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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق

  ـامية واألمني العاماإلنسان وتقارير املفـوضية الس

عن حالة حقـوق    مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       تقرير      
  ** *اإلنسان يف كولومبيا

  موجز    
حيلل هذا التقرير أهم التطورات املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا خالل              

خاب جملـس    إىل انت  ٢٠١٠وقد أدت العملية االنتخابية اليت جرت يف عام         . ٢٠١٠عام  
نواب جديد وانتخاب الرئيس خوان مانويل سانتوس كالديرون الذي توىل مقاليد السلطة            

  .أغسطس/يف شهر آب
ويسلم التقرير بأن إدارة الرئيس سانتوس أعربت خالل األشهر األوىل بعد توليه              

رئاسة البلد عن التزامها حبقوق اإلنسان، ويرحب التقرير بـالتراجع الكـبري يف ممارسـة               
ومن . اليت متثلت يف عمليات قتل خارج إطار القانون       " التزييف اإلجيايب  "ببات ُيعرف    ما

اخلطوات اإلجيابية األخرى اإلعالن عن سياسة طموحة تتعلق بإعادة األراضـي واختـاذ             
  . موقف أكثر إجيابية جتاه منظمات حقوق اإلنسان

حبقوق اإلنـسان، حيـث     وال يزال الرتاع املسلح الداخلي يؤثر يف التمتع التام            
استمرت انتهاكات القانون اإلنساين الدويل من جانب مجيع أطراف الـرتاع، وخباصـة             

وتفاقم هذا الوضع بسبب العنف الـذي متارسـه مجاعـات           . مجاعات حرب العصابات  
مسلحة خارجة عن القانون ظهرت بعد تسريح املنظمات شـبه العـسكرية، وبـسبب              

__________ 

  .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
ويستنسخ املرفق بالصيغة اليت ورد هبا، وهو متاح باللغتني         . ُيعمم هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية       **  

  . واإلنكليزيةاإلسبانية
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مسلحة خارجة عن القانون من أجل السيطرة على جتارة         الرتاعات اليت تنشب بني جهات      
  . املخدرات
كما حيلل التقرير عدة حاالت حمددة مثرية للقلق ويلخص األنشطة الرئيسية اليت              

ويتضمن التقرير إحدى عشرة توصـية      . اضطلع هبا مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا      
  .لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد
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  املقدمة  - أوالً
، قامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان وحكومـة  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول يف  -١

ـ         ١٩٩٦كولومبيا بتجديد اتفاق عام      ، ا، الذي مت مبوجبه إنشاء مكتب املفوضية يف كولومبي
واُتفق أيـضا علـى     . كتبملدة ثالث سنوات، مع تأكيد مجيع جوانب الوالية األساسية للم         

مساعدة احلكومة يف إنشاء مركز وطين حلقوق اإلنسان يضطلع بـدعم حقـوق اإلنـسان               
  .والسياسات املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل

وتود املفوضة السامية اإلعراب عن تقديرها للسلطات الكولومبية ومنظمات اجملتمع            -٢
ون معه، كما تعرب عـن تقـديرها للبلـدان          املدين على الترحيب مبكتب املفوضية والتعا     

  . واملنظمات اليت قدمت الدعم إىل املكتب خالل السنوات الثالث عشرة املاضية
ويواصل مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا رصد حالة حقوق اإلنسان بغية إسداء     -٣

القانون اإلنساين  املشورة القانونية وتقدمي التعاون التقين والعمل على تعزيز حقوق اإلنسان و          
  . الدويل يف سياق الرتاع املسلح الداخلي

وبدعوة من احلكومة، زار كولومبيا كل من اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليـات               -٤
ـ  اللجنـة املعنيـة  وقامت . املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية وممثل عن    احلقوق ب

ة حقوق الطفل، واللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان          االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلن   
  .باستعراض حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا وقدمت توصيات هامة

أكتوبر، انُتخبت كولومبيا كعضو غري دائم يف جملس األمـن          / تشرين األول  ١٢ويف    -٥
وينبغي أن ُيترجم ذلك، مع االنفتـاح للمراقبـة الدوليـة واإلرادة       . ٢٠١٢-٢٠١١للفترة  

  .لسياسية للحكومة اجلديدة، إىل أفعال ترمي إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلدا

  السياق  - ثانياً  
 ٢٦ففـي   . ٢٠١٠لقد هيمنت العملية االنتخابية على النصف األول مـن عـام              -٦

وُنظمـت  . فرباير، رفضت احملكمة الدستورية إعادة انتخاب الرئيس ألفارو يـورييب         /شباط
مارس يف جو يسوده اهلدوء بشكل عام، بـالرغم مـن   / آذار ١٤لنواب يف   انتخابات جملس ا  

يونيه / حزيران ٢٠وأدت اجلولة الثانية من االنتخابات يف       . بعض التقارير عن وجود خمالفات    
  .أغسطس/ آب٧به رئيساً للبلد يف إىل انتخاب خوان سانتوس كالديرون ومت تنصي

إلنسان، وأشـار إىل أمهيـة احلقـوق        وأعرب الرئيس سانتوس عن التزامه حبقوق ا        -٧
كما وعد  . االقتصادية واالجتماعية وأعلن عن اعتماد سياسة طموحة يف جمال إعادة األراضي          

بالشروع يف حوار اجتماعي والعمل على حتقيق التوافق السياسي كمبدأين تستند إليهما فترة             
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جلديدة، إحيـاء ذكـرى ضـحايا       ومن التدابري اإلجيابية األوىل اليت اختذهتا اإلدارة ا       . رئاسته
، ووضع قانون جنائي عسكري جديد يضع حداً النتـهاكات حقـوق            )١(االختفاء القسري 

اإلنسان يف إطار السلطة القضائية العسكرية؛ ووضع مشروع قانون للضحايا ينص على إعادة   
القـضائية،  األراضي املسروقة؛ وحتسني العالقة بني السلطة التنفيذية واجملتمع املدين والسلطة           

  . فاريةيفضالً عن حتسني العالقات مع إكوادور ومجهورية فرتويال البول
والتطورات األخرى اليت تؤثر يف حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف سياق              -٨

الرتاعات املسلحة تشمل التفكري يف إمكانية تقدمي مبادرات سالم لكل من حكومة الـرئيس              
لقـوات  ؛ ومقتل عدد من أهم القادة العسكريني ل       )٣( العصابات ومجاعات حرب  )٢(سانتوس

أثناء املعـارك؛ وإنقـاذ وحتريـر األشـخاص         ) FARC-EP (كولومبيايف  املسلحة الثورية   
  . املخطوفني؛ وزيادة األعمال العدائية خالل النصف الثاين من العام

ات واسعة النطـاق    وخالل الربع األخري من العام، تسببت األمطار الغزيرة والفيضان          -٩
  .مليون مواطن كولوميب٢,٢يف حالة طوارئ تأثر هبا أكثر من 

  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    - ثالثاً  

  املدافعون عن حقوق اإلنسان والنقابات والصحفيون   - ألف  
يعرب مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا عن قلقه إزاء اسـتمرار             -١٠
ات القتل والتهديدات واهلجمات وسرقة املعلومات واملراقبة غري القانونيـة وعمليـات            عملي

ومن . التخويف، اليت تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان وتنظيماهتم يف خمتلف أحناء البلد           
ضحايا هذه األفعال املدافعون عن اجملتمعات احمللية والزعماء احملليـون، ومجاعـات العمـل              

كولومبيون من أصول أفريقية والسكان األصليون، وأمناء املظامل يف البلـديات،           اجملتمعي، وال 
. وأعضاء النقابات، وموظفو نظام اإلنذار املبكر التابع لديوان املظامل الوطين، والـصحفيون           

وتنسب هذه األفعال إىل عمالء الدولة، وأعضاء اجلماعات الذين مت تـسرحيهم، وأعـضاء              
  . ، وجيش التحرير الوطينالقوات الثورية املسلحة

__________ 

 .٢٠١٠أغسطس / آب٩ املؤرخ ١٤٠٨القانون رقم  )١(

كشرط للنظر يف إمكانية الشروع يف عملية سالم، طلبت احلكومة من مجاعات حرب العـصابات حتريـر                  )٢(
 .مجيع املختطفني وتسريح األطفال اجملندين يف صفوفها والكف عن استخدام األلغام املضادة لألفراد

سبتمرب، وعن جيش التحرير    /وأيلوليوليه  /لثورية املسلحة الكولومبية يف متوز    إعالنات صدرت عن القوات ا     )٣(
 .أكتوبر/الوطين يف تشرين األول
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وتتمثل األعمال املثرية للقلق بشكل خـاص يف عمليـات القتـل، والتهديـدات                -١١
واملضايقات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق املشردين، وال سيما النساء الاليت يتـزعمن              

. ابااجلماعات النسوية، واملطالبون بإعادة األراضي، وخباصة يف مناطق كاوكا وسوكري وأور
وُيفسِّر هذا الوضع مقتل كل من روخيليو مارتينيز، وألكساندر كينتريو، وأوسكار ماوسـا             
الذين وجهت إليهم هتديدات واُتخذت تدابري حلمايتهم أثناء تعاملهم مـع قـضايا تتعلـق               

  . أراضي بإعادة
 ٢٦، مت قتـل     ٢٠١٠ففـي عـام     . وال يزال اغتيال النقابيني يشكل مصدراً للقلق        -١٢

وزادت حاالت قتل املعلمني غري     .  شخصاً ٢٥ الذي شهد مقتل     ٢٠٠٩ مقارنة بعام    شخصاً
ويشمل برنامج احلماية التـابع لـوزارة       . )٤( حالة ١١ حاالت إىل    ٤املنتسبني للنقابات من    

 مقتل صحفي   ٢٠١٠كما شهد عام    .   من أعضاء احلركة النقابية    ١ ٤٣٣الداخلية والعدل   
  .)٥( صحفيا٤٥ًىل واحد وتسجيل هتديدات وّجهت إ

والتحقيقات اجلنائية اليت شرع فيها املدعي العام يف حاالت كان ضـحاياها مـن                -١٣
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        . املدافعني عن حقوق اإلنسان مل حتقق سوى نتائج حمدودة        

التحقيقات التأديبية اليت أجراها مكتب املدعي العام مل تؤد إىل نتائج ملموسة، بالرغم مـن               
ومثة حاجة إىل جهود جادة وعاجلة لتسليط الضوء        . املكتب بتحقيق تقدم يف هذا اجملال     التزام  

  . على هذه احلاالت وحتديد املسؤولني عنها
 حقوق اإلنسان للمالحقة    ومن دواعي القلق اليت ال تزال ماثلة تعرض املدافعون عن           -١٤

ساس خمربون أو أشخاص مت      واحتجازهم تعسفاً استناداً إىل معلومات يقدمها يف األ        القضائية
ويف أراوكا، أُطلق سراح    . تسرحيهم من مجاعات مسلحة أو استناداً إىل تقارير االستخبارات        

مدافعون عن حقوق اإلنسان بعد احتجازهم لفترات وصلت إىل سنتني بسبب عـدم تـوفر        
بعـد  واستمر تعرضهم للوصم والتهديـدات      . األدلة أو بعد تربئتهم من التهم املوجه إليهم       

  . إطالق سراحهم
ويعرب مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا عن تقديره لربنامج احلمايـة الـذي               -١٥

ومع ذلك، يستمر الشعور بالقلق إزاء التـأخري يف تقـدير           . اعتمدته وزارة الداخلية والعدل   
 املخاطر، وبطء تنفيذ تدابري احلماية، وعدم وجود هنج تفضيلي، ونقل بـرامج احلمايـة إىل              

وعالوة على ذلك، فإن اإلصـالحات الـيت اعُتمـدت يف           . شركات تابعة للقطاع اخلاص   
وعموماً، ينبغي إصالح برامج احلماية للسماح باملزيد       . مايو أعاقت تنفيذ تدابري احلماية    /أيار

__________ 

 شخصاً، منهم معلمون غـري      ٣٨أبلغت نقابة العمال املوحدة عن مقتل       . الربنامج الرئاسي حلقوق اإلنسان    )٤(
 .منتسبني للنقابة

 .معلومات قدمتها مؤسسة حرية الصحافة )٥(
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من املرونة والفعالية وإشراك املوظفني العموميني، كموظفي نظام اإلنذار املبكر واألشـخاص           
  .  عملية إعادة األراضياملشاركني يف

وكانت احلكومة السابقة قد أبرمت اتفاقات، يف إطار اجتماعات املائدة املستديرة،             -١٦
.  ُتنفّذ حىت اآلن بصورة كافيةملبشأن الضمانات املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان لكنها 

ان، ينبغي أن تقوم وزارة     وكجزء من اجلهود الرامية إىل هتيئة بيئة مواتية الحترام حقوق اإلنس          
وترحـب  . التعليم خبطوات كبرية لتنفيذ اخلطة الوطنية للتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان            

 ٢٠١٤-٢٠١٠املفوضة السامية بإدراج هذه اخلطة يف الربنامج الوطين اجلديد للتنمية للفترة            
  . دةوتشّجع مجيع األطراف على االتفاق يف أقرب وقت ممكن على خطة عمل وطنية جدي

منذ شـهر    والحظ مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا حدوث تغيريات إجيابية،          -١٧
أغسطس، يف سلوك وخطاب السلطات احلكومية جتاه منظمات حقوق اإلنسان، وهـو            /آب
ومن اإلشارات الواضحة هلذه البيئـة اجلديـدة        ". خطاب السلم "أطلقت عليه احلكومة     ما

