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(A)     GE.08-16395    251108    261108 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  مات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  كولومبيا

هذا التقرير عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف   
ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات           ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية،        

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمـدها   .  منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية       خبالف ما يرد  

. وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر            . قوق اإلنسان جملس ح 
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع                

حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً ويف حال عدم وجود معلومات . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١حتمل تارخياً يلي 
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة         . آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        

يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم 
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/عاهدة ما والتصديق على م
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  )٢(اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام 
  أو اخلالفة

  /اإلعالنات
  تالتحفظا

االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات 
  املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
 التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال شيء  ١٩٨١سبتمرب /أيلول

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
 واالجتماعية والثقافية 

  --  ال شيء  ١٩٦٩أكتوبر /تشرين األول

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الـدول        ال شيء  ١٩٦٩أكتوبر /تشرين األول
  ال ):٤١

لعهد امللحق با الربوتوكول االختياري األول    
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  --  ال شيء  ١٩٦٩أكتوبر /تشرين األول

لعهد امللحق با ي الثاين   الربوتوكول االختيار 
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  --  ال شيء  ١٩٩٧أغسطس /آب

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  ضد املرأة

  --  ال شيء  ١٩٨٢يناير /كانون الثاين

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ال): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   )١٠ و٥املادتان (نعم   ٢٠٠٧ير ينا/كانون الثاين

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ة أو العقوبة القاسية أو     ـضروب املعامل 

  الالإنسانية أو املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الـدول        ال شيء  ١٩٨٧ديسمرب /كانون األول
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ))٣، ٢(٣٨املادة (نعم   ١٩٩١ يناير/الثاينكانون   اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف        

  الرتاعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجب املادة      ٢٠٠٥مايو /أيار
   سنة١٨: ٣

-  

االختياري التفاقيـة حقـوق     الربوتوكول  
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  )٧املادة (نعم   ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      
  املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٤٦ و ١٥املواد  (نعم    ١٩٩٥مايو /أيار
  )٤٧و

املـادة  (املتبادلة بني الـدول     الشكاوى  
  ال): ٧٦

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
        

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو             : املعاهدات األساسية اليت ليست كولومبيا طرفاً فيها      
، والربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي    )٢٠٠٧توقيع فقط،   (ص ذوي اإلعاقة    واتفاقية حقوق األشخا  ،  الالإنسانية أو املهينة  

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
ـ      ادة اجلماعيـة   اتفاقية منع جرميـة اإلب

  واملعاقبة عليها
  نعم    

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة      
  الدولية

  نعم    

  نعم      )٣(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت       )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

ــة    ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي
 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  /آب

  )٥(اإلضافيان امللحقان هبا

  نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث    

االتفاقيات األساسـية ملنظمـة العمـل       
  )٦(الدولية

  نعم    

اتفاقية منظمة األمم املتحـدة للتربيـة       
ملكافحـة  ) اليونـسكو  (والعلم والثقافة 

  التمييز يف جمال التعليم

  ال    

 من ٢٢ و٢١قتضى املادتني إلعالنات مبإصدار ا، أوصت جلنة مناهضة التعذيب كولومبيا ب٢٠٠٣يف عام   - ١
وأوصت جلنـة حقـوق الطفـل       . )٧(التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      االتفاقية و 

الختـصاص    سنوات ملدة سبع إعالهنا الذي ترفض مبوجبه اخلضوع      سحب   بأن تنظر يف     ٢٠٠٦كولومبيا يف عام    
  .)٨(احملكمة األساسيلنظام رب وفقاً احملكمة اجلنائية الدولية يف النظر يف جرائم احل

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

 أن الدستور هو أحد     ،٢٠٠٥صدر يف عام     املوئل،   -لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      جاء يف تقرير      -٢
  .)٩(ساسية، ال تفتأ ُتنتهكسيما حقوق الفقراء األ أمشل الدساتري يف العامل اليت تعترف باحلقوق؛ بيد أن هذه احلقوق، ال

  هيكل املؤسسات وحقوق اإلنسان - جيم 

الذي منحته جلنة التنسيق الدولية      -  حقوق اإلنسان أمني املظامل يف كولومبيا        مفوضة، شجعت   ٢٠٠٧يف عام     - ٣
فل عـن   وأعربت جلنة حقوق الط   . )١١(تدعيم اجلهود لتعزيز سلطته   ل -  )١٠("ألف"للمؤسسات الوطنية مركزاً من الفئة      

  .)١٢( أمني املظامل، لرصد حقوق األطفال بفعاليةال سيماقلقها ألن مناطق عدة من البالد تفتقر إىل السلطات املدنية، 

، وفق ما قالت احلكومة، أشار أحدمها إىل دور جلنة البحث عن ٢٠٠٦وأعد األمني العام تقريرين يف عام   - ٤
. )١٤(ء اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملكافحة االجتار بالبشر        واآلخر إىل إنشا   )١٣()٢٠٠٠(األشخاص املختفني   

 ألن مكتب املستـشار الرئاسـي   ٢٠٠٧وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها يف عام            
 وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق مماثل خبصوص. )١٥(لشؤون إنصاف املرأة قد تكون قدراته وموارده غري كافية

  .)١٦(املعهد الكولوميب للرعاية األسرية
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   التدابري السياساتية- دال 

ن حواره مع السلطات كشف عن احلاجة إىل التفكري     بأمكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف كولومبيا       أفاد    - ٥
قوات يف إجياد آليات لتنفيذ سياسة الدفاع واألمن الدميقراطي اليت قد تكون هلا آثار سلبية يف سلوك بعض أفراد                   

. فقد يكون أحد العوامل املؤثرة التفسري غري املالئم لشرط حتقيق نتائج يف مكافحة اجلماعات غري القانونية         . األمن
  .)١٧(وقد أبدت احلكومة اهتمامها مبراجعة الضوابط اليت يؤخذ هبا حالياً يف قياس نتائج العمليات

 وبـذلت   )١٨( سياسة ملكافحة اإلفالت من العقـاب       إىل أن كولومبيا استهلت    ٢٠٠٧ سنةوأشار األمني العام      -٦
ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة          . )١٩(جهوداً عملية ملنع جتنيد األطفال وتشجيع إعادة االندماج       

