧

س، يف  لداونسبت السلطات قتل ثالثة أشخاص يف بنـسيلفانيا،كا       . أيدي مجاعات املغاورين  
كروز،  ويف سانتا.  جيش الشعب- إىل القوات املسلحة الثورية الكولومبية     ،فرباير/شباط ١٤
ث نساء، كانوا قد اختطفوا مـن   منهم ثال،ارينو، ُزعم أن هذه القوات قتلت أربعة معلمني      ن

يونيه، ألن هذه القوات كانت تعتقد أهنم من خمربي         /حزيران ٢٤ إىل   ١١قبل واحتجزوا من    
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 زعم أن جيش التحرير الوطين قتل أربعة أفراد مـن           ،ديسمرب/كانون األول  ٢٥ويف  . اجليش
ا يف   أشخاص آخرين يف ماتـا أوسـكور       ٤ من اجلوار هو قاصر وجرح       أسرة واحدة وفرداً  

  .وكااوكيكا، أراأر
كذلك أُبلغت املفوضية يف كولومبيا عن حاالت قتل انتقائي ارتكبتـها مجاعـات               -١٨

 ١٤٢وكا معظم حاالت قتل املـدنيني وعـددهم         اونسبت السلطات يف إدارة أر    . املغاورين
شخصاً أُبلغ عن قتلهم خالل الشهور التسعة األوىل من العام، إىل جيش التحريـر الـوطين                

  . جيش الشعب-قوات املسلحة الثورية الكولومبية وال
 -فرباير، يف أجليسرياس، هويال، ُزعم أن القوات املسلحة الكولومبية          /شباط ٩ويف    -١٩

 قتلت صحفياً وحمامياً حملياً يف إطار ما يبدو أنه محلة ضد العمد واملستشارين              ،جيش الشعب 
 حالة قتل يف إتواجنو، أنتيوكيا لفتاة عمرها        أبريل أشار املكتب إىل   /نيسان ٣٠ويف  . يف اإلقليم 

 عاماً متهمة بأن هلا عالقة بفرد من قوات األمن، وُزعم أن القوات املسلحة الثورية هـي           ١٤
أغسطس، قيل إن القوات املسلحة الثوريـة قتلـت يف يارومـال،    /آب ١٢ويف . اليت قتلتها 

أكتـوبر   /تشرين األول  ١٧ويف  . مسيةأنتيوكيا مدير الرعاية يف البلدية بينما كان يف مهمة ر         
ُزِعم أن هذه القوات قتلت رئيس جملس العمل اجملتمعي يف تيريا ألتا، قرطبة، حيـث اهتمتـه                 

  .بالتعاون مع اجليش
 ٥وكا، يف   اينا، أر فوزعم أن جيش التحرير الوطين قتل رئيس اجمللس البلدي يف سارا            -٢٠

يس، بوليفيـار،   ل التحرير الوطين قتل يف مـورا      مايو ُزِعم أن جيش   /أيار ١ويف  . فرباير/شباط
وعقب ذلك هدد آخرين يف البلدة نفسها علـى أسـاس           .  مع اجليش  نشخصاً اُتهِم بالتعاو  

وُزِعم أن هذا اجليش قتل زعيم رابطـة        .  أسرة ١٨ مما جنم عنه تشريد حنو       ،االهتامات نفسها 
  .وكااتا، أروكيانوفمرب، يف أر/تشرين الثاين ٢٨وكيتا للمشردين، يف اأر
. كذلك الحظت املفوضية يف كولومبيا هتديدات باملوت وجهتها مجاعات املغاورين           -٢١

 /كانون الثاين  ٢٣وتلقى عدة حمامني يف البلدية هتديدات باملوت من مجاعات املغاورين؛ ويف            
ـ  ـيناير، على سبيل املثال، ُزِعم أن القوات املسلحة الثوري         ددت حمـامي البلديـة يف      ـة ه

  .ريكا، توليمافيال
، )كالداس( فيكتوريا   -ا  نتمارس أغلقت القوات الثورية طريقاً يف سام      /آذار ٦ويف    -٢٢

تـشرين   ٢٧ويف  . حيث ُزِعم أهنا قتلت سائق حافلة نقل عامة مث أضرمت النار يف احلافلـة             
قل تو يف شوكو، أُطِلقت النريان على قارب ن       راأكتوبر، ويف املناطق الوسطى من هنر أط      /األول