يس، على إعالن مشترك بني احلكومة واملدعي العام وديـوان          التوقيع ، حتت رعاية نائب الرئ     
حنو سياسة  : املظامل الوطين وكيانات أخرى تابعة للدولة واجملتمع املدين واجملتمع الدويل بعنوان          

  .)٦(شاملة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

  إدارة االستخبارات  - باء  
ابقني إلدارة األمن الوطين للمحاكمة بتـهم       ، قُدم أحد املديرين الس    ٢٠١٠يف عام     -١٨

واستمرت التحقيقات مع مديرين سابقني آخـرين بـشأن         . منها القتل وتوجيه التهديدات   
. ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥عمليات متابعة األشخاص بطريقة غري قانونية خالل الفترة بـني عـامي             
املسؤولني السابقني  واإلفادات املقدمة من كبار املوظفني يف إدارة األمن الوطين تفضح كبار            

  . يف مكتب الرئيس بوصفهم املستفيدين من املعلومات املتحصل عليها بطرق غري قانونية
وتلقى مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا معلومات تؤكد وجود منط يتعلق مبراقبة              -١٩

 ومراقبة ومضايقة األفراد بصورة منهجية من جانب موظفي إدارة األمـن الـوطين،             اهلواتف
. وذلك تنفيذاً ألوامر الرؤساء املباشرين الذين ُترسل إليهم املعلومات اليت يتم احلصول إليهـا             

سـتراتيجية املـسمى    أن الفريق اخلاص لالستخبارات االوتبني هذه التحقيقات على ما يبدو  
)G3 (             ،وفريق الرصد الوطين والدويل كانا بالتأكيد جزءاً من هياكل إدارة األمـن الـوطين 

وعالوة على ذلك، ُيزعم أن األنشطة غري       . ى أن أعضاءمها وراء ارتكاب هذه األفعال      وُيدع
املشروعة مت متويلها من موارد إدارة األمن الوطين اليت يتطلب استخدامها موافقـة مـديري               

  . اإلدارة

__________ 

 .www.vicepresidencia.gov.co/Noticias/2010/Documents/101122_DecConferenciaNalDDHH.pdfانظر  )٦(
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أكتوبر، أصدر املدعي العام عقوبات ضد مسؤولني سـابقني يف          /ويف تشرين األول    -٢٠
وطين وموظف يف وحدة املعلومات والتحليل املايل وموظف آخـر يف مكتـب     إدارة األمن ال  

  . الرئيس، بسبب خمالفات تتعلق مبراقبة اهلواتف واملراقبة غري القانونية لألفراد
نوفمرب، حصلت مديرة سابقة يف إدارة األمن الوطين علـى حـق       /ويف تشرين الثاين    -٢١

وتـرى  . عدم توفر الضمانات القضائية واألمنية    اللجوء السياسي يف بنما، نظراً الحتجاجها ب      
املفوضة السامية أن ذلك ال ينبغي أن يؤدي إىل إعاقة التحقيقات أو املسامهة يف اإلفالت من                

  . العقاب على اجلرائم املزعومة
 مع حتقيق نتـائج     ٢٠١٠واستمرت اإلصالحات يف إدارة االستخبارات خالل عام          -٢٢

نية خطوات لتنفيذ نظام حلماية البيانات بغرض منـع جتميـع           واختذت الشرطة الوط  . حمدودة
وشرعت القوات املـسلحة يف     . وحفظ املعلومات اليت قد تؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان        

ومل حيرز مكتب املدعي العام أو إدارة االستخبارات تقدماً كبرياً فيما           . وضع إجراءات مماثلة  
  . يتعلق مبراجعة امللفات

ت من العقاب وعدم توفر املراقبة الدميقراطية إىل استمرار املمارسـات         ويؤدي اإلفال   -٢٣
وال يزال مكتب املفوضية الـسامية يف       . غري القانونية والسرية من جانب دوائر االستخبارات      

كتروين، واملراقبة غـري القانونيـة      ت بشأن اعتراض رسائل الربيد اإلل     كولومبيا يتلقى معلوما  
جيه التهديدات، وسرقة املعلومات، وتعـديل صـفحات الويـب          لألفراد، واملضايقات وتو  

واقتحام مكاتب ومنازل العاملني يف خمتلف منظمات اجملتمع املدين، ويقوم هبذه املمارسـات             
ومل ُيعاقب مرتكبو هذه األفعال أو األفعال اليت مت       . أحياناً أفراد دوائر االستخبارات العسكرية    

  . ٢٠٠٩التبليغ عنها يف عام 
وينبغي وضع آليات فعالة يوفر هلا التمويل الكايف وُتمنح صالحيات قانونية ملراقبـة               -٢٤

، قضت احملكمة   ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . ورصد دوائر االستخبارات بصورة مستقلة    
 يتعارض مع الدستور بـسبب      ٢٠٠٩لعام  " قانون االستخبارات "الدستورية بأن ما يسمى     

وال ينبغي أن يؤدي ذلك إىل منع احلكومـة       . )٧(ات املوافقة عليه  األخطاء اليت صاحبت إجراء   
  .  املتعلقة بإصالح إدارة االستخبارات٢٠٠٩من تعجيل اعتماد مقترحات عام 

  اإلعدامات خارج نطاق القضاء  - جيم  
، حدث اخنفاض كبري يف عدد حاالت القتل أثناء االحتجاز لـدى            ٢٠١٠يف عام     -٢٥

التزييـف   "بأهنا ألشخاص قُتلوا يف معارك، أي مـا ُيعـرف           اجليش مث عرض اجلثث على      
وترى املفوضة السامية أن من الضروري إحراز تقدم يف املالحقات القضائية املتعلقة        ". اإلجيايب

__________ 

 .٢٠١٠-٩١٣-القرار جيم )٧(
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باالنتهاكات السابقة حلقوق اإلنسان وإجراء حتليل متعمق ألسباهبا هبـدف ضـمان عـدم              
  . تكرارها

، خالفاً ملا   تتؤكد صحة هذه االهتاما    )٨(ت حىت اآلن  واألحكام القضائية اليت صدر     -٢٦
وتعكف وحدة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب املـدعي        . يدعيه بعض السياسيني والعسكريني   

 قـضية  ٤٠٠وهناك أكثر من    .  ضحية ٢ ٥٤٧ بتتعلق   قضية   ١ ٤٨٨العام على التحقيق يف     
 العسكري على النظـر يف      كما يعكف القضاء  . إضافية تقوم مكاتب الوحدة بالتحقيق فيها     

وعالوة على ذلك، هناك عدد غري معروف من القضايا املعروضة على           .  قضية ٤٤٨أكثر من   
واستناداً إىل . القضاء العسكري اليت رمبا تكون قد ُحفظت دون اختاذ إجراءات قضائية مناسبة
ومبيـا عـدد    البيانات املتاحة عن القضايا والضحايا، يقدر مكتب املفوضية السامية يف كول          

، وهي تنسب يف املقام األول      )٩( شخص ٣ ٠٠٠ضحايا القتل خارج نطاق القضاء بأكثر من        
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٤ووقعت غالبية حاالت القتل هذه بني عامي . إىل اجليش

لإلعدامات خارج نطاق القضاء، اليت طلبتها ودعمتها وزارة        " املربرات القضائية "إن    -٢٧
وكانت موافقة الرئاسة على القانون اجلنـائي       . ولكنها غري كافية  الدفاع مراراً، ُتعد ضرورية     

 منـه تؤكـد أن      ٣أغسطس خطوة إجيابية، نظراً إىل أن املـادة         /العسكري اجلديد يف آب   
انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل هي أفعال غري متصلة بـاإلدارات             

وال بـد للقـضاء     . ر النظام القضائي العـادي    وينبغي هلذا السبب مالحقة مرتكبيها يف إطا      
العسكري القيام فوراً بإحالة مجيع القضايا املتعلقة بانتهاكات حلقوق اإلنـسان إىل النظـام              
القضائي العادي، وإعادة النظر يف القضايا اليت حفظها القضاء العسكري دون التحقيق فيهـا          

  . بشكل سليم
 االخنفاض الكبري يف عدد القضايا احملالة خـالل         ويف هذا السياق، مثة قلق بالغ بشأن        -٢٨
قُتلـوا يف  " من القضاء العسكري إىل النظام القضائي العادي املتعلقة بأشـخاص   ٢٠١٠عام  

وباإلضافة إىل  . وعلى جثثهم عالمات تدل على تعرضهم النتهاكات حلقوق اإلنسان        " معارك
القضاة العسكريني قد تكون لـه  ذلك، فإن املعلومات الواردة تشري إىل أن نقل وفصل بعض           

  . صلة بتعاوهنم مع النظام القضائي العادي
وحيق ألفراد قوات األمن املتهمني بارتكاب انتهاكات خطـرية حلقـوق اإلنـسان              -٢٩

ومع ذلك، مثة شكوك بشأن ما إذا       . احلصول على حماكمة عادلة، كسائر األشخاص اآلخرين      

__________ 

 قضية نظرت فيها الوحدة الوطنية      ١٢٥ من   ٢٢أكتوبر، صدرت أحكام بالرباءة يف      / تشرين األول  ١٥حىت   )٨(
 .حلقوق اإلنسان التابعة ملكتب املدعي العام

 القضايا اليت حيقق فيها املدعي العام، باإلضافة إىل عدد القضايا قيد النظر والعـدد   تستند التقديرات إىل عدد    )٩(
غري املؤكد من القضايا املعروضة على القضاء العسكري، مع اعتبار أن غالبية القضايا هبا أكثر من ضـحية                  

 .واحدة
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متثيل اجلنـود املتـهمني     " الدفاع العسكري "سمى  كان هذا احلق مكفوالً عندما يتوىل ما ي       
ومثة إشارات تدل على أن الدفاع العـسكري        . باملشاركة يف إعدامات خارج نطاق القضاء     

فعلـى  . حياول إعطاء األولوية لبعض مصاحل املؤسسة العسكرية على حساب حقوق املتهمني     
رائم وال ميكنهم بالتايل التفاوض سبيل املثال، ُيمنع املتهمون من االعتراف بالتورط يف هذه اجل         

  . لتخفيف العقوبة، وُيمنعوا من اإلدالء بإفادات بشأن تورط أفراد آخرين من اجليش
ويف ضوء ما سبق، هناك قلق بالغ إزاء استمرار إنكار ممارسة اإلعـدامات خـارج               -٣٠

مع نظـام   نطاق القضاء على يد بعض أفراد قوات األمن، وإزاء االعتداء على من يتعاونون              
وعليه، من الضروري أن تقـوم الـسلطات املدنيـة          . العدالة من داخل املؤسسة العسكرية    

والعسكرية، على أعلى املستويات، بتقدمي دعم واضح ألفراد قوات األمن الذين يتعاونون مع             
 إنزال عقوبات رادعة حبـق      ومن الضروري أيضاً  . العمليات القضائية ووضع اتفاق حلمايتهم    

رمون سياسة وزارة الدفاع يف جمال حقوق اإلنسان، وكفالة عدم التراجـع عـن              من ال حيت  
  . )١٠(التدابري اليت اعُتمدت

 حدوث وفيات بسبب االستخدام املفرط للقوة من جانب قوات          ٢٠١٠وشهد عام     -٣١
ويف هذا الصدد، يعرب مكتب املفوضـية       . األمن أو نتيجة املواجهات مع مجاعات إجرامية      

 هـذه احلـاالت     لومبيا عن تقديره الستعداد الشرطة الوطنية للتعامل مع مثل        السامية يف كو  
  .بالصورة املناسبة

اجلماعات املسلحة اخلارجة عن القانون اليت ظهرت عقب تسريح املنظمـات             - دال  
  شبه العسكرية

زيـادة يف   شـهد  ٢٠١٠الحظ مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا بقلق أن عام    -٣٢
وأذنـت وزارة الـدفاع     . تها مجاعات مسلحة خارجة عن القانون     اليت ارتكب أعمال العنف   

وارتكب أعضاء  . )١١(لقواهتا املسلحة بدعم الشرطة الوطنية ملواجهة ست من هذه اجلماعات         
هذه اجلماعات عمليات قتل وهتديد وابتزاز وعنف جنسي وتسببوا يف حدوث عمليات نزوح   

ه اخلصوص الزيادة الكبرية يف املذابح اليت ارتكبـت         ومما يثري القلق على وج    . فردي ومجاعي 
وُسـجل يف   . )١٢(يف إطار الرتاعات العنيفة داخل هذه اجلماعات وفيما بينها        )  يف املائة  ٤٠(

__________ 

 .على سبيل املثال، اخنفاض عدد املستشارين القانونيني العاملني )١٠(

)١١( Los Paisas, Los Urabeños, Popular Revolutionary Anti-terrorist Army of Colombia (ERPAC), 

Renacer, Los Rastrojos and Los Machos. 