طـة  والحظت جلنة حقوق الطفل التطور اجلاري خل      . )٢٠(ئيالقضاالنظام  باخلطة االستراتيجية للدفاع عن حقوق املرأة يف        
  .)٢١(العمل الوطنية وأوصت برصد موارد كافية لتنفيذها

  على أرض الواقعومحايتها  تعزيز حقوق اإلنسان - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 
  لتعاون مع هيئات املعاهدات ا–١

  
  )٢٢(هيئة املعاهدة

آخر تقريـر   
  قُدم وُنظر فيه

آخر مالحظـات   
  ختامية

  
  رد املتابعة

  
  قدمي التقاريرتحالة 

ــسطس /آب  ١٩٩٨  جلنة القضاء على التمييز العنصري أغـ
١٩٩٩  

تأخر تقدمي التقارير من العاشـر إىل الرابـع           --
 ،٢٠٠٦حىت عـام    و ١٩٩٨عشر منذ عام    

، ومـن   ٢٠٠٨على التوايل، وقُدمت يف عام      
  .٢٠٠٩املقرر النظر فيها يف عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
   والثقافيةواالجتماعية

ــاين  ٢٠٠٠ ــشرين الث  /ت
  ٢٠٠١نوفمرب 

، ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ عام         --
، ومن املقرر النظر فيـه      ٢٠٠٨وقدم يف عام    

  .٢٠١٠يف عام 
ــشرين األول ٢٠٠٤مارس /آذار  ٢٠٠٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  /ت

  ٢٠٠٥أكتوبر 
أبريل /تأخر تقدمي التقرير السادس منذ نيسان     

٢٠٠٨.  
يناير  /كانون الثاين   ٢٠٠٥  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

٢٠٠٧  
حيل موعد تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين         --

  .٢٠١١السابع والثامن يف عام 
ــاين  ٢٠٠٢  جلنة مناهضة التعذيب ــشرين الث  /ت

  ٢٠٠٣نوفمرب 
ــارس //آذار مـ

 وتشرين  ٢٠٠٦
ــوبر  /األول أكت
٢٠٠٧  

، ٢٠٠١ادس منذ عام    تأخر تقدمي التقرير الس   
، ومل يتقرر النظر فيـه      ٢٠٠٨وقدم يف عام    

  .بعد

ــران  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل ــه /حزي يوني
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين         --
  .٢٠١١الرابع واخلامس يف عام 

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
شراك األطفال  إاالختياري املتعلق ب  

  يف الرتاعات املسلحة 

  .٢٠٠٧تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   --  --  --



A/HRC/WG.6/3/COL/2 
Page 5 

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيـع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال     

  يف املواد اإلباحية

  .٢٠٠٨سبتمرب /ورد التقرير األويل يف أيلول  --  --  --

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيـع      
  رين وأفراد أسرهمالعمال املهاج

  .٢٠٠٧مارس /ورد التقرير األويل يف آذار  --  --  --

 أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تتأكد كولومبيا من التنفيذ التام ملالحظاهتا على الربوتوكول االختياري                -٧
تعـاجل إالّ   والـيت مل  ٢٠٠٠التوصيات املقدمة يف عـام   ناول  توحثت جلنة حقوق الطفل كولومبيا على       . )٢٣(دون إبطاء 

لكـون  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ب  املعنية لجنةالوأسف كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و       . )٢٤(جزئياً
  .)٢٥(كولومبيا مل تقدم معلومات كافية عن تنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  نعم  ةت دعوة دائمتوجيه 
؛ املقرر )٢٦()٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٠- ١(املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم   آخر الزيارات أو تقارير البعثات

؛ املقرر )٢٧()٢٠٠٤فرباير / شباط٢٩- ٢٢(اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري 
 ١٧- ٧(صـليني  اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـسكان األ       

؛ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي )٢٨()٢٠٠٤مارس /آذار
؛ املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنـسان         )٢٩()٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٣- ٥(

؛ املقرر اخلاص املعين باحلق يف      )٣٠()٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧- ١٥( للمشردين داخلياً 
  .)٣١()٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٣- ٢٠(الصحة 

   أية زيارات متفق عليهاوجدتال   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
 القيام بزيارة املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، طلب  الزيارات املطلوبة واليت مل يتفق عليها بعد

؛ الفريق ٢٠٠٦يف عام  طلب زيارة ا األقليات؛ اخلبري املستقل املعين بقضاي ٢٠٠٥عام  
؛ املقرر اخلاص املعين    ٢٠٠٦يف عام    طلب زيارة    العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة    

  .٢٠٠٦ يف عام  طلب زيارةبالسكن الالئق
    التعاون أثناء البعثات/ تيسري البعثات

    متابعة الزيارات
يونيـه  / حزيـران  ٣٠ و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١  ا بني  رسالة يف الفترة م    ١٥٥أُرسل ما جمموعه      عاجلةالردود على رسائل االدعاءات والنداءات ال

وباإلضافة إىل الرسائل اليت أُرسلت بشأن جمموعات حمددة، تشمل هـذه الرسـائل       . ٢٠٠٨
 ٦٦( رسائل   ١٠٣وردت احلكومة يف الفترة نفسها على       .  امرأة ٨٩ شخصاً من بينهم     ٤٦٧

  ).يف املائة
 علـى االسـتبيانات املتعلقـة بالقـضايا         الردود

  )٣٢(املواضيعية
مكلفون بواليات يف  استبياناً أرسلها ١٢ استبيانات من أصل ٤أجابت كولومبيا على 

يونيه / حزيران٣٠ و٢٠٠٤يوليه / متوز١من ما بني يف الفترة   )٣٣( اإلجراءات اخلاصة  إطار
  .)٣٤(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٨
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  وضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع املف - ٣

ترصد املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وضع حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف مجيع أحنـاء                 - ٨
وتقدم املفوضية املشورة . )٣٥(البالد وتقدم تقارير بشأنه من خالل مكاتبها يف بوغوتا ومدلني وبوكارامانغا وكايل

ومن مث، فقـد مكنـت املفوضـية        . )٣٦(ؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املدين    واملساعدة التقنية للحكومة وم   
أساليب حمددة النتـهاكات حقـوق اإلنـسان    ، مبا يلزم من احلكومة، على مدى السنوات املاضية، من التصدي 

وزارت مفوضة حقوق اإلنسان كولومبيـا يف عـامي         . )٣٧(الوضع يف البالد  لتحسني   ،والقانون اإلنساين الدويل  
ّدد االتفاق مع احلكومة بشأن مكتب جتُو. )٣٩(وتتربع كولومبيا بانتظام لدعم عمل املفوضية. )٣٨(٢٠٠٧ و٢٠٠٥