 مدنياً، وقيل إن القوات الثورية هي اليت فعلت ذلك فتسببت يف وفاة شخص        ١٨بلدي حيمل   
  .واحد وإصابة أربعة آخرين
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وسجلت املفوضية يف كولومبيا عدة حوادث للسياح، نسبتها السلطات إىل القوات             -٢٣
ا وضعت  يونيه، عندم /حزيران ١٠الثورية، ووقعت حادثة يف بوينافينتورا، وادي كوكا، يف         
  . شخصا١٢ًَعبوة يف حممية مركزية وانفجرت على الطريق، وجرحت 

وأُبِلغت املفوضية يف كولومبيا أن جـيش التحريـر الـوطين زاد يف إلديـشيو يف                  -٢٤
يناير مما أوقع عدة حـوادث      /ارينو زرع األلغام املضادة لألفراد منذ كانون الثاين       نو،  نتايغسام

 وكذلك  ،لة بدورها عزل عدة مناطق ريفية أخرى يف البلدية        وجنم عن هذه احلا   . وعزل القرية 
  .حاالت تشرد مجاعي

 ُيظـن أن    ،فرباير، يف يارومال، أنتيوكيا، تسبب لغم مضاد لألفراد       /شباط ١٧ويف    -٢٥
 يف قتل شخص واحد وإصابة ثالثة آخرين، أحدهم طفل عمره ثالث            ،القوات الثورية زرعته  

 عاماً بعـد    ١٦را، مشال سانتاندر، مات شاب عمره       أغسطس، يف إلتا  /آب ٥ويف  . سنوات
  . ُيعتقد أن جيش التحرير الوطين هو الذي زرعه،تفجر لغم مضاد لألفراد عرضاً

وكان زرع القوات الثورية لأللغام املضادة لألفراد أحد األسباب الرئيسية لتـشرد              -٢٦
  .يناير/كانون الثاين ١٤روزا، بوليفار، يف  عدة أسر يف كانيلوس يف سانتا

يونيه، أدت األلغام املضادة لألفراد اليت ُيعتقد أن القوات الثورية زرعتها           /حزيران ١١  -٢٧
قرب كوكا يف املزارع احمليطة بقرية سانتا روزا يف بورتو آسيس، بوتومايو، إىل عزل القريـة              

  .مما أسفر عن أزمات يف األغذية واألدوية
 جتند  لاوى من أن مجاعات املغاورين ال تزا      كذلك تلقت املفوضية يف كولومبيا شك       -٢٨

وكا وكاكيتا ومشال سانتاندر وبوتومايو ووادي      ااألطفال يف عدة إدارات تشمل أنتيوكيا وأر      
ويف بعض أحناء من كايسيدو، بوتومايو، هددت القوات الثورية ببدء محلـة جتنيـد              . كوكا

مارس، يف إدارة كاكيتا أجربت     /رآذا ٢٧ويف  . فرباير/لألطفال يف املنطقة يف هناية شهر شباط      
مارس /كذلك يف آذار  .  أسرته على الفرار   ،هتديدات مزعومة من القوات الثورية بتجنيد طفل      

ويف إدارة مشال سانتاندر أُجربت أسرة على االنتقال عقب هتديدات مزعومة مـن جـيش               
ات الثورية جندت    يبدو أن القو   ،أبريل/ويف نيسان . التحرير الوطين بتجنيد أحد أبنائها القصر     

 عاماً ُعرضت فيما يزعم للعنف   ١٤ثالثة أطفال يف باملريا، وادي كوكا، أحدهم فتاة يف عمر           
  .اجلنسي من جمنديها

وتلقت املفوضية يف كولومبيا شكاوى عن جتنيد واستخدام األطفـال يف القـوات               -٢٩
مـايو يف   / أيار الثورية ألغراض عسكرية وأنشطة لوجستية واستخبارية، ومشل ذلك حالة يف         
  .إتواجنو، أنتيوكيا، حيث ظهر أن طفالً استخِدم يف محل أسلحة ومتفجرات

  قوات األمن  -٢  
الحظت املفوضية يف كولومبيا أن مراكز الشرطة وكتائب اجليش تقع يف الغالب يف               -٣٠