وقد .  ضحية ١٧٩ مذحبة خلفت    ٣٨نوفمرب، سجل الربنامج الرئاسي حلقوق اإلنسان       /حبلول تشرين الثاين   )١٢(
 . ضحية١٣٩ مذحبة خلفت ٢٧ حدوث ٢٠٠٩سجل يف عام 
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أكتـوبر  /قرطبة وقوع عشر مذابح خالل مثانية أشهر، حدثت مخس منها يف تـشرين األول             
  .نوفمرب/وتشرين الثاين

األساس حتقيق مكاسب اقتصادية مـن أنـشطة غـري          وهذه اجلماعات يدفعها يف       -٣٣
. ظمةوتعمل بأسلوب اجلرمية املن   " السيطرة على اجملتمعات  "فهي تعمل على فرض     . مشروعة

يديولوجية واضحة أو قوية أو دوافع سياسية، لكنها تـستخدم          وال يبدو أن هلذه اجلماعات إ     
  . أحياناً لغة وأدوات اجلماعات شبه العسكرية وطريقة عملها

ومن ضحايا هذه اجلماعات القادة اجملتمعيون، واملدافعون عن حقـوق اإلنـسان،              -٣٤
ب األصلية والكولومبيني من    واملوظفون العموميون الذين يتصدون هلا، فضالً عن أفراد الشعو        

ومن ضحاياها األشخاص الذين يرفضون التعـاون معهـا، ومـن يبلغـون     . فريقيةأصول أ 
متلكات أو من يطالبون باستعادة أراضي تستفيد منـها هـذه    السلطات عنها أو أصحاب امل    

كما استهدفت اهلجمات األشخاص الذين ُيعتقد أهنم يتعاونون مـع مجاعـات            . اجلماعات
منافسة أو ينتمون إليها أو يتعاونون مع قـوات األمـن أو مـن تـصادف وجـودهم يف                   

  .نزاع منطقة
 استخدام هذه اجلماعات لألطفـال       ومن املسائل املثرية للقلق بشكل خاص انتشار        -٣٥

واملراهقني يف مجيع أنواع األنشطة، مبا يف ذلك عمليات القتل، فضالً عن العنف اجلنسي ضد               
  . النساء والفتيات

وحدد مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا حاالت يف أنتيوكيا وقرطبة وميتا متكنت   -٣٦
 من ممارسة أنشطتها مبوافقـة وتـساهل        فيها هذه اجلماعات، بسبب الفساد أو التهديدات،      

ويف الوقت نفسه، قامـت     . وتواطؤ أفراد قوات األمن أحياناً، مبن فيهم أفراد الشرطة الوطنية         
  .الشرطة ببعض العمليات الناجحة ضد أفراد هذه اجلماعات

وتوصي املفوضة السامية باعتماد سياسات وتدابري ال تؤدي إىل زيادة أفراد قـوات               -٣٧
حسب، بل وإىل حماربة الفساد يف صفوف هذه القوات، وتعزيز السلطات القضائية،            األمن ف 

وحتسني محاية املواطنني، واعتماد سياسات اجتماعية وتعليمية تؤدي إىل استحداث وظـائف   
  . لألشخاص املعرضني للتجنيد يف اجلماعات املسلحة

  العدالة االنتقالية  - هاء  
، فإن إعمال حقوق الضحايا مل      ٢٠١٠ خالل عام    وبالرغم من إحراز بعض التقدم      -٣٨

وقدم فريق الذاكرة التارخيية التابع للجنـة الوطنيـة لإلنـصاف           . يتحقق بصورة كافية بعد   
ومل حيقق هذا التقدم    . واملصاحلة أربعة تقارير جديدة سامهت يف تعزيز احلق يف معرفة احلقيقة          

شارك : ٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥م مبوجب القانون    احملرز على الصعيد األكادميي إال القليل من التقد       
 يف املائـة مـن األشـخاص الـذين مت           ٤,٥ يف املائة من املتهمني، أي حوايل        ٥٤أقل من   
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ومـع أن   . ، يف عملية احلق يف معرفة احلقيقة عن طريق تقدمي اإلفادات الطوعية           )١٣(تسرحيهم
 تقدم صورة كاملـة  اإلفادات اليت قدموها كشفت عن عدد كبري من عمليات القتل، فإهنا مل     

  . تبّين تنوع وسياق االنتهاكات اليت ارتكبتها املنظمات شبه العسكرية بصورة منهجية
 قضى بفـرض أقـصى      ٩٧٥يونيه، صدر أول حكم مبوجب القانون       /ويف حزيران   -٣٩

حبق اثنني من أفراد املنظمات شبه العسكرية بعد إدانتهم جزئياً على           )  سنوات ٨(عقوبة بديلة   
وقـدم  . ، نص هذا احلكم على تعـويض الـضحايا        وللمرة األوىل أيضاً  . من اجلرائم العديد  

ديسمرب، صدر حكم ثان قضى بـسجن       /ويف كانون األول  . الضحايا طلباً الستئناف احلكم   
وقدم الضحايا  . أحد أفراد املنظمات شبه العسكرية ملدة مثاين سنوات مع إدانته بصورة جزئية           

وشهدت اإلجراءات القضائية العديد من املخالفات اخلطرية فيما      .  طلباً الستئناف احلكم   أيضاً
يتعلق بدور الضحايا، وعدم وضوح حتديد التعويضات وإعطاء الضحايا آماالً زائفة بـسبب             

  . املعنية يف الدولةتعدم التنسيق بني الكيانا
ديل جذري  وعليه، تكرر املفوضة السامية تأكيد توصيتها املتعلقة بالنظر يف إجراء تع            -٤٠

وينبغي أن يشمل هذا التعديل مجلة أمور منها حتديد مهلـة زمنيـة لتقـدمي               . ٩٧٥للقانون  
اإلفادات الطوعية، وآليات فعالة الستبعاد من ال حيق هلم االستفادة من املزايا الـيت يوفرهـا                
القانون، وتوسيع مطلب تقدمي اإلفادات الطوعية ليشمل األشخاص املسرحني غري املشمولني           

 تعزيز العديد من اإلجراءات مبوجب هـذا القـانون؛          وقد يشمل التعديل أيضاً   . باإلجراءات
وإمكانية صدور إدانات مجاعية؛ وضرورة التحقيق فقط يف اجلرائم اخلطرية واحملاكمة عليهـا             

 حتديـد  ويستحسن أيـضاً . وتوضيح أن تطبيق العقوبة املخففة يبدأ من تاريخ صدور احلكم       
مة للتعويض، واإللزام بالتعويض منذ بداية تقدمي اإلفادات الطوعية، وتعزيز آليات           املعايري املالئ 

الدولة لكي تضع يدها على األصول اخلاصة باجلناة، وإدماج ُنُهج تفضيلية وكفالة التنـسيق              
  . املناسب مع اآلليات االنتقالية األخرى

دأ الفرصة ال ينبغي تطبيقه     نوفمرب، قررت احملكمة الدستورية أن مب     /ويف تشرين الثاين    -٤١
 ومل يرتكبوا جرمية سـوى      ٩٧٥على أفراد املنظمات شبه العسكرية الذين يشملهم القانون         

واعتمد جملس النواب مشروع قانون يـسمح       ). شبه عسكرية (االنتساب إىل منظمة إجرامية     
  . بتعليق عقوبة سجن هؤالء األشخاص مقابل اإلدالء باحلقيقة

رب، قام الرئيس سانتوس شخصياً بتقدمي قانون جديد جمللس النـواب        سبتم/ويف أيلول   -٤٢
وأُضيف مشروع  . ٢٠٠٩يونيه  / إىل مشروع قانون وضع يف حزيران      يتعلق بالضحايا، استناداً  

ويرحب مكتب املفوضـية    . القانون املذكور إىل مشروع قانون آخر يتعلق بإعادة األراضي        

__________ 

 بلـغ،   ٩٧٥تب املدعي العام أن األشخاص املسرحني الذين متت معاجلة قضاياهم مبوجب القانون             ذكر مك  )١٣(
 إفـادة  ٢ ٤٣١ومت تقدمي ما جمموعـه  .  شخص٥٣ ٠٠٠ شخصاً من    ٤ ٤٨٤نوفمرب،  /حىت تشرين الثاين  

 .طوعية وجرى عقد عدة جلسات استماع لكل متهم
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 أهنا دعامة رئيسية ُتكمل وُتحسن اإلطار القـضائي         السامية يف كولومبيا هبذه املبادرة ويرى     
  . القائم، إذا متت املوافقة عليها

ويكرر مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا تأكيد التحذير الذي قدمه بشأن زيادة              -٤٣
أعمال العنف ضد العاملني يف جمال إعادة األراضي، وحيث احلكومة على بذل املزيـد مـن                

القيود تعوق االلتـزام    أن  وبالرغم من   . نف ومعاجلة اإلفالت من العقاب    اجلهود ملنع هذا الع   
مبنع العنف، جيب على احلكومة تعزيز هذا االلتزام يف احلاالت اليت يتعرض فيها شـخص أو                
جمموعة أشخاص إىل خماطر حقيقية ووشيكة وتكون لدى الدولة إمكانيات معقولـة ملنـع              

عم واملـساعدة   فوضية يف كولومبيـا تقـدمي الـد       ويعرض مكتب امل  . املخاطر أو احلد منها   
  .الغرض هلذا
 أن أي صك جديد أو معّدل من صكوك العدالة االنتقاليـة            الساميةوترى املفوضة     -٤٤

يتطلب توافق آراء على أوسع نطاق، ومشاركة فعلية من جانـب الـضحايا ومنظمـاهتم،               
دأ عدم التمييز بني الضحايا الذين ومن املهم بشكل خاص تعزيز مب. واالمتثال للمعايري الدولية 

تعرضوا النتهاكات فادحة حلقوق اإلنسان أو النتهاك القانون اإلنساين الدويل، بصرف النظر            
، وبـصرف   )أعضاء مجاعات مسلحة خارجة عن القانون أو عمالء للدولة        (عن هوية اجلناة    

  .رىالنظر عن املسؤولية اجلنائية اليت قد يتحملها الضحايا عن جرائم أخ

  " بارابوليتيكا "-صالت السياسيني مبنظمات شبه عسكرية   - واو  
 من أعضاء جملس النـواب علـى        ١٠٢مارس، انتخب الكولومبيون    / آذار ١٤يف    -٤٥

ويالحظ مكتب  . ٢٠١٤-٢٠١٠ من ممثلي املناطق للدورة التشريعية       ١٦٦املستوى الوطين و  
، أي صالت الـسياسيني   "بارابوليتيكا"سمى  املفوضية السامية يف كولومبيا بقلق أن تأثري ما يُ        

ومن بني أعـضاء جملـس   . باملنظمات شبه العسكرية، ال يزال ماثالً يف جملس النواب اجلديد     
 نائباً أُعيد انتخاهبم خيضعون للتحقيق من ِقبل        ١٣ هناك   ٢٦٨النواب املنتخبني البالغ عددهم     

بني " صالت سياسية "تمال وجود   وعالوة على ذلك، وردت معلومات عن اح      . احملكمة العليا 
  .برملانيني مت انتخاهبم حديثاً وأشخاص متورطني يف صالت السياسيني مبنظمات شبه عسكرية

.  برملانيني وحكمت برباءة برملاين واحـد  ١٠، أدانت احملكمة العليا     ٢٠١٠ويف عام     -٤٦
 عاماً بسبب ٤٠ وكان أهم األحكام الصادرة هو إدانة ألفارو غارسيا رومريو واحلكم بسجنه

صالته باجلماعات شبه العسكرية ومشاركته غري املباشرة يف سبع حاالت قتل مقترنة بظروف   
واحلكم اهلام اآلخر هو تربئة كارلوس غارسيا أورخويلال        . مشددة للعقوبة ويف جرائم أخرى    
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وقـررت احملكمـة    . بعد قضاء أكثر من عـامني يف الـسجن        " عدم ثبوت األدلة  "بسبب  
  .)١٤(قضية ضد برملانيني حاليني وسابقني ١٢٠ حفظ
وكرر مكتـب   . وتظهر هذه األحكام عزم احملكمة على حماربة اإلفالت من العقاب           -٤٧

املفوضية السامية يف كولومبيا تأكيد ضرورة مواصلة هذه املالحقات القـضائية، وكفالـة             
سابق للمحاكمـة،   احملاكمات العادلة عن طريق مجلة أمور منها تقييد استخدام االحتجاز ال          

  . وتعزيز احلق يف االستئناف وتطبيق مبدأ األفضلية وفقاً للمعايري الدولية

  السلطة القضائية  - زاي  
وضعت احلكومة املنتخبة حديثاً حداً للتـوترات واملواجهـات الـيت وقعـت يف                -٤٨
ويّسر ذلك انتخاب مدع عـام      .  بني السلطتني التنفيذية والتشريعية    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ عامي

كما أدى حتسن املناخ    .  شهراً ١٦ديسمرب بعد تعثر هذه املسألة ملدة       /جديد يف كانون األول   
  . السياسي إىل هتيئة الظروف إلجراء مناقشات مفتوحة بشأن اإلصالحات القضائية

ويشدد مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا على ضرورة أال تقتصر عملية اإلصالح      -٤٩
 إىل  زم وإنشاء هيكل إداري مستقل لنظام القضاء، بل أن متتد أيـضاً           على كفالة التمويل الال   

: ضرورة توفري ما يلـي     وتشمل هذه املسائل  . معاجلة األسباب الرئيسية لإلفالت من العقاب     
حتسني إمكانية الوصول إىل العدالة، وخباصة يف املناطق الريفية وبالنسبة جملموعات حمـددة؛             

يا وتسريع احملاكمات اجلارية؛ وكفالة توفري قضاة ومـدعني         وإجياد حل ملشكلة تراكم القضا    
حملامني والقضاة  عامني مؤهلني يف مجيع أحناء البالد ومحايتهم؛ واعتماد جزاءات مالئمة حبق ا           

ستراتيجيات ملكتب املدعي العام ومنحه املوارد الكافيـة لتمكينـه مـن            الفاسدين؛ ورسم ا  
 كفالـة أن حيمـي      ومن املهم أيضاً  . ق اإلنسان التحقيق بصورة منهجية يف انتهاكات حقو     

القضاء حقوق اإلنسان دون التفريط يف أي من املكتسبات اليت حتققت مـن قبيـل اآلليـة                 
  ."الوصاية"الدستورية حلماية احلقوق 

مارس، حذرت احملكمة العليا علناً من هتديد سالمة وأمن القضاة وأفـراد            /ويف آذار   -٥٠
تدابري احترازية حلماية مخسة من      )١٥(اإلنسان للبلدان األمريكية  واختذت جلنة حقوق    . أسرهم
  ). ٢٠١٠سبتمرب /اثنان منهم انتهت فترة عملهم يف أيلول(القضاة 