  .)٤٠(٢٠١٠أكتوبر /حىت تشرين األولو ٢٠٠٧املفوضية يف كولومبيا يف عام 

ـ       القائم  والحظت جلنة مناهضة التعذيب بتقدير التعاون         - ٩ . ةبني مكتب املفوضية يف كولومبيـا واحلكوم
  .)٤١(وأبدت جلنة حقوق الطفل مالحظة مماثلة وأشارت إىل تعهد كولومبيا بتنفيذ توصيات املفوضية

تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة أحكام القانون   - باء 
  اإلنساين الدويل السارية

ملسلحة غري القانونية واجملتمع قوق اإلنسان احلكومة واجلماعات االسامية حلفوضة امل، دعت ٢٠٠٨يف عام   - ١٠
املدين إىل إيالء األولوية للتقيد التام بالقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان يف مساعيها إىل رسم مسار للحوار       

ومكتبها يف كولومبيا يف مناسبات عدة دعوهتما       السامية   فوضةاملوكررت  . )٤٢(والتفاوض بشأن حتقيق سالم دائم    
ألسباب هلا  لحة غري القانونية باإلفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن مجيع الرهائن واحملتجزين              إىل اجلماعات املس  

  .)٤٣(الرتاع املسلح، وفقاً ألحكام القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويلصلة ب

  املساواة وعدم التمييز - ١

 بارتياح التقدم احملرز يف القضاء على التمييز        ، الحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       ٢٠٠٧يف عام     - ١١
تقريـر  أيضاً  وأشار  . )٤٤(يف هذا املضمار  القضاء اهلامة   حبق املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني، ورحبت مبسامهة         

 إىل وجود تشريعات عن تكافؤ الفرص وإىل أن القوانني تنهض حبقوق الفتيات             ،٢٠٠٦لليونيسيف صدر يف عام     
  .)٤٥(كفلهاوالنساء وت

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار التمييز حبق السكان األصـليني       ٢٠٠٤ويف عام     - ١٢
، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن التمييز املنتشر يطال بعض الفئات املستـضعفة،              ٢٠٠٦ويف عام   . )٤٦(واألقليات

  .)٤٧( واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية،سكان األصليني وأطفال ال،مثل الكولومبيني من أصل أفريقي

   حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن- ٢

، الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري أن اجلماعات شبه العـسكرية               ٢٠٠٤يف عام     - ١٣
وأعربت . )٤٨(وا إخالالً شديداً بالقانون اإلنساين الدويلواملغاورين ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وأخلّ
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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل عن قلقهما بشأن العالقات القائمة بني عناصر القوات املسلحة                
  .)٤٩(وقوات أمن الدولة واجلماعات شبه العسكرية غري القانونية

االحتجاز وتزايد حاالت   حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار       ، أعربت اللجنة املعنية     ٢٠٠٤ويف عام     - ١٤
، ٢٠٠٨ويف عام . )٥٠(التعسفي واالختطاف واالختفاء القسري والتعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء واالغتيال

ات قوق اإلنسان استمرار حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء املنسوبة إىل أفراد يف قوالسامية حلفوضة املالحظت 
  .)٥١( اجليشال سيمااألمن، 

الحظت بقلق اغتيال مدافعني عـن حقـوق        قد  ، كانت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       ٢٠٠٤ويف  عام      - ١٥
 ٢٠٠٦وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها يف عام         . )٥٢(اإلنسان وزعماء سياسيني ونقابيني وقضاة وصحفيني     

  .)٥٣( يف املناطق املتأثرة بالرتاع املسلح الداخليقُتلواالعدد الكبري من املعلمني الذين إزاء 

يه كل من املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان،              سلّم ف ويف الوقت الذي      - ١٦
واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين باستقالل 

أبريل / نيسان٣٠القضاة واحملامني، باعتماد احلكومة بعض التدابري وقدَّروا هلا ذلك، أعربوا يف بيان مشترك مؤرخ 
نشطاء يف اجملتمع املدين    ال اغتيال   ال سيما تدهور وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان،       قلقهم إزاء    عن بالغ    ٢٠٠٨

 عملية اغتيال ارتكبتها    ٢١وأشاروا إىل   . ومضايقتهم وترهيبهم ا،  املمثلني للضحاي امني  احمل و )٥٤(نقابينيالزعماء  الو
إىل اختاذ  السامية  فوضة  امل، دعت   ٢٠٠٧ويف عام   . )٥٥(٢٠٠٨مجاعات مسلحة غري قانونية جديدة يف مطلع عام         

  .)٥٦(تدابري فعالة لتحسني محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

ة مبتابعة املالحظات اخلتامية باملعلومات اليت قدمتها كولومبيا        ورحبت مقررة جلنة مناهضة التعذيب املعني       - ١٧
، لكنها أعربت عن قلقها على املدافعني عن        )٥٧( بشأن األنشطة املركزة على محاية حقوق اإلنسان       ٢٠٠٦يف عام   

ايقة معلومات عن التدابري املتخذة حلمايتهم من االعتداء واملضاحلصول على ت بشدة طلبها ررحقوق اإلنسان، وك
  .)٥٩(وتنظر اللجنة حالياً يف املعلومات اليت قدمتها إليها كولومبيا الحقاً. )٥٨(وتشويه السمعة

، تلقى الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي تقارير تتحدث عن              ٢٠٠٦ويف عام     - ١٨
. اليت ال ميكنها القيام هبا صراحة"  القذرةاألعمال"ب ماعات شبه عسكرية للقيام جلفصائل اجليش احتمال استخدام 

مع انتهاكات أخرى حيصل هبا االختفاء، باالقتران    اليت  املهّمش يف التقارير بالطريقة     ويتعلق أحد جوانب االختفاء     
لقانون والتنفيذ العملي رغم التقـدم      اوالحظ الفريق العامل أن مثة فجوة بني تقدم         . )٦٠(صارخة حلقوق اإلنسان  

  .)٦١(بشأن اإلطار الدستوري واملؤسسي للتصدي ملسألة االختفاءاحملرز 

، الحظت جلنة مناهضة التعذيب بارتياح اعتماد عدد من القوانني احمللية املتـصلة مبنـع               ٢٠٠٣ويف عام     - ١٩
غري أهنا أكدت جمدداً قلقها بشأن أعمال التعذيب وإسـاءة املعاملـة            . التعذيب وإساءة املعاملة والقضاء عليهما    