  . مناطق سكنية مأهولة، بالقرب من املساكن واملباين األخـرى احملميـة كاملـدارس مـثالً              
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 احتلت كتيبة أياكوشو مدرسة يف غواياكويل يف بابلو         ،مايو، على سبيل املثال   /أيار ١٠ ويف
ب أن اجليش أقام خميماً عسكرياً يف املدرسة        ـمايو وجد املكت  /أيار ١٤ويف  . نوفو، كالداس 

  .يف سانتا كروز، كوكا
 ،ونأكتوبر حتولت كتيبة مكافحة املغاورين التاسعة واخلمـس       /تشرين األول  ٥ويف    -٣١

ا دي سان   ذالتابعة للواء الغابات السابع والعشرين إىل جملس جمتمعات السكان األصليني يف نا           
 وبدأت توجه للناس أسئلة وتأخذ هلم صوراً        ،لويس فوق بيكوديتو يف فيالغارزون، بوتومايو     

ربين ودفع هذا األمر القوات الثورية إىل هتديد القرويني الذين اهتمتهم بأهنم خم           . رافيةـغوفوت
  .يف اجليش

وتلقت املفوضية يف كولومبيا معلومات عن قيود تعسفية يفرضها اجليش على نقـل               -٣٢
يناير على سبيل املثـال،     /ومنذ كانون الثاين  . األشخاص والسلع كاألغذية واألدوية والوقود    

ظلت قوات اللواء املتحرك العشرون تقيد نقل األغذية إىل عدة أحياء يف بلـديات إلـدوفيا،    
  .ادي كوكا، باعتبار تلك استراتيجية ضمن محلتها ضد اجلماعات املسلحة غري القانونيةو

 وتلقت املفوضية يف كولومبيا تقارير عن إصابات للمدنيني مشلت األطفال، سـببها             -٣٣
. وكـا ا يف املناطق الريفية يف إدارة أر      ،إطالق النار يف الصدامات بني اجليش والقوات الثورية       

 شـهراً   ١٨سبتمرب على فتاة عمرها     /أيلول ١٥احلوادث أُطِلقت النريان يف     ففي إحدى هذه    
  .ففقدت إحدى عينيها

  عمليات االختطاف  -٣  
ويف إحدى هذه احلاالت ُزِعم اختطـاف       . ظلت مجاعات املغاورين ختتطف الناس      -٣٤

سيه أكتوبر يف سان خو   /تشرين األول  ٥ أحدهم قاصر على يد القوات الثورية يف         ،أربعة طلبة 
مارس قيل إن القوات الثورية اختطفت طبيباً يف        /آذار ٢٢ويف  . دي بوري إن كيبدو، شوكو    

  .أوكانا، مشال سانتاندر
 اختطف مخسة عمال لدى مقاول للنفط البيئي يف مركز بلـدة            ،يوليه/ متوز ٣١ويف    -٣٥

  .، مشال سانتاندر وقيل إن املختطف هو جيش التحرير الوطينيف تيبوأورو 

ة اليت ظهرت منذ تسريح املنظمـات       ـري القانوني ـة غ ـات املسلح ـاجلماع  - هاء  
  شبه العسكرية

الحظت املفوضية يف كولومبيا أن اجلرائم اليت ُيظن أن القوات املسلحة غري القانونية               -٣٦
 أدت إىل ارتفاع مستويات العنف      ،ترتكبها بعد ظهورها منذ تسريح القوات شبه العسكرية       

  .نيضد السكان املدني
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تطهري "وميكن متييز بعض عمليات القتل اليت ُيزعم أن هذه اجلماعات ترتكبها بأهنا               -٣٧
، ولكن يف بعض البلديات واإلدارات يبدو أن ارتفاع أعداد القتلى هبا ُيعـزى إىل               "اجتماعي

ومن مث فخالل   . نزاعات بني اجلماعات نفسها حول السيطرة على األراضي والتجارة احملرمة         
 على األقل قد قتلوا يف قرطبة وحدها نتيجة          شخصاً ٧٠اليت يشملها التقرير يعتقد أن      الفترة  

لصدامات بني مجاعة يبدو أن رئيسها شخص معروف باسم دون ماريو ومجاعـة أخـرى               
  .تسمى لوس بايساس