  

__________ 

وتعكـف  .  أمام احملكمـة   ١٣ للتحقيق، وميثل    ١٣ من هؤالء النواب للتحقيق األويل، وخيضع        ٨٤خيضع   )١٤(
 . قضايا لتحديد الوالية القضائية١٠احملكمة على إعادة النظر يف 

، يـسيد  )قاض مساعد(سيزار خوليو فالنسيا كوبييت، وماريا ديل روساريو غونساليس، وإيفان فاالسكيس         )١٥(
 ). لالثنني األخريين بالنسبة٢٠١٠اختذت التدابري يف عام (رامرييس، سيغيفريدو إسبينوسا 
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  االختفاء القسري  - حاء  
يرحب مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا مبوافقة جملس النواب على التـصديق               -٥١

شخاص من االختفاء القسري، وحيث املكتب احلكومة       على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األ     
على تسريع هذه العملية واالعتراف باالختصاصات اإلضافية للجنة املعنية مبسألة االختفـاء            

  . من االتفاقية٣١القسري، عمالً باملادة 
وحىت تشرين  . واتضح حجم ظاهرة االختفاء بعد حتديث سجل األشخاص املختفني          -٥٢
 حالـة   ١٢ ٦٣٢ حالة اختفاء منها     ١٥ ٣١٠دت تقارير عن ما جمموعه      نوفمرب، ور /الثاين

 شخـصاً أعمـارهم دون      ٣ ٠٤٢ امـرأة و   ٣ ٠٧٣ومن بني املخـتفني     . اختفاء قسري 
 يف املائـة تقريبـاً مقارنـة        ٤٠وارتفع عدد حاالت االختفاء املسجلة بنسبة       . )١٦(العشرين

  .٢٠٠٩ بعام
دالة والسلم التابعة ملكتب املدعي العام،      وعالوة على ذلك، وبفضل جهود وحدة الع        -٥٣

 جرميـة جيـري     ٥١ ٦١٦ حالة اختفاء مـن      ٤ ٣١٢نوفمرب تسجيل   /مت حىت تشرين الثاين   
 جثة ومت التعرف    ٣ ٦٧٨ قرباً ُعثر فيها على      ٣ ٠٣٧ونتيجة لذلك، مت نبش     . التحقيق بشأهنا 

  . يا جثة مل ُتسلم بعد إىل ذوي الضحا١١٦ منها، وهناك ١ ٣٢٣على هوية 
وبالرغم من هذه األرقام، فإن مستوى اإلفالت من العقاب على هذه االنتـهاكات               -٥٤

وشرع مكتب املـدعي العـام يف إجـراء بعـض           . اخلطرية حلقوق اإلنسان ال يزال مرتفعاً     
ويف هذا السياق،   . )١٧(التحقيقات اليت تتقدم بشكل حمدود بسبب الطابع املعقد هلذه اجلرائم         

يونيه بشأن حـاالت    /ية بأمهية احلكم التارخيي الذي صدر يف حزيران       يعترف مكتب املفوض  
. )١٨( يف وزارة العـدل ١٩٨٥االختفاء القسري عقب األحداث املأساوية اليت وقعت يف عام      

وينبغي أن تسري اإلجراءات املتعلقة باحلاالت املتبقيـة يف جـو يـسوده األمـن ويتـسم                 
  . القضاء باستقالل

م، بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين، اتفاقاً يتعلق بالبحث عن          واعتمد املدعي العا    -٥٥
ومل ُيتوصل إىل اتفاق بعد بشأن تسليم       . املفقودين واستخراج اجلثث وحتديد هويات الضحايا     

ومن الضروري وضع آليات    . اجلثث إىل األسر، فهذه اإلجراءات ال تزال تتم يف إطار القضاء          

__________ 

 .نظام املعلومات اخلاص باألشخاص املختفني واجلثث )١٦(

)١٧( Colombia, Attorney General, 2009-2010 Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. See 

http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/RendiciondeCuentas/audienciapublica2010.pdf. 

 ١١ عاماً ملسؤوليته عن اختفـاء       ٣٠لعقيد املقاعد لويس ألفونسو بالساس فيغا، ُحكم عليه بالسجن ملدة           ا )١٨(
 بعد قيام قوات األمن باقتحام مبىن احملكمة العليا حيث كانت مجاعة            ١٩٨٥نوفمرب  /شخصاً يف تشرين الثاين   

 .ومت استئناف هذا احلكم.  حتتجز املئات من الرهائن١٩-حرب العصابات م
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" احتمال وفاته " من إجبار األسر على إعالن       الشخص بدالً " إعالن فقدان "متكّن من إصدار    
  . بغية احلصول على احلماية واملساعدة من الدولة

  العنف اجلنسي  - طاء  
وفقاً ملا ورد يف التقارير السابقة، فإن نظم املعلومات الرمسية املتعلقة حباالت العنـف        -٥٦

فعلى سبيل املثال، أشـار  . غ عن احلاالتاجلنسي املرتكبة أثناء الرتاع املسلح تعكس قلة التبلي       
 حالة عنـف جنـسي ممـا        ٤٢، عن   ٩٧٥املدعي العام إىل أنه مت التبليغ، مبوجب القانون         

  . )١٩( جرمية بدأ التحقيق فيها٥١ ٦١٦ جمموعه
ويؤكد ذلك احلاجة املاسة إىل حتسني األوضاع بغية توفري بيئة من األمن والثقة متكن                -٥٧

 تعزيز املعلومات يف هذا     ومن الضروري أيضاً  . عن تعرضهن للعنف اجلنسي   النساء من التبليغ    
 الصحي وغـري    اجملال عن طريق اجلمع بني السجالت القضائية واملعلومات الواردة من النظام          

  . ذلك من الكيانات
، تلقى مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا معلومات عن حاالت          ٢٠١٠ويف عام     -٥٨

ا فتيات ونساء شابات، وُنسبت تلك األفعال إىل أفراد مسرحني من           عنف جنسي تعرضت هل   
  . مجاعات مسلحة يف أنتيوكيا وكاوكا وقرطبة ونوريت دي سانتاندير

 عن حاالت عنف جنسي ُنسبت إىل أفراد قوات األمن، وخباصـة            ومت التبليغ أيضاً    -٥٩
الفتيات هن الضحايا   وكانت  . اجليش، يف أراوكا وكالداس وكاوكا وشوكو وميتا وفيتشادا       

ومقارنة بالعام السابق، كانت ردود أفعال قوات األمن مناسبة حيال          . يف غالبية هذه احلاالت   
  . احلاالت اليت ُنسبت إىل أفرادها، حيث بدأت التحقيقات يف إطار نظام القضاء العادي

وكانت حالة العنف اجلنسي األكثر مأساوية هي تلك اليت وقعـت يف أروكـا يف                 -٦٠
أكتوبر حيث ُيزعم أن أحد العسكريني أقدم على اغتـصاب فتـاتني خـالل            /تشرين األول 

ومل يقم اجليش أو املدعي العام برد فعل فوري         . أسبوعني، وقُتلت إحدى الفتاتني مع شقيقيها     
إزاء حالة االغتصاب األوىل، الشيء الذي يشري إىل إغفال من جانب الدولـة إزاء قـضية                

  . شارة إىل أخطاء هيكلية يف املؤسستنيحمددة، عالوة على اإل
 الذي يهدف إىل منع ٢٠١٠ لعام ١١يوليه، أصدر وزير الدفاع األمر رقم /ويف متوز   -٦١

ويعرب مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا عن       . مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات     
وضع تـدابري حمـددة     تقديره للجهود املبذولة، وإن كانت غري كافية، ويشدد على ضرورة           

مسؤولية القيادة؛ ونبذ اخلرافات اليت حتث علـى العنـف          : بشأن انضباط العسكريني تشمل   

__________ 

متت إدانة املتهمني يف اثنني منها وتربئة    ( قضية   ٨٢تنظر وحدة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب املدعي العام يف           )١٩(
 ).اثنني
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اجلنسي؛ والتحقق من سوابق العسكريني؛ ووضع اتفاقات للتصدي الفوري؛ ووضع تـدابري            
  . حلماية الضحايا؛ والتمكني من إجراء حتقيقات قضائية وتأديبية

ووفقاً الجتماع  .  أي تقدم يف التحقيقات بشأن العنف اجلنسي       ومل حيرز املدعي العام     -٦٢
املائدة املستديرة الذي نظمته منظمات غري حكومية ترصد االمتثال ألمر احملكمة الدسـتورية             

 حالة، وأُحيلت   ٤٠، فقد صدرت مخس إدانات فقط من عّينة مشلت          ٢٠٠٨ لعام   ٠٩٢رقم  
  . )٢٠(بانتظار صدور حكم بشأهنااثنتان من احلاالت إىل احملاكمة وهناك حالة 

. دعاء العام على هذه اإلجراءات القضائية ضعيفوعالوة على ذلك، فإن إشراف اال       -٦٣
يوليه بسبب  /ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل قرار إعفاء سبعة من صغار ضباط الشرطة يف متوز             

ثالثة عشرة  كانت ضحيتها فتاة مشردة يف ال٢٠٠٩يونيه  /اعتداءات جنسية وقعت يف حزيران    
  . يف بوغوتا عمرها يف باركيه تريثري ميلينيومن
 تكون قد مضت عشر سنوات على آخر زيارة قـام هبـا إىل              ٢٠١١وحبلول عام     -٦٤

ويقترح مكتب املفوضة الـسامية يف      . كولومبيا املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة       
قرر اخلاص واملمثل اخلاص لألمني العام      كولومبيا توجيه دعوة لزيارة كولومبيا إىل كل من امل        

املعين مبسألة العنف اجلنسي يف أوقات الرتاعات، بغية تقييم االمتثال للتوصيات اليت قُدمت يف              
  .  وتقدمي توصيات جديدة تسهم يف اإلعمال التام حلقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة٢٠٠١عام 

  التمييز  - ياء  
املعوقني ال حتصل على الدعم الكايف مـن الـسلطات          املنظمات املدافعة عن حقوق       -٦٥

كما أن كولومبيا ليست طرفاً يف اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، مع أن جملس             . ذات الصلة 
، وقد أصدرت ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١النواب قد أكمل العملية التشريعية املتعلقة هبذا األمر يف 

وال يـزال التـصديق علـى       . ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٢١احملكمة الدستورية رأياً إجيابياً يف      
  . الربوتوكول االختياري معلقاً

نوفمرب، مل تتخذ احملكمة الدستورية قراراً بشأن األسس املوضوعية         /ويف تشرين الثاين    -٦٦
ويعتقد مكتب املفوضـية الـسامية يف كولومبيـا أن          . لدعوى تتعلق حبق املثليني يف الزواج     

ن عايري يف جمال حقوق اإلنـسان، إذ إ       و مبثابة حتقيق ألعلى امل    االعتراف هبذا احلق للمثليني ه    
مجيع أنواع الزجيات واألسر جديرة باحلصول على احلماية من الدولة، وفقاً ملبادئ املـساواة              

  . وعدم التمييز

__________ 

، انظـر املوقـع     )٢٠١٠يونيه  /حزيران" (٢٠٠٨ لعام   ٠٩٢تقرير الرصد الثالث املتعلق بأمر احملكمة رقم        " )٢٠(
www.dejusticia.org/interna.php?id_tipo_publicacion=2&id_publicacion=816. 
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وأوردت املنظمات غري احلكومية الكولومبية معلومات عن التهديدات وعمليـات            -٦٧
ن السحاقيات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة   م٥٠القتل اليت تعرضت هلا     

 سبيل املثال، جيـري     فعلى. هذه اجلرائم سائداً  وال يزال اإلفالت من العقاب على       . اجلنسانية
 وأُحيلت  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ قضية مت التبليغ عنها يف الفترة        ٩٩ قضية من    ٢٩التحقيق حالياً يف    

  .)٢١(قضية واحدة فقط إىل احملكمة
ويرحب مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا بأن جملس النواب يعكف على مناقشة              -٦٨

  .مشروع قانون قُدم بشأن املعاقبة على التمييز العنصري

  أفريقيةمن أصول  السكان األصليون والكولومبيون  - كاف  
  من أصول أفريقية ُعرضة النتهاكات     ال تزال حقوق السكان األصليني والكولومبيني       -٦٩

فادحة يف سياق الرتاع املسلح، ويؤدي وجود مجاعات مسلحة يف مناطق هذه اجملموعات إىل              
  .هتديد حقوقها، وال سيما احلق يف احلياة واألرض واهلوية الثقافية

وأدى ذلك إىل عمليات قتل وحاالت اختفاء وسجن وتشريد بصورة انتقائية، وإىل              -٧٠
ومن ضحايا هذه االعتداءات    .  املضادة لألفراد  هجمات عشوائية عن طريق استخدام األلغام     
  .النساء والفتيات الاليت تعرضن للعنف اجلنسي

وإىل جـيش التحريـر      الكولومبيةالقوات املسلحة الثورية    وُتنسب هذه اجلرائم إىل       -٧١
فعلى سبيل املثـال، اُتهمـت القـوات        . الوطين واجلماعات املسلحة اليت مت تسريح أفرادها      

ويف . يونيـه /ل شابني من جمموعة أوا يف بارباكواس نارينو يف حزيـران          ترية بق املسلحة الثو 
أبريل، أقدم قتلة ال ُتعرف هويتهم على قتل سبعة عمال مناجم كولومبيني من أصـل               /نيسان