 اليت ترتكبها قوات أمـن الدولـة        -  اليت تتحدث التقارير عن انتشارها واللجوء إليها بشكل منهجي         - العديدة  
، وأعربت عن قلقها ألن التدابري اليت اعتمدهتا كولومبيا أو          )٦٢(طار العمليات العسكرية وخارجه   ضمن إ وأجهزهتا  

  .)٦٣( القانونية قد تشجع على ممارسة التعذيبهي يف طور اعتمادها ملكافحة اإلرهاب واجلماعات املسلحة غري
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، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد ألن األطفال ال يزالون يتعرضون للتعذيب    ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٠
الدولة، مبن فيهم أفراد اجليش، متورطون يف تلك األعمال أيضاً رغم أعوان واملعاملة القاسية واملهينة، والحظت أن 

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل       . )٦٤(ات املسلحة غري القانونية املسؤولية الرئيسة     حتمل اجلماع 
  .)٦٥(مجيع التدابري الالزمة يف هذا الصددباختاذ كولومبيا 

. )٦٦( إىل أن جتنيد القوات املسلحة لألطفال حمظور قانونـاً ٢٠٠٨وأشار تقرير لليونيسيف صدر يف عام     - ٢١
، الحظ األمني العام أن القوات املسلحة احلكومية استخدمت أطفاالً يف االستخبارات رغـم أن               ٢٠٠٧ويف عام   

  .)٦٧(السياسة احلكومية الرمسية تقضي خبالف ذلك

قوق اإلنسان أن اجلماعات شبه العسكرية املسرَّحة مل تف         السامية حل فوضة  امل، الحظت   ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٢
 ٢٠٠٧وعقب عملية تسريح اجلماعات شبه العسكرية، متيز عام . )٦٨(ين يف صفوفهابالتزامها بتسليم األطفال اجملند

ويف عام  . )٧٠( اليت ال تزال جتند األطفال     )٦٩(أو تكريس عدد من اجلماعات املسلحة غري القانونية اجلديدة        بظهور  
  وجيش التحريـر الـوطين     ) فارك ( اجليش الشعيب  -القوات املسلحة الثورية لكولومبيا     ، الحظ األمني العام أن      ٢٠٠٧

وإعادة إزاء قصور عمليات إعادة اإلدماج يف اجملتمع        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها       . )٧١(ل األطفا ال يزاالن جيندان  
  .)٧٢(قدمت توصيات يف هذا الصدد فألطفال اجلنود املسرحنيلتعويض الالتأهيل وإتاحة سبل 

ما زال الفتيـان والفتيـات      استمرار اإلصابات اخلطرية اليت     السامية  فوضة  امل، الحظت   ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٣
نـشطة  األعـشوائية و  الهجمات  لل و )٧٤( وتعرضهم للعنف اجلنسي   )٧٣(بسبب األلغام املضادة لألفراد   يتعرضون هلا   

 إىل أن وجود ألغام أرضية وذخائر غري منفجرة ميثل          ٢٠٠٨وأشار تقرير لليونيسيف صدر يف عام       . )٧٥(رهابيةاإل
  .)٧٦(داً خطرياً ومتعاظماًهتدي

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء اخلطوات غري الكافية للتصدي للعنف    ٢٠٠٧ويف عام     -٢٤
  .)٧٧(املتفشي، مشريةً إىل أن الوضع السائد يعرض النساء والفتيات خلطر دائم بأن يصبحن ضحايا مجيع أشكال العنف

 عن قلقها إزاء االكتظاظ يف السجون والظروف املترديـة  ٢٠٠٣ضة التعذيب يف عام  وأعربت جلنة مناه    - ٢٥
 بأن املؤسسة ٢٠٠٨يف عام السامية فوضة املوأفادت . )٧٨(السائدة فيها، وأوصت باختاذ تدابري فعالة يف هذا الشأن

) ت اإلصـالحية  قانون املؤسـسا   (٦٥/١٩٩٣الوطنية لإلصالحيات والسجون أشارت إىل أهنا ستعدل القانون         
  .)٧٩(واللوائح العامة لإلصالحيات والسجون

الدولة على احتجاز أعداد كبرية من الناس استناداً أعوان وأشارت املفوضية إىل تقارير تتحدث عن إقدام   - ٢٦
  .)٨٠(إىل تقارير أو بيانات استخباراتية مل يقم الدليل على صحتها كما جيب

 ضد املرأة بالنهج املتكامل ملكافحة االجتار باألشخاص، وإن كـان يـساورها     وترحب جلنة القضاء على التمييز      - ٢٧
القلق ألن هذه املشكلة ال تزال منتشرة على نطاق واسع ولوجود عالقة بني االجتـار باملخـدرات واالجتـار بالنـساء                     

ارتفاع عـدد  ن قلقها إزاء الدولة لكنها أعربت عأقدمت عليها   ورحبت جلنة حقوق الطفل باملبادرات اليت       . )٨١(والفتيات
  .)٨٣( واالجتار واالستغالل االقتصادي)٨٢(األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي
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والحظت جلنة حقوق الطفل أيضاً بقلق العدد الكبري جداً من أطفال الشوارع وضعفهم أمام عصابات الشباب،                  -٢٨
  .)٨٤(وشددت على التهديدات اليت يطرحها التطهري االجتماعي

  القانونسيادة ة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، و إقام-٣

، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق عدم مراعاة املبادئ األساسية للحقيقة والعدالة وجرب الضحايا              ٢٠٠٦يف عام     -٢٩
 .)٨٥(وقدمت توصيات يف هذا الصدد    . يف اإلطار القانوين احلايل للمفاوضات اجلارية مع اجلماعات شبه العسكرية         

 الحظت مفوضة حقوق اإلنسان أنه ال تزال تعترض إقامة العدل مشاكل هيكلية، منها ضعف مستوى                ،٢٠٠٨ويف عام   
  . )٨٦(اإلبالغ عن اجلرائم والصعوبات اليت تعترض الوصول إىل نظام العدالة والفساد

اللجنة املعنيـة    على التوايل، أعرب كل من جلنة مناهضة التعذيب و         ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣عوام  األويف    - ٣٠
واعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان      . )٨٧(قلق إزاء اإلفالت من العقاب    الحبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل عن       