 حالة قتـل    ٥٠ أُبِلغت املفوضية يف كولومبيا عن أكثر من         ،يناير/ويف كانون الثاين    -٣٨
  .مدن بارانكابريميخا، وبوكارامانغا، وكوكوتا وحدهاانتقائي يف 

مايو ُزِعم أن مجاعة معروفة باسم لوس راستروغوس يف جمتمع بيـزارو دي  /ويف أيار   -٣٩
وُزِعم أن اجلماعة نفسها قتلت بغياً يف أوريتـو،         . باخو بودو، شوكو، قتلت تسعة أشخاص     

رفارادو، شوكو يف اليوم الذي كان وقتل زعيم جمتمعي من كو. مارس/آذار ٢٦بوتومايو، يف 
  .مقرراً أن يشهد فيه على عدد من أشباه العسكريني يف حمكمة ميديلني

مايو ُزِعم أن اجلماعة املعروفة باسم قوات الدفاع عن النفس للفالحني           /أيار ٢٤ويف    -٤٠
،  كانوا قد وصلوا إىل سانشيز يف بوليكاربا       ، مشرد ٢٠٠من اجليل اجلديد أجربت أكثر من       

ويقال إن هذه اجلماعة هي املسؤولة عـن        . نارينو، يف بداية الشهر، على العودة إىل موطنهم       
وق اإلنسان يف إدارة نارينو، مثل      ـوجهت ملنظمات املدافعني عن حق    اليت  التهديدات بالقتل   

فرباير ضد وحدة آوا للسكان األصليني، وهي اللجنة الدائمة للدفاع /شباط ١٢ما ُبِلغ عنه يف 
  . حقوق اإلنسان وجمتمع الفالحنيعن
 ١٠٠ ُزِعم أن مجاعة تسمى أغيالس نيجراس شردت حنـو           ،يونيه/حزيران ١٥ويف    -٤١

  .ارينونتوربيا،  أسرة من سان خوسيه ال

  الفئات الضعيفة  - واو  

  ) أ(والنقابيوناملدافعون عن حقوق اإلنسان   -١  
 النقابيني والقادة االجتمـاعيني     تلقت املفوضية يف كولومبيا تقارير عن قتل عدد من          -٤٢

، على سبيل املثـال،     ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٠ففي  . واملدافعني عن حقوق اإلنسان   
 وزعيم اجتمـاعي، يف بلديـة سـان         ُوجدت جثة مدافع معروف عن حقوق اإلنسان حملياً       

وأحرقت اجلثة وقُِطعت رأسها وظهرت عليهـا عالمـات         . دي كاغوان، كاكيتا  فانسنت  
  . فرباير، يف بالبوا، كوكـا، طُِعـن زعـيم نقـايب حـىت املـوت              /شباط ٩ويف  . عذيبالت

__________ 

لقـادة  ترد يف الفرع باء أعاله أمثلة لالحتجاز التعسفي غري املشروع للمدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وا                   )أ(
 .االجتماعيني
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دي كاغوان، كاكيتا، اختفى زعيم نقـايب يف وسـط          انسنت  مارس يف سان ف   /آذار ٩ويف  
مـايو  /أيار ١٦ويف  .  طعنة ١١ حيث وجد ميتاً بعد ذلك بثالثة أيام وبه جروح من            ،املدينة

، وادي كوكا مع ثالثة أعضاء آخرين       ، يف كارتاغو  )ملدنيةحب كارتاغو ا  (قُِتل عضو يف جلنة     
أكتوبر ُزِعم أن القوات الثورية قتلت /تشرين األول ٢٨ هتديدات باملوت؛ ويف   ايف اللجنة تلقو  

  .زعيماً جمتمعياً يف بويرتو ليغوزامو، بوتومايو
كومية وتلقت املفوضية يف كولومبيا تقارير عن هتديدات باملوت ضد منظمات غري ح     -٤٣

وظل حمامي البلدية يف سان ميغيل، بوتومايو،       . ونقابات وأعضائها، وعن هجمات وسرقات    
ويف ميديلني، أنتيوكيا، جرى ختويف أعـضاء       . يناير/يتلقى هتديدات بالقتل منذ كانون الثاين     