  . أفريقي يف سواريز، وكاوكا
وقـد تكـون   . وُتنسب االنتهاكات، مبا فيها العنف اجلنسي، إىل أفراد قوات األمن     -٧٢
ليات الترحيل القسري ناجتة عن عدم كفاية أو عدم مالءمة تدابري محاية املدنيني خـالل               عم

 من السكان األصليني مـن مجاعـة إيـبريارا          ٣٠٠العمليات العسكرية، مثل عملية ترحيل      
  . يناير من منطقيت أواليا هرييرا، ونارينو/سيابيدارا يف كانون الثاين

يف كولومبيا باجلهود اليت يبذهلا القضاء للتـصدي        ويعترف مكتب املفوضية السامية       -٧٣
لالنتهاكات ضد السكان األصليني، مثل إدانة قتلـة إدويـن ليغـارا واملذحبـة الـيت راح                 

__________ 

 .٢٠١٠ديسمرب /، كانون األولColombia Diversaاملعلومات مقدمة من منظمة  )٢١(
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ومع ذلك، جيب   . ٢٠٠٩أغسطس  / من السكان األصليني من مجاعة أوا يف آب        ١٢ ضحيتها
  . )٢٢(ات القتلعلى الدولة تعزيز تدابري احلماية تفادياً لوقوع املزيد من عملي

وال بد من حتقيق تقدم فيما يتعلق خبطط محاية السكان األصليني والكولومبيني مـن              -٧٤
وبالرغم ). ٢٠٠٩ (٠٠٥ و ٠٠٤أصول أفريقية، واالمتثال الصارم ألمري احملكمة الدستورية        

ي خطـة محايـة     ملفوضية يف كولومبيا، مل ُتنفّذ أ     من التوصيات املتكررة اليت قدمها مكتب ا      
  . اآلن ىتح
وتواجه وزارتا الداخلية والعدل حتديات كبرية فيما يتعلق بتعزيز حـق اجملتمعـات               -٧٥

والتشريعات احمللية احلالية . احمللية يف مشاورهتا واحلصول على موافقتها املسبقة حبرية وعن علم       
ركة ال حتمي هذا احلق يف حالة التنقيب عن املعادن، مع أن التعدين يشكل إحدى القوى احمل               

كما أن استمرار ضعف الدولة إزاء محاية احلقوق اجلماعية يشكل . للتنمية االقتصادية يف البلد  
وعلى سبيل املثال، استغرقت الدولة أكثر من عام لتنفيذ حكم احملكمة الـذي       . مصدراً للقلق 

ـ              ة يقضي بالوقف الفوري ألنشطة التعدين غري القانوين اليت تؤدي إىل تدمري األراضي اخلاص
وعـادة مـا ُيتجاهـل وجـود       . جبماعة ثاراغوثا يف منطقيت بوينافتورى وفاليه ديل كاوكا       

جمموعات السكان األصليني والكولومبيني من أصـول أفريقيـة يف املنـاطق ذات األمهيـة               
االقتصادية، كما أن أراضيهم ال ُتمنح صفة امللكية اجلماعية أو احملميات من أجـل تفـادي                

ويف حاالت أخرى، ُتجرى املشاورات مع أشخاص ال يعتـربون          . هتمإعمال احلق يف مشاور   
ممثلني شرعيني للجماعات املتضررة، وال ُتحترم عملية اختاذ القرار داخل هذه اجلماعـات أو             

  .اجملموعات اإلثنية
ويف هذا السياق، من الضروري اعتماد تشريعات مناسبة وآلية للتنفيذ السليم يـتم               -٧٦

. ك فيها السكان األصليون وجمتمعات الكولومبيني من أصول أفريقيـة         وضعهما بطريقة يشار  
  . ويعرض مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا تقدمي الدعم واملشورة إلجناز هذه العملية

  القانون اإلنساين الدويل  - الم  

  مجاعات حرب العصابات  -١  
هجمات منهجية ضد   تلقى مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا تقارير عن وقوع            -٧٧

 ُنسبت إىل القوات الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطين، مثل ارتكاب           السكان املدنيني 

__________ 

يناير / من السكان األصليني خالل الفترة من كانون الثاين        ٥١تناول الربنامج الرئاسي حلقوق اإلنسان مقتل        )٢٢(
. ٢٠٠٩بالفترة نفسها من عام      يف املائة مقارنة     ٤٨أكتوبر، ويشكل ذلك اخنفاضاً بنسبة      /إىل تشرين األول  

 من هؤالء السكان تعرضوا للقتل يف عـام         ١٢٢وذكرت املنظمة الوطنية الكولومبية للسكان األصليني أن        
 )..يشمل ذلك حاالت مل ُيبلغ عنها وسكان أصليني مت دفنهم دون حتديد هوياهتم (٢٠١٠
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ويف . املذابح، وعمليات القتل االنتقائي، وجتنيد األطفال واستغالهلم، وتوجيـه التهديـدات          
ال مباشرة  العديد من احلاالت، قامت هذه اجلماعات املسلحة، وخباصة القوات الثورية، بأعم          

ضد السكان املدنيني مستخدمة أسلحة حمرمة وألغام مضادة لألفـراد، وهامجـت مرافـق              
وُسجلت غالبية االنتهاكات يف مناطق نائية من حمافظات أنتيوكيا وأراوكا          . وممتلكات مدنية 

  . وكاكيتا وكاوكا وقرطبة وميتا ونارينو ونوريت دي سانتاندير وبوتومايو
أكتوبر، صدر إعالن علين عن قائد يف جيش التحرير الوطين هو           /ويف تشرين األول    -٧٨

. ، جاء فيه أن اجلماعة ستراعي القانون اإلنساين الدويل        "غابينو"نيكوالس رودرجييز بوتيستا    
وكان ذلك أول إعالن من هذا النوع يتلقاه مكتب املفوضية يف كولومبيا من جانب جـيش               

  . به من القوات الثورية الكولومبيةوال علم للمكتب بأي إعالن مشا. التحرير
ويالحظ مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا باهتمام خاص انتهاك مبدأ التمييز بني              -٧٩

األهداف أثناء العمليات القتالية اليت ختوضها مجاعات حرب العصابات، وال سيما القـوات             
وعلى سبيل املثال، شنت    . نيالثورية الكولومبية، مما تسبب يف مقتل وإصابة العديد من املدني         

القوات الثورية العديد من اهلجمات خالل العام يف منطقيت توربيو وكاوكا أدت إىل قتل اثنني 
  . ني وجرح عشرين آخرينيمن املدن

 على يـد    ٢٠١٠ ضحية هلجمات وأعمال عنف خالل عام        وكان املدرسون أيضاً    -٨٠
م أفراد مت تعريفهم على أهنم أعضاء يف        وعلى سبيل املثال، أقد   . )٢٣(مجاعات حرب العصابات  

  .جيش التحرير الوطين على قتل مدير مدرسة يف كالداس
. وال تزال األلغام املضادة لألفراد تلحق أضراراً كبرية باملدنيني بـصورة عـشوائية              -٨١

وبالرغم من ذلك، فإن الربنامج الرئاسي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل قد سجل             
 يف املائة يف عدد اإلصابات الناجتة عن األلغام املضادة لألفـراد مقارنـة              ٥١اً بنسبة   اخنفاض
  . )٢٤(٢٠٠٩ بعام
وشنت مجاعات حرب العصابات هجمات تسببت يف معاناة كان مـن املمكـن               -٨٢

فعلى سبيل املثال، هناك أدلة تشري إىل أن القوات الثورية الكولومبيـة اسـتخدمت              . جتنبها
 باملسامري والشظايا، وُيدعى أهنا أعدمت رجل شرطة جريح أثنـاء هجـوم       متفجرات مملوءة 

  . استهدف شاحنة تابعة للشرطة الوطنية يف إلدونسيو، كاكويتا
. وال تزال القوات الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطين ميارسان أخذ الرهـائن             -٨٣

 فرباير/ شباط ملنطقة أراوكيتا من  سؤول احلكومي   فعلى سبيل املثال، حتتجز القوات الثورية امل      
__________ 

ينـاير إىل تـشرين     /رة من كانون الثاين    معلماً خالل الفت   ٢٤سجل الربنامج الرئاسي حلقوق اإلنسان مقتل        )٢٣(
 .٢٠٠٩ يف املائة مقارنة بعام ٥٠أكتوبر، بزيادة بلغت /األول

نوفمرب، وكان العـدد هـو      /يناير إىل تشرين الثاين   / خالل الفترة من كانون الثاين     ٧٥٨بلغ العدد اإلمجايل     )٢٤(
 .٢٠٠٩ يف عام ١ ٥٥٦
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، كما اختطف جيش التحرير أربع من املدافعات عن حقوق اإلنسان يف تيوراما، مايو/إىل أيار
  .يوليه/نوريت دي سانتاندير، واحتجزهن ملدة أسبوعني يف شهر متوز

علـى  " منهجية وبصورة معتادة  "وال يزال األطفال والشباب يعانون من انتهاكات          -٨٤
وعلى سبيل املثال، أرغمت القوات الثورية الـسكان        . )٢٥(اعات حرب العصابات  أيدي مج 

احملليني يف إحدى بلديات أنتيوكيا على حضور اجتماع نظمته إلحصاء األطفال وجتنيد مـن              
ويف كثري من األحيان، لقي أطفال جمندون يف اجلماعات املسلحة حـتفهم            . هم فوق الثامنة  

ن العمليات، وكمثال على ذلك حالة طفـل يف الثانيـة           خالل مواجهات مسلحة وغريها م    
عشرة قُتل بينما كان يضع عبوة متفجرة يف إلشاركو، نارينو، ويزعم أنه من جمندي القوات               

  .الثورية الكولومبية
ويذكر مكتب املفوضية يف كولومبيا بأن التمييز بني التجنيد القـسري والتجنيـد               -٨٥

ينبغي تفسريه، قدر " االستخدام"حية القانونية، وأن مفهوم الطوعي لألطفال غري صاحل من النا 
وُيطلب من اجلماعات املسلحة غري املشروعة أن تتجنب، يف مجيـع  . اإلمكان، بصورة أوسع  

احلاالت، جتنيد من هم دون الثامنة عشرة أو رفض جتنيدهم، وينبغي أن تتجنب استخدامهم              
وينبغي للدولة أن تعترب األطفـال الـذين   . اةيف عمليات القتال أو اإلسناد، كطباخني أو سع       

  . جتندهم أو تستغلهم اجلماعات املسلحة غري مشروعة مبثابة ضحايا

  قوات األمن  -٢  
ال يزال مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا يشري إىل وجود مرافق عسكرية قرب               -٨٦

اطق مثل ميتا وفاليـه ديـل       املناطق املدنية وحوهلا، مبا يف ذلك املنازل واملدارس، يف عدة من          
ويف بعض احلاالت، قُتل أو ُجرح مدنيون خالل العمليات القتالية ضد قوات األمن             . كاوكا

ويف حاالت أخرى، أقدمت مجاعات حرب العصابات علـى         . املوجودة قرب منشآت مدنية   
  .زرع ألغام يف املنشآت بعد مغادرة القوات العسكرية

 التقارير املتعددة اليت وردت مـن جمتمعـات حمليـة        أيضاًومن املسائل املثرية للقلق       -٨٧
وعلى سبيل املثـال، فـإن      . تعرضت النتهاكات ارتكبها أفراد اجليش على وجه اخلصوص       

السكان وتصوير املشاركني يف االجتماعات اليت تعقدها اجملتمعات احمللية         " إحصاء"عمليات  
سة الوصم والضغوط على املـدنيني       عن ممار  ووردت معلومات أيضاً  . يعرض املدنيني للخطر  

ويف . حلثهم على العمل كمخربين للجماعات املسلحة، وعن حاالت احتجاز غـري قـانوين         
بعض هذه احلاالت، تعرض الضحايا للتعذيب أو املعاملة القاسـية أو املهينـة، وال ُيطلـق                

  .سراحهم إال بعد توقيع إقرار بأهنم عوملوا معاملة كرمية

__________ 

 ).A/64/742-S/2010/181(تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح  )٢٥(
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قوانني الوطنية والتوصيات الدولية، ال يزال مكتب املفوضية السامية يف   وبالرغم من ال    -٨٨
كولومبيا يتلقى معلومات عن قيام قوات األمن باستخدام أطفال يف العمليات االسـتخبارية             

  . املدنية - ويف العمليات العسكرية
وأشار مكتب األمم املتحدة يف كولومبيـا إىل ادعـاءات وجـود قـرب مجـاعي                  -٨٩
وبالرغم من عدم وجود دليل على هذا القرب        .  جثة يف منطقة الماكارينا، ميتا     ٢ ٠٠٠ حيوي

 جثة جمهولة اهلوية مت دفنها يف مقربة البلدية بعـد ورود        ٤٤٦اجلماعي، فهناك ما ال يقل عن       
تقارير عن مقتلهم على أيدي رجال القوات املسلحة خالل عمليات قتاليـة جـرت بـني                

يكون ضعف الرقابة القضائية قد ساعد يف إخفاء عمليـات          ورمبا  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٢ عامي
وتوحي املعلومات األوليـة    . القتل خارج إطار القانون ويف وقوع انتهاكات خطرية أخرى        

وحث مكتب املفوضية السامية يف كولومبيـا وزارة        . باحتمال وجود حاالت مشاهبة أخرى    
 حث املدعي العام على توسيع      الدفاع على وضع سجل وطين يشمل أمساء قتلى املعارك، كما         

  . )٢٦(نطاق التحقيقات ليشمل مقابر أخرى
، الحظ مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا وجود خمالفـات          ٢٠١٠وخالل عام     -٩٠

وبعض املمارسات املخالفة للقانون أحياناً فيما يتعلق بعملية التجنيد؛ وجيب وضع حد هلـذه            
كتب على اإلسراع بإنشاء آليات لتنظيم اخلدمـة        وحيث امل . املمارسات يف أقرب وقت ممكن    