للدولـة،  أعوان  حيث أقيم الدليل على مسؤولية      )  ضحية ١٤ب تتعلق  ( آراء بشأن أربع رسائل فردية       ١٩٩٢منذ عام   
، والتوقيـف  )٨٩(، واحلق يف عـدم التعـرض للتعـذيب       )٨٨(ق يف احلياة  ووجدت، يف مجلة ما وجدت، انتهاكات للح      
وإذا كانت كولومبيا قد قدمت معلومات متابعة عـن بعـض آراء            . )٩٠(واالحتجاز تعسفاً، إضافة إىل احلق يف األمن      

 ويظل  ،ت، إىل حماكمة أو إدانة أشخاص تبينت مسؤوليتهم عن االنتهاكا         اآلناللجنة، فإن أي إجراءات مل تفضِ، حىت        
  .)٩١(احلوار مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مفتوحاً

، أشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري إىل عوامل شىت كرست ثقافة اإلفالت                ٢٠٠٤ويف عام     -٣١
 اإلنسان، واملقرر اخلاص    وقال كل من املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق           . )٩٢(من العقاب املتأصلة  

املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، إن                 
رتكبة املنتهاكات  الرائم وا اجلالت من العقاب عن     لتفشي اإلف الضرورة تقتضي اختاذ إجراءات ملموسة ومنسقة لوضع حد         

وحث كل من جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق            . )٩٣( عن حقوق اإلنسان   حبق املدافعني 
ودعـت جلنـة   . الطفل كولومبيا على وضع حد لإلفالت من العقاب وإجراء حتقيقات جنائية وتقدمي اجلناة إىل العدالـة              

 حقوق الطفل بأن جترى مجيع التحقيقات باسـتقاللية         مناهضة التعذيب إىل تعويض الضحايا تعويضاً كافياً، وطلبت جلنة        
 واملتعلقـة   ٢٠٠٦ورحب مقرر جلنة مناهضة التعذيب املعين باملتابعة باملعلومات اليت قدمتها كولومبيا يف عام              . )٩٤(ونزاهة

 يف تـشرين    وتستعرض اللجنة املزيد من املعلومات اليت كانت كولومبيا قدمتها        ". مكافحة اإلفالت من العقاب   "بربنامج  
  .)٩٥(٢٠٠٧أكتوبر /األول

 الذي ينص على وضع برنامج لتعويض  ١٢٩٠قوق اإلنسان ترحب باملرسوم رقم      ة السامية حل  فوضاملوإذا كانت     -٣٢
ضحايا اجلماعات املسلحة غري القانونية إدارياً، فقد ظلت تشجع احلكومة على بذل املزيد من اجلهود لوضع آلية جامعـة                

  .)٩٦(وشاملة للتعويض

 ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٨، أشار األمني العام إىل قرار احملكمة الدستورية الكولومبية املؤرخ           ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٣
، ٢٠٠٦ويف عام   . )٩٧(، املعروف بقانون العدالة  والسالم     ٩٧٥/٢٠٠٥القاضي بتعديل بعض اجلوانب الرئيسة للقانون       

جل املسؤولية احملتملة للدولة وموظفيها املدنيني عن اجلـرائم         لى أن هذا القانون ال يعا     عمفوضية حقوق اإلنسان    أكّدت  
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وأشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري          . )٩٨(اجلماعات املسلحة غري القانونية   على أيدي   املرتكبة  
محايـة مجيـع    الطوعي أيضاً إىل أن بعض الظروف املخففة املنصوص عليها يف هذا القانون قد تتعارض مع إعـالن                  

  .)٩٩(األشخاص من االختفاء القسري

 مـن   اً قائداً سابق  ١٣، أدىل مكتب املفوضية يف كولومبيا ببيان صحفي بشأن تسليم           ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣ويف    -٣٤
مسؤوليتهم، املعترف هبا، عن انتهاكات حقوق اإلنسان       إىل  منّبهاً  قادة اجلماعات شبه العسكرية بتهمة االجتار باملخدرات        

  .)١٠٠(القانون اإلنساينو

، الذي ينص، فيما ينص،     ٨٨٠، أشار مكتب املفوضية يف كولومبيا إىل أن املرسوم رقم           ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   -٣٥
على مزايا لفائدة احملكوم عليهم، قد يسهل البحث عن خيارات وبدائل للتوصل إىل اإلفراج، يف ظروف آمنة وُمرضـية،                   

بيد أن املكتب حض احلكومة على جتنب منح املزايا         . سروا ألسباب تتعلق بالرتاع املسلح    عن الرهائن وعن األسرى الذين أ     
املنصوص عليها يف ذلك املرسوم ألفراد اجلماعات املسلحة غري القانونية، سواء أكانوا مغاورين أم أعضاء يف مجاعات شبه                  

  . )١٠١(ربعسكرية يقضون أحكاماً بسبب ارتكاهبم جرائم حبق اإلنسانية أو جرائم ح

 حقوق اإلنسان جهاز القضاء على االستمرار يف حتقيقاته مع املوظفني العموميني            مفوضة، حثت   ٢٠٠٨ويف عام     -٣٦
  .)١٠٢(والزعماء السياسيني املرتبطني باجلماعات شبه العسكرية

ئم اليت ارتكبها أفراد    والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن احملاكم العسكرية واصلت التحقيق يف اجلرا              -٣٧
اجليش واليت مشلت التعذيب واالختفاء القسري واإلعدام بإجراءات موجزة وتعسفاً، رغم عدم فعاليتها يف حـل تلـك                  

وأبدت كـل  . )١٠٣(سناد هذه الوالية القضائية على تلك اجلرائم إىل احملاكم العاديةإالقضايا ورغم قرار احملكمة الدستورية   
، رحـب مكتـب     ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢٤ويف  . )١٠٤(عذيب وجلنة حقوق الطفل مالحظات مشاهبة     من جلنة مناهضة الت   

املفوضية يف كولومبيا حبكم أصدرته احملكمة الدستورية يقضي بأن نظام القضاء العادي، وليس القضاء العـسكري، هـو        
كمة الكونغرس مبراجعة مشروع القانون     وأمرت احمل . لنظر يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       لاملخوَّل  

  .)١٠٥(بشأن إصالح مدونة القضاء اجلنائي العسكري

   احلق يف اخلصوصية والزواج-٤

  .)١٠٦( عن قلقها ألن احلد األدىن لسن الزواج منخفض للغاية٢٠٠٦أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام   -٣٨

