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  من) ج(١٥موجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة 
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *كولومبيا

صلحة إىل عملية االستعراض الدوري     امل من أصحاب  ٢١ مة من املقدَّ )١(للورقات موجز هو هذا التقرير   
 ن التقرير أي آراٍءوال يتضمَّ. عتمدها جملس حقوق اإلنسانبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت ايتَّهو و. الشامل

 يتـصالن   قـرارٍ  أو    من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكـمٍ           نظر أو اقتراحاتٍ   أو وجهاتِ 
 منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنـه              وذُكرت بصورةٍ . دةمبطالبات حمدَّ 

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه           .  تغيري النصوص األصلية   ر املستطاع مل جيرِ   بقد
وتتاح على املوقع الشبكي    . املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها            

 االستعراض  دوريةوبالنظر إىل كون    . الواردةرقات  جلميع الو للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة       
يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتَّصل يف املقام األول بأحداٍث وقعت بعد 

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
، إىل أن حكومـة     ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط ) ٣الورقة املشتركة   ( منظمة   ٣٤ُتشري املعلومات الواردة من       - ١

 كولومبيا وّجهت رسالة إىل منظمات اجملتمع املدين اليت تدافع عن حقوق اإلنسان تطلب فيها أن ُتطلعهـا هـذه       
املنظمات على رأيها خبصوص حالة حقوق اإلنسان يف البالد بغية إعداد التقرير املقرر تقدميه يف إطار االستعراض                 

وأفادت هذه املنظمات أنّ حتالف املنظمات االجتماعية والرابطات املتصلة هبا العاملة من أجل . )٢(الدوري الشامل
، ) منظمة٧٥٤(معية الدائمة للمجتمع املدين من أجل السالم ، واجل) منظمة١٤٠الذي يضم (الدميقراطية والسالم 

واحملفل الكولوميب حلقوق اإلنسان والدميقراطية )  منظمة١٩٩(للتنسيق  األمريكية -  األوروبية - واهليئة الكولومبية 
بت عليها وعايت تتبعها احلكومة يف إجراء املشاورات، قد اعترضت على األساليب ال)  املنظمات من١١٠(والتنمية 

اليت متثل املثليـات  وفيما يتعلق باملنظمات . )٣(معههة يف التعاطي مع اجملتمع املدين بدل التعاون جاختاذ موقف املوا 
ثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني، فإهنا ال ُتعدُّ من بـني                واملثليني و 

  . )٤(لتحيز ضدهااحملاورين املُعترف هبم بسبب ا

   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن كولومبيا قدمت مثانية إعالنات تفسريية تتعلق بنظام روما األساسي بعد أن   - ٢
وناشدت منظمة العفو الدولية احلكومة سـحب       . )٥(١٢٤ صّدقت عليه، فضالً عن اإلعالن الذي قدمته يف إطار املادة         

رائم احلرب الـيت     والذي ترفض فيه االعتراف باختصاص احملكمة فيما يتعلق جب         ١٢٤عالن الذي قدمته يف إطار املادة       اإل
يرتكبها مواطنوها أو اليت ُترتكب على أراضيها، وكذلك اإلعالن الذي يرمي إىل تقييد اختصاص احملكمة فيما يتعلـق                  

  .)٦(باجلنح السياسية

  ريعي اإلطار الدستوري والتش- باء 

 شبه العسكرية اليت ُشرع اجلماعاتعملية تسريح  الذي ينظم ترى منظمة العفو الدولية أن اإلطار القانوين  - ٣
ال العدالة والتعويض، ويف مع املعايري الدولية املتعلقة حبق الضحايا يف معرفة احلقيقة، وتفق  ال ي٢٠٠٣فيها يف عام 

 .)٧(انتهاكات حلقوق اإلنـسان ما ترتكبه من الة ومساءلتها عشبه العسكرية بصورة فع   يضمن تفكيك اجلماعات    
 ٣١ ٠٠٠أي ما يربو على     ( يف املائة من األفراد املنتمني إىل هذه اجلماعات الذين جرى تسرحيهم             ١٠وُيذكر أنّ   

 مشمولون بالقانون املتعلق بتحقيق العدالة والسالم الذي ينص على ختفيف العقوبة لكل من يقبـل اإلدالء          ) رجل
بقون، الذين ميثلون   تألفراد امل اأما  . بشهادة كاملة عن ضلوعه يف ارتكاب أفعال تشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان          