العسكرية، مبا يف ذلك مسألة االستنكاف الضمريي من تأدية اخلدمة العسكرية، مع االحترام             
  . التام حلقوق اإلنسان

  التعذيب  - ميم  
ال يزال مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا يتلقى معلومات عن حاالت تعـذيب               -٩١

على أيدي قوات األمن، ويشري املكتب بقلق بالغ إىل تكرار هذه املمارسات يف مناطق مثـل                
ومثة قلق خاص إزاء الوضع يف      . أنتيوكيا وأراوكا وكاكيتا وميتا وفاليه دي كاوكا وفيتشادا       

 العديد من األشخاص، مبن فيهم متهمون بارتكاب جرائم، للتعـذيب           ميدايني حيث تعرض  
وتعرض العديد من األشخاص لإليذاء البدين والنفسي بينما كانوا يف عهدة           . وإساءة املعاملة 

وتشمل إساءة املعاملة اللكـم     . الشرطة، وصاحب ذلك يف بعض األحيان إساءات عنصرية       
سلحة، فضالً عن الصدمات الكهربائية واحلرق      والركل يف خمتلف أجزاء اجلسم والضرب باأل      
  . والرش بغاز الفلفل أو اخلنف بأكياس بالستيكية

واإلجراءات التأديبية احلالية ألفراد قوات األمن ال تبدو كافية فيما يتعلق بالتحقيق يف      -٩٢
ـ   . هذه االنتهاكات واملعاقبة عليها    وىل وقلما تستكمل اإلجراءات أو ُيعاقب اجلناة عنـدما يت

__________ 

 .٢٠١٠تقرير مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا عن مقربة الماكارينا، منطقة ميتا،  )٢٦(
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وتقع أخطاء مماثلة يف التحقيقات     . )٢٧(مكتب النائب العام التحقيق يف هذا النوع من احلاالت        
 حتقيقـاً تتعلـق     ٣٢وشرع مكتب املدعي العام يف إجراء       . اليت يتوالها مكتب املدعي العام    
ويف تـشرين   . )٢٨(٢٠١٠مـايو   / إىل أيار  ٢٠٠٩أغسطس  /بالتعذيب خالل الفترة من آب    

 جرمية تعذيب مما ٥٤٣ بذُكر أنه قد ُشرع يف عمليات أخذ االعترافات املتعلقة نوفمرب،  /الثاين
ومل تصدر أية إدانـة حـىت اآلن بـشأن          . ٩٧٥ جرمية مبوجب القانون     ٥١ ٦١٦جمموعه  

  . اجلرائم هذه
وتوخياً لتوفري املزيد من احلماية للمواطنني وجتنب تعرض الضحايا للخطر، حيـث              -٩٣

ة يف كولومبيا الدولة على تصنيف أعمال التعذيب والتحقيـق فيهـا            مكتب املفوضية السامي  
وعالوة على ذلك، يؤكد املكتـب ضـرورة التـصديق علـى            . واملعاقبة عليها كما ينبغي   

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
  . أو الالإنسانية أو املهينة

  تشريد القسريال  - نون  
، تلقى مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا معلومات عـن قيـام            ٢٠١٠يف عام     -٩٤

وبالرغم من أن عمليات التـشريد  . اجلماعات املسلحة بتنفيذ عمليات تشريد مجاعي وفردي      
كانت أقل مما شهدته األعوام السابقة، فإن عدم كفاية التبليغ عنها شكّل مـصدراً للقلـق،                

 بعض األحيان بسبب امتناع املسؤولني عن تسجيل حاالت التشريد، مثلمـا            وكان ذلك يف  
  .حدث يف منطقة أراوكا

. ويعرب مكتب املفوضية عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد حاالت قتـل املـشردين               -٩٥
 من املشردين خـالل     ١ ٤٩٩ووفقاً للنظام الوطين للمساعدة املتكاملة للمشردين، فقد قُتل         

وُحثّت احلكومة على إنشاء وتنفيذ آليات      . )٢٩(٢٠١٠مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٧م  الفترة من عا  
  . وقائية حلماية حياة املشردين وسالمتهم البدنية

ومع أن التشريد يتم أساساً يف املناطق الريفية اليت توجد هبا مجاعات مسلحة خارجة                -٩٦
ت الرتوح فيما بـني      زيادة حاال  ٢٠١٠عن القانون، فقد الحظ مكتب املفوضية خالل عام         

واحلاالت املثرية للقلق بشكل خاص هي تلك اليت شهدهتا منطقتا ميـدايني            . املناطق احلضرية 
وقرطبة، حيث وقعت العديد من عمليات التشريد اجلماعي بسبب الرتاعات فيما بني اجلماعة     

  . املسلحة اليت مت تسريح أفرادها
__________ 

 . حكماً بشأن ممارسات تعذيب، وقضت ستة منها بفصل املوظفني املعنيني١٥أصدر مكتب النائب العام  )٢٧(

)٢٨( 2009-2010 Informe (note 17). 

)٢٩( “Informe del Gobierno a la Corte Constitucional en seguimiento a la Sentencia T-025 (2004)”, 

July 2010. 
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  ة والثقافيةالفقر واحلقوق االقتصادية واالجتماعي  - سني  
حققت كولومبيا تقدماً فيما يتعلق بالتنمية البشرية بالرغم من الرتاع املسلح الداخلي              -٩٧

تقريـر التنميـة البـشرية      كمـا أن    . )٣٠(الذي طال أمده وارتفاع معدالت عدم املساواة      
 يضع كولومبيا يف مرتبة متقدمة بني بلدان أمريكا الالتينيـة يف جمـال التنميـة                ٢٠١٠ لعام
 هذا التصنيف عند النظر إىل عدم املساواة الذي يبلغ مستويات عاليـة يف     ويتدىن. )٣١(بشريةال

حيث مت تصنيفها    ٠,٥٨٥  هو ٢٠١٠بالنسبة لكولومبيا يف عام     " جيين" معامل   وكان. البلد
  . كواحدة من أكثر البلدان اليت تعاين من عدم املساواة يف العامل

 املائة، وهو األعلى بني البلدان اليت تشهد ارتفاعاً يف           يف ١٦ويبلغ معدل الفقر املدقع       -٩٨
وبـالرغم مـن    . )٣٢(معدالت التنمية البشرية، كما أن هذه النسبة أعلى يف بعض احملافظات          

. التقدم احملرز يف جمال اخلدمات الصحية، فإن التمتع التام باحلق يف الصحة ال يزال حمـدوداً               
، كمـا   )٣٣(ة صحية واحدة خطرية على األقـل       من السكان من مشكل    ١٧,٥ويعاين حوايل   

ألصـليون  يعاين الفقراء، مبن فيهم سكان املناطق النائية واملـشردون داخليـاً والـسكان ا             
فريقية، من عدم املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية وسـوء           والكولومبيون من أصول أ   

  . هذه اخلدمات
، مما يسهم يف عـدم      )٣٤(ع غري الرمسي  وال تزال هناك معدالت عالية للعمل يف القطا         -٩٩

استقرار موارد دخل األفراد وعدم حصوهلم على احلماية اليت توفرهـا خـدمات الـضمان               
وعالوة على ذلك، أعربت منظمة العمل الدولية عـن قلقهـا إزاء بعـض              . )٣٥(االجتماعي

نـساء،  االنتهاكات حلقوق العمل، مثل التشريع الذي يسمح بتفاوت األجور بني الرجال وال           
األمر الذي ُيعد انتهاكاً ملبدأ املساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة، فضالً عن التمييز               

  . )٣٦(يف احلصول على العمل على أساس العرق أو اللون أو اخللفية االجتماعية

__________ 

برنـامج  .  بلداً ١٦٩ من   ٧٩وجاء ترتيبها   ) ٠,٦٨٩(تتمتع كولومبيا بترتيب عال يف جمال التنمية البشرية          )٣٠(
 .)٢٠١٠نيويورك،  (٢٠١٠تقرير التنمية البشرية لعام األمم املتحدة اإلمنائي، 

 .املرجع السابق )٣١(

 .لسابقاملرجع ا )٣٢(

 .املرجع السابق )٣٣(

املنهاج الكولوميب حلقـوق    . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٥٧,٧معدل العمل يف القطاع غري الرمسي جتاوز نسبة          )٣٤(
ميـدايني،   (٢٠٠٩التقرير الوطين للعمل الالئق لعام      اإلنسان والدميقراطية والتنمية، االحتاد النقايب الوطين،       

٢٠١٠(. 

 ).E/C.12/COL/CO/5(وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املالحظات اخلتامية للجنة احلق )٣٥(

جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، تقرير مقدم إىل الدورة التاسعة والتسعني للمؤمتر الـدويل                )٣٦(
 .٢٠١٠للعمل، 
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  نشطة مكتب املفوضية السامية يف كولومبياألملخص   - رابعاً  
ومبيا االضطالع بواليته املتمثلة يف املراقبة وإسـداء        يواصل مكتب املفوضية يف كول      -١٠٠

 مـن   ٧٧١وقام املكتب مبتابعـة     . النصح والتعاون التقين والعمل على تعزيز حقوق اإلنسان       
كما اضـطلع املكتـب مبـا       .  شكوى ٨٠٠الشكاوى املقدمة هبذا الشأن اليت بلغ جمموعها        

 مـن   ٢ ٩٨٣وشارك يف   . امليداين يوماً من العمل     ٦٦٦ بعثة مراقبة استغرقت     ١٩٦جمموعه  
 مع  ٣٥٧ مع ممثلني عن اجملتمع املدين، و      ٨٧٨ مع مؤسسات عامة، و    ١ ٤٩٩: االجتماعات

  . مع ممثلني عن اجملتمع الدويل٢٤٩وكاالت تابعة لألمم املتحدة، و
وأوىل املكتب اهتماماً خاصاً لإلجراءات القضائية، كتلك املتعلقـة باملذحبـة الـيت               -١٠١

، والقضية املتعلقة مبديرة سابقة لألمن الوطين، ٢٠٠٩أغسطس / مجاعة آوا يف آب تعرضت هلا 
 بعد أحداث وزارة العدل، وبعض حـاالت        ١٩٨٥وحاالت اختفاء قسري وقعت يف عام       

  . اإلعدام خارج نطاق القضاء
وقدم مكتب املفوضية السامية يف كولومبيا املشورة خالل املناقشات التشريعية بشأن             -١٠٢
ع القانون املتعلق بالضحايا وإعادة األراضي، ومشروع القانون املتعلق بإحياء ذكـرى            مشرو

ضحايا االختفاء القسري، وعملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            
عن كما شارك يف اجتماع املائدة املستديرة بشأن ضمانات محاية املدافعني     . االختفاء القسري 

ستراتيجية لتنفيذ اخلطة الوطنية للتثقيف يف جمال حقـوق         ان، وتعاون يف وضع ا    حقوق اإلنس 
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . اإلنسان وشارك يف تقييم احتياجات وأولويات ديوان املظامل املدين       

عمل على تيسري تبادل اخلربات على املستوى الدويل، ووضـع ضـوابط ملراقبـة دوائـر                
  .االستخبارات بصورة دميقراطية

ومت إطالق مشروع، بالتعاون مع السكان األصليني وجمتمعات الكولـومبيني مـن              -١٠٣
أصول أفريقية، للمشاركة يف صياغة صك يتعلق حبق هذه اجلماعات يف التـشاور معهـا،               
ومشروع آخر مع وزارة الدفاع بغية رصد التدابري اليت اعُتمدت للقضاء علـى اإلعـدامات         

  . خارج نطاق القضاء
 مكتب املفوضية يف إحياء الذكرى احلادية والعشرين لألحداث املأساوية اليت           وشارك  -١٠٤

، حيث مت للمرة األوىل متثيل مجيع الـضحايا، ونظـم           ١٩٨٥شهدهتا وزارة العدل يف عام      
  . احتفاالت أخرى هامة مبناسبة يوم حقوق اإلنسان

  .، افُتِتح مكتبان فرعيان يف باستو وفيالفيسنسيو٢٠١٠ويف عام   -١٠٥
 نـشرة  ٣٧ املنشورات؛ وأصـدر   نسخة من خمتلف٩٢ ٠٠٠كتب بتوزيع   وقام امل   -١٠٦

صحفية، وبدأ محلة تتعلق باحلق يف احلياة وإعادة األراضي تضمنت توجيه إعالن عن طريـق               
 مرة، باإلضافة إىل أنشطة أخرى كان هدفها تعزيز ونـشر           ١ ٠٠٠املذياع مت بثه أكثر من      

  . حقوق اإلنسان
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  التوصيات  - اًخامس  
إن اإلعمال التام حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كولومبيا حيتم على              -١٠٧

الدولة واجلماعات املسلحة غري املشروعة ومنظمات اجملتمع املدين بشكل عـام، إعطـاء             
األولوية حلقوق الضحايا وزيادة اجلهود الرامية إىل حتقيق سالم دائم وعادل عن طريـق              

   .لتفاوضوا احلوار
وتكرر املفوضة السامية حلقوق اإلنسان تأكيد مجيع توصياهتا السابقة اليت مل ُتنفّذ              -١٠٨

بعد أو مت تنفيذها بشكل جزئي وحتث املفوضة السامية احلكومة علـى تعزيـز تنفيـذ                 
التوصيات الدولية اليت قدمتها آليات عاملية معنية باحلماية من قبيل االستعراض الـدوري             

وتشّجع املفوضة السامية الدولة علـى  . واإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات   الشامل،  
  . إنشاء آلية فعالة ملتابعة التوصيات