  سياسية حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة وال-٥

إذا كانت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة تعترف باجلهود الرامية إىل زيادة متثيل املرأة يف اإلدارة العامة علـى            -٣٩
لنـساء  ، فإهنا أعربت عن قلقهـا إزاء متثيـل ا  ٢٠٠٠الصعيدين الوطين واحمللي، مبا يف ذلك مبوجب قانون احلصص لعام          

  .)١٠٧(صليني والكولومبيني من أصل أفريقي، يف اهليئات املنتَخبة على مجيع املستوياتالضعيف، مبن فيهن نساء السكان األ

اسـتهدفت  ، تلقى مكتب املفوضية يف كولومبيا معلومات عن عمليات ترهيب وهتديد            ٢٠٠٧ويف عام     - ٤٠
نكيـا  حفيني غطوا اجللسات العامة اليت اسُتمع فيها إىل زعماء مجاعـات شـبه عـسكرية يف مـدلني وباّرا                  ص



A/HRC/WG.6/3/COL/2 
Page 11 

، أشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري إىل أن تركُّز ملكية وسائل ٢٠٠٤ويف عام . )١٠٨(وبوغوتا
وختضع أغلبية الـصحفيني لالسـتغالل      . اإلعالم يتحمل جزءاً كبرياً من اللوم بسبب ظروف الصحفيني البائسة         

وقد أصاب هذه املهنةَ هّم .  نظراً إىل معارضة الناشرينوضعف الرواتب بسبب عجزهم عن إنشاء نقابة خاصة هبم
  .)١٠٩(وغّم جراء مقتل عدد من الصحفيني

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن قلقها ألن النقابات ال تزال مستهدفة بأعمال ٢٠٠٨يف عام   - ٤١
  .)١١١(ىل العديد من القضايا املتعلقة بكولومبيا لدى جلنة احلرية النقابية وأشارت إ)١١٠(عنف خطرية

، حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومة على جعل تشريعاهتا تتماشى مع اتفاقية ٢٠٠٨ويف عام   - ٤٢
  .)١١٢(منظمة العمل الدولية املتعلقة باملساواة يف األجر

  توى معيشي الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف مس- ٧

 إىل أن الفقر، رغم اخنفاض مستواه، ال يزال منتشراً وميس           ٢٠٠٧أشار تقرير لليونيسيف صدر يف عام         - ٤٣
باخلصوص املشردين داخلياً والسكان األصليني والكولومبيني من أصل أفريقي واألطفال دون سن التاسعة وسكان 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البـالغ        . )١١٣(شديدالريف، كما أشار إىل أن توزيع الدخل يتسم بتفاوت          
وحـضت  . )١١٤(إزاء توسُّع الفجوة يف مستوى املعيشة وتزايد عدد األطفال الذين يعانون الفقر أو الفقر املـدقع            

  .)١١٥(احلكومة على بذل املزيد من اجلهود يف هذا املضمارالسامية فوضة امل

لطفل عن قلقها بشأن ضعف إمكانات الوصول إىل نظام الرعاية          ، أعربت جلنة حقوق ا    ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٤
  سـوء التغذيـة    احلصول على اخلدمات الصحية غري متكافئ؛       إن   :ما يلي الصحية وأشارت، فيما أشارت، إىل      

نسبة كبرية من املشردين والكولومبيني من أصل أفريقي والسكان األصليني؛ رغم اجلهود الكبرية             ال يزال يصيب    
وأوصت جلنة حقوق الطفل، مثلما     . غري متكافئة بسبب التفاوتات اإلقليمية    التغطية   لزيادة التلقيح، ظلت     املبذولة

، بزيادة اإلنفاق العام على قطـاع       ٢٠٠١فعلت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام          
  .)١١٦(زيع يف التوالسكانية واملناطق احملرومةراعاة الفئات الصحة ومب

  وفيـات األمهـات،    ارتفاع نسبة   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء              - ٤٥
ارتفـاع عـدد    وإزاء ، الفقريات والريفيات والسكان األصليني واملنحدرات من أصل أفريقي يف صفوف  ال سيما 

وشجعت كولومبيـا علـى     . يها من وفيات األمهات   مليات اإلجهاض غري القانوين وغري املأمون وما يترتب عل        ع
  .)١١٧(مواصلة جهودها لزيادة فرص حصول النساء على الرعاية الصحية، خاصة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية

، أشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة إىل أدلة جديرة بالتصديق والثقـة              ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول   - ٤٦
وي على احلدود ملادة الغليفوسيت مقترنةً مبكونات إضافية يضر بالصحة البدنيـة والعقليـة              مفادها أن الرّش اجل   
  .)١١٨(لسكان تلك املنطقة
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   احلق يف التعليم- ٨

 إىل أن عدد األطفال الـذين يتركـون         ٢٠٠٥أشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي صدر يف عام            - ٤٧
وأعربت جلنـة   . )١١٩(املتمردونينشط فيها   يها اجلماعات شبه العسكرية و    املدرسة كبري يف البلديات اليت تنشط ف      

حقوق الطفل عن قلقها إزاء االستعمال املتكرر للمدارس من طرف القوات املسلحة احلكومية وإنـشاء قواعـد                 
 يف  مشاركة األطفال إزاء  عسكرية قرب املدارس اليت تصبح أهدافاً عسكرية للجماعات املسلحة غري القانونية؛ و           

  .)١٢٠(أنشطة التدريب والزيارات املدرسية للقواعد العسكرية

تسعة أعوام منصوص عليه باعتبـاره حقـاً        ملدة  ، الحظت جلنة حقوق الطفل أن التعليم اجملاين         ٢٠٠٦ويف عام     -٤٨
 يتسم بفـرض    والحظت أن هذا احلكم أوجد نظاماً تعليمياً متييزياً       . ذلكقدر على   دستورياً، على أن يدفع التكاليف من ي      

  .)١٢١(االستبعاد االجتماعيبرسوم تعسفية و

  األقليات والشعوب األصلية -٩

 استقالليتهاإذا كانت جلنة حقوق الطفل ترحب باخلطوات القانونية املتخذة لالعتراف بالتنوع اإلثين لألقليات و               -٤٩
، فإهنا الحظـت أن هـذه       ني األصلي سكانلبيني من أصل أفريقي وا    مالكولوأقلية   ال سيما وحقوقها اجلماعية يف األرض،     