 مينح العفو بفعـل الواقـع       ١٢٨ يف املائة، فقد فلتوا حىت اآلن من املالحقة القضائية ألن املرسوم رقم              ٩٠نسبة  
هم حلقوق اإلنسان أو الذين مل يصدر حبقهم قـرار          لألشخاص الذين ال ُترفع ضدهم دعوى جنائية بسبب انتهاك        

وحسب منظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعليم والتنمية، ُتـشري           . )٨(إدانة بارتكاب مثل هذه اجلرائم    
 من اجلنود ٢ ٤١٢ من األعضاء السابقني يف مجاعات مسلحة، من بينهم ١٦ ٠٧٤تقديرات وزارة الدفاع إىل أنّ 

 وأفادت املنظمة قائلة إنه جيب      .)٩(٢٠٠٨ و ٢٠٠٢ختذوا قراراً فردياً بتسليم السالح يف الفترة ما بني          األطفال، ا 
لتجنيد القسري وغري املشروع، وإنه ال جيوز بالتايل مساءلتهم عن اجلـرائم الـيت             لاعتبار اجلنود األطفال ضحايا     

  .)١٠(ارتكبوها خالل الفترة اليت كانوا ينتمون فيها إىل صفوف اجليش
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 ألغت إمكانية   ٥٤٨/٩٩ من القانون رقم     ٢وأشارت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم إىل أن املادة            - ٤
  .)١١( عاما١٨ًلألشخاص دون سن " الطوعي"التجنيد 

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها–جيم 

  لومبيا تواجه هتديدات خطـرية،      أنّ املؤسسات يف مجهورية كو     )١٢(وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان      - ٥
 القوات املسلحة الثورية الكولومبية فحسب، بل أيضاً من جانب األفراد شبه العسكريني             يال من جانب مغاوير   

وتواجه مؤسسات رئيسية مثل اجمللس الوطين الكولوميب، أزمة كبرية تتعلـق           . الذين تسللوا إىل الطبقة السياسية    
د حقوق اإلنسان إىل أن اهليئات القضائية الكولومبية ، وال سيما احملكمة العليا، كما أشارت منظمة رص. بالشرعية

تكاد تكون اهليئات الوحيدة اليت صمدت بشجاعة يف وجه اجلماعات شبه العسكرية ولكن عليها أن تـستمر يف                  
لس بأن حيـث    وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان اجمل     . )١٣(املقاومة دون هوادة من أجل الدفاع عن استقالهلا       

ورييب على وقف هجماهتا على احملكمة العليا الكولومبية وغريها من اجلهات الفاعلة الـيت تقـوم                 الرئيس أ  إدارة
 لصريحبه العسكرية، وأن تقدم، بدالً من ذلك، دعمها امن أجل الكشف عن املتواطئني مع اجلماعات شبالتحقيق 

  .)١٤(لعمليات التحقيق

  ة التدابري السياساتي- دال 

بـأن  ) الشبكة( العمل بشأن كولومبيا     - ذكّرت املنظمات التابعة لشبكة املكتب الدويل حلقوق اإلنسان           - ٦
منظمة األمم املتحدة واملنظمات الكولومبية اليت تدافع عن حقوق اإلنسان حتث الدولة على اعتماد خطة عمـل                 

ويف هذا الصدد طلبت إىل الـسلطات       . )١٥(وطنية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل منذ سنوات عديدة        
تقدمي املزيد من الضمانات اليت تكفل هلا ممارسة أنشطتها، ولكن السلطات مل تقدم هذه الضمانات، مما أدى إىل                  

  . )١٦(توقف احلوار

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

أن زيارة عدد من املقررين اخلاصني إىل كولومبيا أصبحت أمراً ُملحاً، وال سيما املقرر ترى الشبكة   - ٧
اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسُّفاً واملقرر اخلاص املعين  باستقالل القضاة 

صت جلنة األنديز للحقوقيني، واملنظمة وأو. )١٧(واحملامني، الذي أبدى منذ سنوات عديدة رغبته يف زيارة البلد
العاملية ملناهضة التعذيب وحتالف املنظمات االجتماعية والرابطات املتصلة هبا العاملة من أجل الدميقراطية والسالم، 

، واحملفل الكولوميب حلقوق اإلنسان والدميقراطية والتنمية، ة للتنسيق األمريكي- ة  األوروبي- ة يئة الكولومبياهلو
نح أصحاب مباحلكومة بالتعاون مع آليات اإلجراءات اخلاصة و" ١الورقة املشتركة "شار إليها فيما يلي بعبارة امل