  :وباإلضافة إىل ذلك، توصي املفوضة السامية مبا يلي  -١٠٩
تكرر جمدداً دعوة كافة اجلماعات املسلحة إىل االحترام التام للقـانون             )أ(  

 ألحكامه؛ وتطلب بإحلاح من اجلماعات املسلحة غري املشروعة         اإلنساين الدويل واالمتثال  
اإلفراج فوراً ودون شروط عن مجيع املختطفني، ووقف جتنيد األطفـال واسـتخدامهم،             

  وتسريح األطفال اجملندين يف صفوفها، والكف عن استخدام األلغام املضادة لألفراد؛ 
تقدم سريع بـشأن    حتث مجيع السلطات ذات الصلة على كفالة حتقيق           )ب(  

التحقيق يف اإلعدامات خارج نطاق القضاء اليت ُتنسب إىل أفراد قوات األمـن وتقـدمي               
  :اجلناة إىل العدالة

ينبغي للمدعي العام اختاذ التدابري الضرورية وكفالة توفري املوظفني للتحقيق الفوري            '١'
  يف مجيع االدعاءات؛ 

يت تنظر فيها إىل نظام العدالـة       ينبغي لسلطات القضاء العسكري إحالة القضايا ال       '٢'
العادي، وإنشاء آلية إلعادة النظر بصورة مستقلة يف القضايا وإحالة القضايا الـيت             
قرر قضاة احملاكم اجلنائية العسكرية حفظها يف املاضي دون التحقيق فيها بـصورة             

  كافية؛ 
يني الذين  ينبغي للقوات املسلحة ووزارة الدفاع اعتماد برامج فعالة حلماية العسكر          '٣'

يتعاونون مع نظام العدالة، ويتعني على هاتني اجلهتني توجيه رسائل دعم واضـحة    
  هلؤالء العسكريني؛ 

تكرر املفوضة السامية التأكيد لوزارة الدفاع والقوات املـسلحة علـى      )ج(  
ضرورة القيام، يف أقرب وقت ممكن، بإصدار تعليمات مفـصلة إىل أفرادمهـا بـشأن               

اءات السليمة إزاء مسألة العنف اجلنسي؛ وتطلب إىل املـدعي العـام            التصرفات واإلجر 
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اعتماد سياسة للتحقيق بصورة منهجية يف حاالت العنف اجلنسي وسـرعة التحقيـق يف              
  احلاالت املزعومة؛

حتث املفوضة السامية احلكومة والنائب العام وجملس النواب على إنشاء            )د(  
تخبارات يف إطار دميقراطي، وإحراز تقدم فيما يتعلق       آليات فعالة تكفل مراقبة دوائر االس     

بإنشاء مراكز حلماية البيانات تعتمد أفضل املعايري للمراقبة الداخلية، وإنشاء آلية ملراجعة            
ملفات االستخبارات، كما تشدد على ضرورة إحراز تقدم يف التحقيقات القضائية الرامية 

زعم أن مرتكبيها من رجال وكالة االستخبارات       إىل معاقبة العقول املدبرة للجرائم اليت يُ      
  ؛ )إدارة األمن الوطين(املدنية 

حتث املفوضة السامية الدولة على اختاذ خطوات قوية حملاربة اإلفالت من             )ه(  
العقاب، وتنفيذ إصالحات قضائية عن طريق إجراء مناقشات تشاركية وشفافة تؤدي إىل            

  فاءة واالستقالل والرتاهة؛إنشاء نظام عدالة يتسم بالسرعة والك
تشجع على إجراء استعراض شامل لسياسات وبرامج احلمايـة الـيت             )و(  

اعتمدهتا احلكومة والكيانات التابعة للدولة، وتدعو إىل اعتماد برنامج محاية شامل يرتبط            
تدابري األمن العام؛ الـدعم الـسياسي والـتقين واملـايل           : بعملية إعادة األراضي يشمل   

ت احمللية واملزارعني ومنظمات الضحايا؛ والتقييم املـشترك للمخـاطر علـى            للمجتمعا
املستوى احمللي، مبشاركة الكيانات التابعة وغري التابعة للدولة؛ واستطالع سبل احلصول           

  على دعم اجتماعي واسع النطاق حلماية هذا احلق؛ 
ماعات حتث احلكومة على بذل جهود أكرب حملاربة الفساد والرضوخ للج           )ز(  

اليت ظهرت بعد تسريح اجلماعات شبه العسكرية على كافة املستويات، وال سيما داخل             
قوات األمن والسلطات احمللية ويف أوساط القضاة واملدعني العامني، وتشجع على وضع            
وتنفيذ استراتيجية شاملة حلماية السكان من العنف الذي متارسه تلك اجلماعات، على أن    

بفعالية مع التحذيرات اليت يصدرها نظام اإلنذار املبكـر التـابع           يشمل ذلك التجاوب    
  لديوان املظامل الوطين؛ 

تدعو الشرطة الوطنية والسلطات القضائية، وال سيما مكتب املـدعي            )ح(  
العام، إىل توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة إلحراز تقدم يف التحقيقات بشأن عمليات             

  تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ القتل والتهديد اليت 
تكرر تأكيد أمهية القيام على وجه السرعة بإعداد وتنفيذ خطط حلمايـة         )ط(  

السكان األصليني والكولومبيني من أصول أفريقية، واعتماد تشريعات وعملية لكفالة حق   
أفراد هاتني اجملموعتني يف مشاورهتم واحلصول على موافقتهم بـصورة حـرة ومـسبقة              

  ومستنرية يف مجيع املسائل اليت تؤثر يف حياهتم وثقافتهم وأراضيهم؛ 
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 ٩٧٥تكرر تأكيد أن على احلكومة إجراء تعديل على القـانون رقـم               )ي(  
 يتسم باالتساق والشفافية واملشاركة؛ وتشجع جملس النواب على اعتمـاد           ٢٠٠٥ لعام

  لة؛ تشريعات لفائدة الضحايا، وفقاً للمعايري الدولية ذات الص
حتث احلكومة على اعتماد التدابري الضرورية جلسر الفجـوة وتقلـيص             )ك(  

تقريـر التنميـة    أوجه عدم املساواة بني األقاليم واجملموعات االجتماعية، اليت أظهرهـا           
، كما حتثها على إحراز تقدم حنو اإلعمال التام للحقوق االقتصادية           ٢٠١٠البشرية لعام   
  .ثقافيةوال واالجتماعية
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Annex 

  Illustrative cases of violations of human rights and breaches 
of international humanitarian law 

1. As a complement to the High Commissioner’s report on the situation of human 
rights in Colombia, and by way of illustration, a number of cases of human rights violations 
and breaches of international humanitarian law that have come to the attention of the office 
in Colombia of the High Commissioner for Human Rights (“OHCHR-Colombia”) during 
the reporting period are described below. 

 A. Human rights defenders 

2. The following are illustrative cases of killings, kidnappings, threats, arbitrary 
detentions, NGO’s offices break-ins, and information theft against human rights defenders, 
which have been attributed to members of illegal armed groups that emerged after the 
demobilization of paramilitary organisations, members of the Revolutionary Armed Forces 
of Colombia-People’s Army (FARC-EP) and the National Liberation Army (ELN), as well 
as state agents. OHCHR-Colombia is especially concerned about the murder of leaders, 
peasant farmers and internally displaced persons involved in land restitution cases, 
particularly in the departments of Antioquia, Cauca and Sucre. 

(a) In San Onofre (Sucre), on 18 May, Rogelio Martínez was murdered. Mr. 
Martínez, a member of the National Movement of Victims of State Crimes (MOVICE), 
Sucre section, was a leader of a group of families that returned to the “La Alemania” farm 
in 2007, and since 2009 entered the Ministry of Interior and Justice Protection Programme 
due to what the Police classified as “extraordinary risk”. 

(b) On 23 May, Alexander Quintero, who worked defending victims’ rights of the 
Alto Naya massacre in 2001 and promoting processes of peaceful coexistence and 
articulation between Afro-descendent, indigenous and peasant farmer communities in Alto 
Naya, was killed in Santander de Quilichao (Cauca). 

(c) On 10 August, Jair Murillo, leader of the Afro-Colombian organisation of 
internally displaced persons in Buenaventura, Fundacion Integral del Pacifico Nariñense 
(Integrated Foundation of the Pacific coast in Nariño), was murdered in Buenaventura 
(Valle del Cauca). 

(d) On 19 September, Hernando Pérez, a peasant farmer who along with other 
leaders acted as liaison between peasant farmers and the Association of Victims for 
Restitution of Land and Assets (ASOVIRESTIBI) in Uraba (Antioquia) to promote claims 
for land stolen by paramilitary groups, was killed in Necoclí (Antioquia).  

(e) In January, fictional pages appeared on Facebook accusing several human 
rights defenders and members of NGOs, as well as academics of the Antioquia University, 
of being sympathizers of FARC-EP. 

(f) In September, a human rights defender was forced to leave Itagüí (Antioquia) 
after receiving threats from criminal groups when the NGO he worked with denounced the 
wave of violence being caused by confrontations between these groups in the city. 
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(g) On 8 July, four human rights defenders were kidnapped by members of the 
ELN in Teorama (Norte de Santander) and were released a few days later. 

(h) On 17 June, in Arauca, several persons who had been detained on 15 June 
2008 on charges of rebellion, terrorism and criminal association were released due to lack 
of evidence. 

(i) In Sucre, a human rights defender detained in November 2008, remains in 
detention. He was accused of criminal association with paramilitary groups, although he 
himself had denounced these groups. 

 B. Intelligence services 

3. Cases were reported of illegal wiretapping of emails, surveillance, information theft 
and harassment affecting members of different social and political organisations, allegedly 
conducted in some cases by members of state intelligence services. This conclusion was 
reached after a comprehensive analysis of different elements, which taken alone may seem 
irrelevant, such as the type of victim, the correlation between persons being investigated by 
the intelligence services and the Attorney General’s Office, the connections between the 
victims and specific social organisations and with previously documented cases, the modus 
operandi or the correlation between the time and place of certain events. 

(a) Pamphlets appeared in April and May containing threats against human rights 
organisations and other social organisations in several departments in Colombia. The 
information collected on the victims and the modus operandi suggest state intelligence 
personnel’s participation in these acts.  

(b) On 4 April, information was stolen from computers belonging to the Women’s 
Pacific Route and the Corporation for Community Eco-Development (COMUNITAR) in 
Popayan (Cauca) during a break-in by unknown persons into their offices. 

(c) On 19 July, several persons entered the home of a human rights defender in 
Medellín (Antioquia) and stole a computer hard disk containing reports and photographs of 
her activities. The victim is a member of an NGO that does social work and carries out 
educational activities in Commune 13 of Medellín. 

(d) On 10 August, unidentified persons entered the office of the Meta Civic 
Committee for Human Rights in Villavicencio (Meta), and stole information on its 
activities. 

 C. Extrajudicial executions 

4. In 2010 the drastic reduction in cases of so-called “false positives”, where people 
previously being held by the Army are presented as killed in combat, was confirmed. 
OHCHR-Colombia however continued to receive information on some cases, which 
confirms the need to continue efforts to fully eradicate this practice as well as any other 
forms of extrajudicial execution.  

(a) On 2 February, a soldier allegedly killed a presumed member of the FARC-EP 
that had been injured during a bomb strike in Chaparral (Tolima). The victim was reported 
as killed in combat. 

(b) In Aipe (Huila), on 25 March, members of the Army Unified Action Groups 
for Personal Freedom (GAULA) assigned to the Army Ninth Brigade, allegedly killed a 
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presumed member of the FARC-EP, a minor, who had apparently been wounded earlier 
during a confrontation with the GAULA. 

(c) On 7 July, two young men disappeared in Medellín (Antioquia) and were 
found dead the following day. According to information collected by OHCHR-Colombia, 
the victims had apparently been detained by National Police officers the night before and 
handed over to a criminal group.  

(d) In Barbacoas (Nariño), on 12 September, National Police officers shot at a 
group of persons who ignored or did not hear their order to stop, killing one person and 
wounding seven others. The police agents apparently mistook them for members of a 
criminal group. 

5. OHRHR-Colombia is monitoring the prosecution of several cases of extrajudicial 
executions in which the safety of the families of victims and the witnesses is a matter of 
concern. 

(a) Reports conducted by the National Police found that at least eight of the 
mothers whose sons disappeared in Soacha (Cundinamarca) in 2008 and were subsequently 
reported by the Army as killed in combat in other municipalities around the country, were 
in situations they describe as “of extraordinary risk”. 

(b) In Antioquia, Bogotá and Valle del Cauca, among others, complaints were 
registered of intimidation and threats against witnesses for the Attorney General’s Office or 
their families, in cases of alleged extrajudicial executions attributed to members of the 
Army. 

 D. Illegal armed groups that have emerged after the demobilization of 
paramilitary organisations. 

6. It is a matter of concern the expansion and intensity of the acts of violence 
perpetrated against the population by illegal armed groups that emerged after 
demobilization of paramilitary organisations, as illustrated below: 

(a) On 21 March, seven persons, including two children, were victims of a 
massacre committed in Puerto Libertador (Córdoba) as a consequence of a dispute between 
Los Urabeños, Los Rastrojos and Los Paisas. On the same day, members of the Águilas 
Negras allegedly committed a massacre in the same place, killing three boatmen. 

(b) In El Charco (Nariño), on 1 October, alleged members of Los Rastrojos 
murdered five members of a family. 

(c) On 21 March, a 17-year-old girl was killed in Puerto Libertador (Córdoba), 
presumably by members of Los Urabeños, after she refused to have sexual relations with 
the leader of the group in that area. 