  .)١٢٢(، يف الواقع العملي، حتديات وهتديدات خطرية من أجل أن تنعم حبقوقها تواجهالفئات

أن آثار العنف اليت تتسبب فيها اجلماعات املسلحة غري القانونية           ٢٠٠٨وجاء يف تقرير لليونيسيف صدر يف عام          -٥٠
راراً بالغة ألن الرتاع تسبب تدرجيياً يف طرد اجملتمعات احمللية األصلية مـن أراضـي               للمجتمعات احمللية األصلية حتدث أض    

 املزاعم اليت تتحدث عـن   إزاء، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن قلقها الشديد           ٢٠٠٨ويف عام   . )١٢٣(األجداد
ات احمللية املنحدرة من أصـل أفريقـي يف         انتهاكات للحق يف احلياة واحلرمة الشخصية يف اجملتمع       وقوع   هتديدات و  تلقي

 والفئات املنحدرة مـن     سكان األصليني أن ال السامية  فوضة  امل، الحظت   ٢٠٠٨ويف عام   . )١٢٤(كورفارادو وجيغواماندو 
أصل أفريقي تضررت أيضا من املشاريع الضخمة املفروضة على أراضيهم اململوكة مجاعياً، ومن التشريعات غري املؤيـدة                 

  .)١٢٥(نتاج التقليدية، ومن وضع مشاريع بنية أساسية ضخمة، ومن الرش اجلوي للمحاصيل غري املشروعةألشكال اإل

خبصوص والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق عدم وجود منتديات للتشاور مع ممثلي اجملتمعات احمللية                 - ٥١
سة اجملتمعات احمللية األصـلية حقوقهـا يف        ، وعدم وجود ضمانات بشأن ممار     سكان األصليني توزيع األراضي على ال   

، الحظـت   ٢٠٠٧ويف عام   . )١٢٦(امللكية، نظراً إىل وجود مشاريع لتنمية واستغالل املوارد قد تؤثر يف تلك اجملتمعات            
 بني احلكومـة واألشـخاص      ستمرار فيه  إجراء حوار بناء واال     اليت تعترض  جلنة خرباء منظمة العمل الدولية الصعوبات     

  .)١٢٧(املعنيني العتماد قرارات

  املشردون داخلياً -١٠

، أعربت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ٢٠٠٦و ٢٠٠٤و ٢٠٠٣و ٢٠٠١ عواماأل يف  - ٥٢
 عن قلقها إزاء عدد ، على التوايل، وجلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب

 شردوا  شخصاً ١ ٩٧٦ ٩٧٠أن   ٢٠٠٨وجاء يف تقرير لليونيسيف صدر يف عام        . )١٢٨( يف كولومبيا   الكبري ملشردينا
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 ٣ حنـو    حتدثت عن وجود  بيانات غري رمسية     بيد أن . استناداً إىل أرقام رمسية     على مدى السنوات العشر املاضية     داخلياً
 سجلوا مشرد داخلياً  ٢٠٠ ٠٠٠وجاء يف تقرير ملفوضية شؤون الالجئني أن أكثر من          . )١٢٩( اليوم ماليني مشرد داخلياً  

  .)١٣٠(وحده ٢٠٠٦يف عام 

عن أن حوادث    ٢٠٠٧وحسب مفوضية شؤون الالجئني، كشفت األرقام اخلاصة بالتشريد القسري يف عام              - ٥٣
وجيش التحرير ) فارك ( اجليش الشعيب- يا القوات املسلحة الثورية لكولومب ها كل منوقعت أساساً بسبب هجمات شّن

بني هاتني اجملموعتني ووكـاالت     اشتباكات  بني هاتني اجملموعتني أو بسبب      اشتباكات   وبسبب   ،على املدنيني الوطين  
يتعلق بوجود حماصيل غري مشروعة أو بالـضغط الـذي متارسـه             وكان التشريد يف بعض املناطق    . )١٣١(إنفاذ القوانني 

احملاصيل غري املشروعة واالجتـار باملخـدرات أو         حة غري القانونية أو العصابات العاملة يف  جمال تنمية         اجلماعات املسل 
  .)١٣٢(بسبب أثر الرش اجلوي

  البعيـدة املـدى   وسياساهتااقد أشاد باحلكومة على تشريعاهت  وإذا كان ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً         -٥٤
على اجلهود اليت بذلتها لتلبية احتياجاهتم اإلنسانية، فإنه أشار إىل أن عدم التنفيذ املتسق واملنسجم               بشأن املشردين داخلياً و   

وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقـوق        . )١٣٣(يؤثر يف قدرات املشردين داخلياً على إعمال حقوقهم بفعالية        
وجاء يف تقرير ملفوضية شؤون الالجئني صـدر يف         . )١٣٤(يلعلى التوا  ٢٠٠٦و ٢٠٠٤عامي  الطفل أوجه قلق مشاهبة يف      

  .)١٣٥( أكثر بالعنف، يف حني أن الفتيات معرضات لالعتداء اجلنسي واجلنسايننتضرريأن املشرَّدات  ٢٠٠٧عام 

إىل اتفاق بني احلكومة واملفوضية حلمايـة        ٢٠٠٨مفوضية شؤون الالجئني يف عام      صدرته  وأشار بيان صحفي أ     -٥٥
 .)١٣٦(امللكية للمشردين داخلياً وعددهم كبريحقوق 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-ثالثاً 
 ٤٠ كولومبيا تضررت تضرراً شديداً من نزاع مسلح داخلي دام أكثر من             بأنمفوضية شؤون الالجئني    أفادت    -٥٦
صفة غري مباشرة يف االجتار باملخدرات وتشارك يف الشبكات         ة مباشرة أو ب   واجلماعات املسلحة غري القانونية متورط    . عاماً

إليها املـشاكل اهليكليـة     إذ تضاف   إن العالقات املعقدة بني مجيع هذه العوامل،        . احمللية والدولية للجرمية املنظمة والفساد    
التمييز، تظل تـؤثر سـلباً يف    و ، والالمساواة ،اللجوء إىل العدالة  حتول دون   املزمنة مثل اإلفالت من العقاب والعوائق اليت        

وأثار شواغلَ مشاهبة كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة            . )١٣٧(وضع حقوق اإلنسان  
 أن الرتاع   ٢٠٠٧وجاء يف تقرير ملفوضية شؤون الالجئني صدر يف عام          . )١٣٨(املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل     