 ١٨فربايـر و  /شـباط  ٤ فيمـا بـني      ،عدة نقابات ورابطات سياسية واجتماعية وتتبعهم     
فرباير جـرت حماولـة   /شباط ٢٩ويف . لوا يتلقون هتديدات جمهولة بالقتل    سبتمرب، وظ /أيلول

ويف . لداراعتداء على حياة عضو يف اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق اإلنسان يف إدارة ريزا             
أبريل سرقت املعلومات عن قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان وبالـضحايا           /نيسان ٢٠

وكا، انفجر جهاز متفجر    اويف سارافينا، أر  . الدوبار، سيزار واجلناة، من شبكة جوفيرتار يف ف     
الرابطة اإلقليمية للشباب والطلبة، ورابطة الفالحني      : يف مبىن تقع فيه عدة منظمات اجتماعية      

وكا، ورابطة املشردين، واحتاد عمال كولومبيا، مكتب       ا ورابطة الفجر لنساء أر    ،يف اإلدارات 
  .ان اإلقليمية يف جويل سيرياوكا، ومؤسسة جلنة حقوق اإلنساأر
وتلقى املكتب معلومات تتعلق باعتداءات على الشرف والسمعة أو علـى كرامـة               -٤٤

سبتمرب، يف بوغوتا، اهتمت السلطات احلكومية      /أيلول ٢ففي  . املدافعني عن حقوق اإلنسان   
  .ر الوطينأعضاء منظمة اإلنسان، مينغا بأن هلا صالت بالقوات املسلحة الثورية وجيش التحري

  كولومبية - جمتمعات السكان األصليني وشعوهبا واجلماعات األفرو  -٢  
. تلقى املكتب معلومات عن مقتل أعضاء يف جمتمعات وشعوب السكان األصـليني             -٤٥

ـ مايو قُِتل ثالثة أعضاء يف حممية شينغو شينغوزا يف ريكوريت،   /أيار ٢٢ففي    ٢٢ويف . ارينون
 سرييليو يف حمميـة     يفعن السكان األصليني مقتوالً يف هنر إلتيغر        مايو ُوجِد عضو سابق     /أيار

أكتوبر قُِتـل   /تشرين األول  ١٤ويف  . للسكان األصليني يف ليتورال دي سان خوان، شوكو       
رمياً بالرصاص شخص من السكان األصليني مشترك يف مظاهرة بالقرب من حممية ماريا يف              

  .ليت قتلتهقرية بيندامو، كوكا، وقيل إن الشرطة هي ا
 وبعد مصادمات بني القوات املسلحة الثورية واجلـيش         ،يناير/كانون الثاين  ٢٢ويف    -٤٦

وجهت القوات الثورية فيما قيل هتديدات بالقتل ألفراد يف مجعية للسكان األصليني يف سيونا              
  . مع قوات األمنن يف بويرتو آسيس، بوتومايو، متهمني إياهم بالتعاوهيالناباخو سانتا 

 متفجـرات   ايونيه ُزِعم أن أعضاء يف القوات الثورية املسلحة ألقو        /حزيران ١٨ويف    -٤٧
. على مدرسة يف سيونا دي بوينافيستا يف حممية للسكان األصليني يف بويرتو آسيس، بوتومايو          
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مـارس  /آذار ١٦ويف  . وتسبب هذا اهلجوم يف أضرار أسفرت عن تشريد مجاعي للـسكان          
لسكان األصليني يف تاكوايو يف توريبيو، كوكا، بني قوات األمن          وقعت صدامات يف حممية ل    

  . شخص٦٠٠والقوات الثورية املسلحة تسبب يف تشريد أكثر من 
 ٢٥كولومبيني وبتوجيه هتديدات ضـدهم؛ ويف        - وأُبلغ املكتب عن قتل قادة أفرو       -٤٨

مريا وفـرونتريا دي    يونيه، على سبيل املثال، قتل عضو يف اجمللس اجملتمعي يف باخو            /حزيران
فرباير قيل إن القوات الثورية املسلحة هددت أيضاً ممثل شركة          /ومنذ شباط . ينورتوماكو، نا 

كذلك قتل  . كولومبيني لدى اجمللس البلدي غواكاري، وادي كوكا       - احمليط اهلادئ لألفرو  
  .يونيه يف بوينافينتورا، وادي كوكا/حزيران ٢٩كولوميب يف  - زعيم أفرو

        