(d) In Medellín (Antioquia), on 2 April, a sicario murdered Diego Fernando 
Escobar Múnera, a judge of the Eighth Criminal Circuit of Medellín. The authorities 
attributed his death to members of an illegal armed group that emerged after the 
demobilization of paramilitary organisations.  

(e) On 11 April, Yolanda Isabel Álvarez Ibáñez, governor of the La Esperanza 
indigenous cabildo, and her husband were murdered in Montelibano (Córdoba). Authorities 
have attributed this crime to members of Los Paisas. On 23 November, a 14-year-old boy 
was murdered in this same municipality, presumably by members of Los Urabeños. 
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(f) In Puerto Rico (Meta), on 12 August, members of the Popular Revolutionary 
Anti-Subversive Army of Colombia (ERPAC) allegedly murdered a 15-year-old girl, who 
received over 40 stab wounds. 

(g) In April, Los Rastrojos allegedly recruited around 30 children for the ranks of 
the ELN in Puerto Berrío (Antioquia). In Caucasia (Antioquia), at least 13 children were 
allegedly recruited in February by Los Rastrojos, Los Paisas and Los Urabeños. In Granada 
(Meta), at least six children were recruited by the ERPAC. 

7. Members of public security forces acted in collusion with some of these groups. 

(a) Tarazá (Antioquia), a National Police sergeant was arrested in April while 
transporting weapons for Los Urabeños. He had served 23 years with the Police and was 
about to retire. 

(b) In November, during operation “Nerón” in Montería (Córdoba), two National 
Police officers and three sub-officers were arrested on charges of collaborating with Los 
Paisas. 

 E. Sexual violence 

8. The following cases illustrate how women and girls, and occasionally men, are 
victims of the sexual violence generated by all parties to the conflict, as well as by illegal 
armed groups that emerged after the demobilization of paramilitary organisations.  

(a) On 16 March, a soldier from the Manosalva Batallion attempted to rape an 
Embera indigenous woman in Quibdó (Chocó).  

(b) In May, in Medio Baudó (Chocó), a sub-officer of the Marine Infantry 
sexually abused a 13-year-old girl.  

(c) In Cumaribo (Vichada), army soldiers allegedly tortured and repeatedly raped 
a man and a woman throughout the night on 29 July.  

(d) In April, in Bello (Antioquia), several cases of sexual violence against girls 
attributed to members of a criminal group related to illegal armed groups that emerged after 
demobilization of paramilitary organizations operating in the municipality were reported. 

(e) On 15 July, a man was raped by a group of FARC-EP guerrillas in El Bagre 
(Antioquia), when they found out that he was homosexual.  

 F. Discrimination 

9. Acts of violence have been registered against lesbian, gay, bisexual and transgender 
persons (LGBT), such as the case of the transvestite who was beaten until he became 
unconscious by eight police agents in the Immediate Attention Centre (CAI) in Parque 
Bolívar, Medellín (Antioquia) on 8 May. 

 G. Indigenous peoples and Afro-Colombian communities 

10. The rights of indigenous peoples and Afro-Colombian communities continue to be 
disproportionately affected by the internal armed conflict. In particular, their right to life 
and territorial and cultural rights are threatened by the presence of armed actors on their 
lands.  
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(a) On 21 January, two leaders of Los Manglares Community Council were 
murdered in López de Micay (Cauca), allegedly by members of the FARC-EP. 

(b) In Puerto Libertador (Córdoba), on 4 January, a woman from the Zenú 
indigenous people was murdered, allegedly by members of Los Urabeños.  

(c) On 27 June, an indigenous Awa was killed in Barbacoas (Nariño), allegedly 
by members of the FARC-EP. 

(d) An indigenous person in the rural community of Los Chorros, Caloto (Cauca) 
died on 2 May, when a device launched by the FARC-EP exploded in an indiscriminate 
attack; moreover, several homes were damaged during the attack. A group of soldiers had 
allegedly taken refuge under the civilian homes when the attack began. 

(e) In January, several Embera indigenous communities from Bajo Baudó 
(Chocó) were under confinement due to confrontations between the Army and the ELN. 
The Afro-Colombian communities of Juana Marcela and Carmelita in Medio San Juan 
(Chocó) were displaced in April after receiving threats from Los Rastrojos and Águilas 
Negras. In October, Afro-Colombian communities from the Berreberre River basin in 
Medio Baudó (Chocó) were under confinement due to armed action from the ELN and Los 
Rastrojos. 

(f) In March, several indigenous children were recruited by the FARC-EP in 
Florida (Valle) and, on 9 April in El Carmen de Atrato (Chocó), the ELN attempted to 
recruit a group of indigenous children from the Abejero community.  

11. OHCHR-Colombia has also received information regarding inadequate compliance 
with the right of communities to prior, free and informed consultation and consent in 
relation with the implementation of several projects in the departments of Cauca, Guajira, 
Norte de Santander and Tolima, among others. 

(a) For the past three years, the community council of La Toma, municipality of 
Suárez (Cauca) has been requesting titles to the ancestral lands on which they have lived 
and worked since the XVII century. The state has ignored the presence of these Afro-
Colombian communities and, without prior consultation, granted property deeds and 
mining permits to private persons outside the community.  

(b) The land management plans are occasionally used as instruments to negate the 
presence of indigenous peoples. In other situations, however, the need for a prior 
consultation has been recognized to draft land management plans, as did the Territorial 
Planning Council of the municipality of Tibú (Norte de Santander) with the Bari indigenous 
people. 

(c) In the case of the Mandé Norte mining project for exploration and exploitation 
of gold, copper and other minerals in Antioquia and Chocó, the Constitutional Court ruled 
that: i) the native groups affected by the project had not been consulted; ii) the community 
authorities and institutions representing the communities had not been taken into account; 
and iii) the community was not informed about the content of the Mandé Norte project. 

 H. International humanitarian law 

 1. Guerrilla groups 

12. OHCHR-Colombia documented several massacres and selective killings attributed 
by authorities to members of guerrilla groups. 
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(a) Authorities attributed the murder of four persons who had been kidnapped on 
30 March in Andes (Antioquia) to the FARC-EP. 

(b) In Tarazá (Antioquia), on 3 May, members of the FARC-EP allegedly killed 
three persons, including a boy.  

(c) In Argelia (Cauca), on 10 January, members of the FARC-EP stopped and 
detained an ambulance, killing a boy who had been injured by this same guerrilla group.  

(d) On 25 March, members of the FARC-EP were attributed responsibility for the 
death of a 12-year-old boy on 25 March who was used as a “child-bomb” during an attack 
on a police station. Other nine civilians and three policemen were injured. 

(e) In Pradera (Valle del Cauca), members of the FARC-EP were presumably 
responsible for the death on 1 May of a peasant farmer they accused of collaborating with 
the public security forces. 

13. The FARC-EP continued to hold civilians and members of public security forces in 
cruel and inhuman conditions, in some cases for over 13 years, such as the Army sergeant 
Jose Libio Martínez, deprived of his freedom for reasons relating to the conflict from 21 
December 1997. In 2010, guerrilla groups continued to take hostages.    

(a) On 6 February, the Government Secretary of Araquita (Arauca) was taken 
hostage by members of the FARC-EP. 

(b) In Tadó (Chocó) on 8 June, ELN guerrillas took three road workers hostages.  

(c) In Puerto Rico (Meta), the FARC-EP allegedly took hostage a fisherman on 1 
August, who remains missing.  

14. OHCHR-Colombia also documented cases of threats by guerrilla groups.  

(a) On 11 May the FARC-EP had allegedly threatened an indigenous leader in 
Buenaventura (Valle del Cauca).  

(b) On 2 July, several public officials from Ituango (Antioquia) received threats 
allegedly from the FARC-EP. 

15. Guerrilla groups continue to use antipersonnel mines and Antioquia is one of the 
departments that has been the most affected.  

(a) In May the FARC-EP allegedly mined schools in Anorí (Antioquia).  

(b) On 4 June, a woman and two girls were wounded by an antipersonnel mine in 
Sabanalarga (Antioquia), possibly planted by the FARC-EP.  

(c) On 6 July, two indigenous children were injured by an antipersonnel mine in 
Tame (Arauca), allegedly placed by a guerrilla group.  

(d) Authorities reported that on 10 September the FARC-EP had allegedly placed 
explosives in the body of one of the policemen killed during an attack on police stations in 
San Miguel (Putumayo).  

16. OHCHR-Colombia also received complaints of recruitment of children by guerrilla 
groups in several departments, in particular Antioquia, Cauca and Chocó.  

(a) In January, in Alto Baudó (Chocó), the ELN recruited three children, 
including two girls.  

(b) In Jambaló (Cauca), eight children were recruited in February, allegedly by 
the FARC-EP.  
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(c) In February, the FARC-EP presumably attempted to recruit at least 19 boys 
and girls in Ituango (Antioquia).  

17. OHCHR-Colombia registered several cases of terrorism attributed by authorities to 
the FARC-EP. 

(a) The attacks in Pasto (Nariño) against the headquarters of the “U” political 
party on 25 May and in front of the office of the Administrative Department of Security 
(DAS) office on 8 September. 

(b) The explosion of a car bomb in Bogota on 12 August, which injured nine 
persons. 

(c) The explosion of a car bomb on 30 November in front of a police station in 
Vegalarga, municipality of Neiva (Huila), which caused the death of one civilian and 
damaged several homes.  

(d) Other cases were attributed to the ELN, such as the gas cylinder filled with 
explosives that were detonated near the “Alejandro Humboldt” school in Fortul (Arauca), 
on 7 January.  

18. Indiscriminate attacks were also registered, such as an attack with a cylinder bomb 
launched by the FARC-EP on 30 May in Sabanalarga (Antioquia), which damaged a 
school, and another attack by the FARC-EP on a passenger bus in Chigorodó (Antioquia) 
on 15 July.  

 2. Security forces  

19. OHCHR-Colombia continued to observe the practice of placing military units in 
populated areas, very near to houses and other protected properties, such as schools.  

(a) In January, soldiers of the “Cacique Nutibara” Infantry Battalion occupied a 
school in the rural community of Guaduas in Carmen de Atrato (Chocó). 

(b) In May, OHCHR-Colombia received information about the month-long 
occupation of a community centre in the rural community of Silva, Buenaventura (Valle del 
Cauca), by the Marine Infantry.  

(c) On 24 August a group of soldiers from the “Vencedores” Battalion occupied a 
school in Tuluá, Valle del Cauca.  

(d) In Puerto Alvira, Mapiripán (Meta), a group of soldiers from the Army’s 
Joaquín París Battalion camped close to the rectory and other civilian homes.  

20. OHCHR-Colombia received information on cases of stigmatization and illegal 
detention by members of the Army against the civilian population. 

(a) In Naín, Tierralta (Córdoba), soldiers from the XI Brigade allegedly 
intimidated the population on 13 January, accusing them of collaboration with guerrilla 
groups.  

(b) In Puerto Rico (Meta), on 4 August, members of the Army allegedly detained 
a 12-year-old boy for two hours, accusing him of being a guerrilla and interrogating him on 
the whereabouts of the group in the area. 

21. OHCHR-Colombia registered cases of armed confrontations between the Army and 
the FARC-EP, which caused harm to the civilian population in rural areas of the 
department of Cauca. Two such cases occurred in April and May, in Caloto and Toribío, 
where one woman died of a gunshot allegedly fired by a guerrilla and other woman was 
wounded by shrapnel from an explosive device allegedly launched by members of the 
Army. 
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 I. Torture 

22. Although the existing data does not appear to reflect either the magnitude or the true 
impact of this human rights violation, the following are illustrative cases: 

(a) On 13 January, two police agents from the Belén station in Medellín 
(Antioquia) had allegedly beaten two young men and some of their friends and family 
members repeatedly while they were being searched by police on the street and 
subsequently at the Police station. 

(b) On 21 February, during an operation in Mapiripán (Meta) to capture members 
of an illegal armed group that emerged after demobilization of paramilitary groups, 
members of the National Police allegedly detained illegally a person and tortured him 
physically and psychologically while insisting him to provide them with information on 
members of the group. 

(c) In Araquita (Arauca), on 24 May, two young men were allegedly beaten while 
detained by police agents. 

(d) The perception of impunity in cases of complaints of torture is evident in the 
words of a policy agent from Medellín, who responded to a victim who intended to accuse 
him of torture by saying that he had already been accused of “48 counts of torture and did 
not care about one more”.  

(e) On 28 November 2003, a peasant farmer was tortured in Ituango (Antioquia). 
Seven years later, the Procurator General dismissed five professional soldiers for a period 
of 15 years. 

 J. Forced displacement 

23. During 2010, there were reports of cases of forced displacement, both individual and 
collective. It was a matter of concern the high rate of murders of displaced persons. 

(a) In Valencia (Córdoba), on 17 February, “Los Urabeños” allegedly killed 
Teófilo Vidal Vidal. The victim had been working for the restitution of land taken by the 
Héroes de Tolová Bloc of the United Self-Defence Forces of Colombia (AUC) from 
internally displaced persons.  

(b) On 24 November, Oscar Maussa was killed in San Juan Nepomuceno 
(Bolívar). He was forcibly displaced in 1997 by a paramilitary group in the village of 
Blanquicet, municipality of Turbo (Antioquia), along with 11 families belonging to the 
Agricultural Workers Cooperative of Blanquicet (COTRAGROBLAN). Mr. Maussa, had 
been granted precautionary protection measures by the Inter-American Commission on 
Human Rights in September 2006. 

(c) On 15 August, members of Los Rastrojos allegedly killed a community leader 
in Medio Baudó (Chocó) and forcibly displaced 50 families. 

(d) In Santa Bárbara (Nariño), on 2 October, Los Rastrojos allegedly caused the 
forced displacement of 40 families. 

    

 