  .)١٣٩(مدى العقد املنصرم، فانتقل من املناطق الوسطى إىل مناطق احلدود النائيةتوسع على 

قوق اإلنسان بأن كولومبيا أحرزت تقدماً يف استعادة األمن يف مجيع أحناء البالد يف              السامية حل  املفوضةواعترفت    -٥٧
  .)١٤٠(هماًالسنوات األخرية، ويعد إبراز حقوق اإلنسان يف جدول األعمال العام إجنازاً م

ة العليا قدمت أدلة واضحة على قوهتا واستقالليتها منذ         ـوأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن احملكم        - ٥٨
والتحقيقات جارية بشأن االشتباه يف ارتباط أعضاء يف الكونغرس وحمافظي مقاطعات سابقني وُعَمـد       . ٢٠٠٧عام  

قات عن مدى تغلغل هذه اجلماعات يف الدولة من خالل وكشفت مجيع هذه التحقي. سابقني جبماعات شبه عسكرية
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وجيب تفكيك البىن االقتصادية والسياسية للجماعات شبه . )١٤١(حتالفات مع سياسيني ودعم بعض الشركات اخلاصة
  .)١٤٢(العسكرية املسرَّحة

حايا لكـي   آليات ترمي إىل ضمان أمـن الـض       ، أشارت مفوضة حقوق اإلنسان إىل أن تنفيذ       ٢٠٠٨ويف عام     -٥٩
مكتـب  تعقَّـب   وينبغي أن يكون ذلك مسألة حمورية إنْ        . يشاركوا يف العملية وحيصلوا على تعويضات ميثل حتدياً آخر        

  .)١٤٣(قادة اجلماعات شبه العسكريةإفادات املدعي العام 

اخلاص املعين حباالت والحظ كل من املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر   -٦٠
اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، تصعيداً يف العنف                 
إزاء املدافعني عن حقوق اإلنسان وأوصوا باختاذ إجراءات عاجلة من أجل محاية املدافعني املعرضني للخطر محاية فعالـة،                  

تسم دعم مجيـع األحـزاب      كما أوصوا بأن ي   ات أكثر فاعلية وحماكمة اجلناة حماكمة تفضي إىل معاقبتهم،          وإجراء حتقيق 
  .)١٤٤( باملزيد من الصراحة واحلزمالسياسية للمدافعني عن حقوق اإلنسان واالعتراف هبم وبعملهم

الالمـساواة والعنـف    إىل ضرورة القضاء على     ٢٠٠٧وأشار تقرير ملنظمة الصحة العاملية صدر يف عام           - ٦١
تقرير ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات أشار و. )١٤٥(االجتماعي الذي سببه الرتاع املسلح واالجتار باملخدرات

 ،املزيد ملكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار باألسـلحة      فعل  أن كولومبيا حتتاج إىل     إىل   ٢٠٠٧واجلرمية صدر يف عام     
  .)١٤٦( على نقل األسلحة غري املشروعة أو االجتار هباعقوبات أشدتسليط ودعا إىل 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف 

  . شيء هبذا الشأنال يوجد  

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

ـ    لومامعتقدمي  تلبيةً لطلب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         - ٦٢  ١د مـن توصـياهتا حبلـول        ت عن تنفيذ العدي
للجنة اليت قـررت  إىل ا رداً كامالً ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول  ١٤، قدمت كولومبيا يف     )١٤٧(٢٠٠٥أبريل  /نيسان

  .)١٤٨(عدم اختاذ املزيد من اإلجراءات

 تـشرين   ١٢ حبلـول    اوطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل كولومبيا تقدمي معلومات عن ردها علـى توصـياهت               -٦٣
، ، طلبت اللجنة املزيد من املعلومات     ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٤وعقب الرد الذي قدمته كولومبيا يف       . ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين

  .)١٤٩(٢٠٠٧أكتوبر / يف تشرين األولهذه األخريةوقد رّدت 

القـانون   املسلحة التزاماهتا مبوجب     ماعاتاجلكافة  وأوصى ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً بأن حتترم            -٦٤
يف تسجيل حقوق متلك األراضي املعلَّق،      باإلسراع   ، يف مجلة أمور   ،وعن املسائل املتعلقة باألرض، أوصى    . اإلنساين الدويل 

  .)١٥٠(لفائدة كل من املشردين داخلياً واجملتمعات احمللية املهدَّدة
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 بأمور منها أن تنظـر كولومبيـا يف         ، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري         ٢٠٠٤ويف عام     -٦٥
 بـصرف   ،لعدالةإىل ا اإلنسان  وأن يقدَّم مرتكبو انتهاكات حقوق      مكافحة اإلفالت من العقاب باعتبارها أولوية رئيسية        

  .)١٥١(النظر عن انتماءاهتم السياسية

ومة واقع العالقات الـيت     وأوصى الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي بأن تواجه احلك              -٦٦
  .)١٥٢(أقامها أفراد يف قوات اجليش والشرطة الوطنية مع اجلماعات شبه العسكرية

معربة عن أملها    حقوق اإلنسان التأكيد على أمهية االستمرار يف تنفيذ مجيع توصياهتا السابقة،             مفوضةوجددت    -٦٧
وقدمت كولومبيا معلومات عرب مالحظاهتا . )١٥٣(لى التنفيذ لإلشراف ع٢٠٠٦لى اآلليات اليت أنشئت يف عام يف اإلبقاء ع

  . )١٥٤(قوق اإلنسانالسامية حل املفوضة اللذين أعدهتما ٢٠٠٨ و٢٠٠٧وتعليقاهتا على تقريري 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
ية حقوق اإلنسان أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس كولومبيا املساعدة التقنية من جهات مثل مفوض         - ٦٨

واليونيسيف يف جماالت من قبيل قضاء األحداث وتدريب الشرطة وإعادة اإلدماج االجتماعي وإعـادة التأهيـل                
  .)١٥٥(والتعويض املتاح للجنود األطفال املسرَّحني واألطفال ضحايا األلغام األرضية

 إىل النتائج املتوقعة لتعزيز القـدرات       ٢٠١٢-٢٠٠٨٠وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة التقنية للفترة           -٦٩
  .)١٥٦(الوطنية واإلقليمية اخلاصة باملؤسسات الدميقراطية وبناء السالم واسترداد حقوق الضحايا، يف مجلة أمور
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