  .)١٨(م لزيارة البلداملوجهة إليهاالستجابة للدعوة الدائمة الواليات إمكانية 

 حقوق اإلنسان   جلنةتتخذ أية إجراءات بشأن التوصيات املقدمة من         الشبكة إىل أن احلكومة مل       أشارتو  - ٨
ملقررين اخلاصني وأفرقة من خمتلف االسامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا، واألمم املتحدة السابقة، ومكتب مفوضية 
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إهنا تصرفت بشكل خمالف لذلك، حيث      رصد تنفيـذ االلتزامات التعاهديـة، بل      العمل، واللجان املسؤولة عن     
كرية واختذت تدابري تنال من استقالل السلطـة القضائية، ومن         اجلماعات شبه العس  الً بالتفاوض مع    ـقامت مث 

حق املشرديـن، وال سيما اجلماعات الكولومبية املنحدرة من أصل أفريقي وجمتمعات الـسكان األصـليني، يف                
  .)١٩(استعادة أراضيهم

 تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة       - باء 
  جب التطبيقالواالقانون اإلنسان الدويل 

 أن كولومبيا تواجه، منذ أربعني عاماً، نزاعاً مسلحاً باملفهوم الوارد يف املـادة              ١ُتفيد الورقة املشتركة      - ٩
الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غـري الدوليـة              األوىل من   

وتعترب احلكومة احلالية أن األمر . )٢٠(اجلمهورية على إنكار قيامه أصالً، وهو نزاع يصر رئيس )الربوتوكول الثاين(
اإلصرار على إنكار وجود نزاع  وترى شبكة املكتب الدويل حلقوق اإلنسان أنّ هذا   . )٢١(يتعلق مبكافحة اإلرهاب  

ى تطبيـق   مسلح داخلي من شأنه أن يستبعد كل إمكانية إلجياد حل متفاوض عليه وُيشكك يف عزم احلكومة عل                
وتشري الشبكة أيضاً إىل برامج من قبيل الربنامج اخلاص باملزارعني اجلنود           . )٢٢(القانون اإلنساين الدويل دون حتفظ    

أو بشبكات املخربين، اليت أُبقي عليها رغم أن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أوصت بالتخلي عنها منذ عـام                  
 مبادرات ومقترحات عديدة عرضت فيها علـى القـوات          ، وضعت حكومة كولومبيا   ٢٠٠٤ومنذ  . )٢٣(٢٠٠٢

االختطـاف، وذلـك يف   عملية تبادل إنساين لألسرى وضحايا  -  اجليش الشعيب   - العسكرية الثورية الكولومبية    
 ٢٠٠٥ عـام    وانطلقـت يف  . نعدمةبني الطرفني م  بلدان صديقة، ولكن فرص التحاور      بوساطة من   أحيان كثرية   

 قـد   التقرير ذي الـصلة   ة وجيش التحرير الوطين ولكن األطراف مل تكن وقت تقدمي           حمادثات سالم بني احلكوم   
  .)٢٤(توصلت بعد إىل اتفاق بشأن برنامج للتفاوض
   املساواة وعدم التمييز- ١

فيما يتعلق حبقوق املثليات وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني   - ١٠
 أنه على الرغم من التعديالت )٢٥()٣الورقة املشتركة ( منظمة ٣٤لومات اليت قدمتها جمموعة مؤلفة من أفادت املع

الدفاع عن حقوقها بشكل أفضل إالّ عن طريـق   اإلجيابية اليت أُدخلت على القانون، فإن هذه الفئة مل تتمكن من   
كمـا  . للمحكمة الدستورية  األحكام السابقة    وباالستناد إىل ) Tutela(إجراءات التظلم من أجل التمتع باحلماية       

تضمن التقرير الذي قدمته منظمة كولومبيا ديفرسا معلومات حول التمييز يف العمل، ويف الوصول إىل اخلدمات                
الطبية ونوعية هذه اخلدمات، واحلق يف التعليم؛ والعنف القائم على التحيز، والعنف الذي متارسه قوات الشرطة،                

 واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني احملرومني             وحالة املثليات 
  .)٢٦( إىل املشاكل اليت تعاين منها هذه الفئة من األشخاصTrans-serكما تطرقت منظمة . من احلرية

   على شخصهالفرد يف احلياة واحلرية واألمان حق - ٢

َنفَّذُ مباشرة على أيدي             أبلغت منظمة العفو ا     - ١١ لدولية عن ارتفاع عدد حاالت اإلعدام خارج القضاء اليت ُت
ومعظم الضحايا من الفالحني أو من زعماء اجملتمعات احمللية الذين تدعي قوات األمن كذباً أهنم . )٢٧(قوات األمن 
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خمتص بـالتحقيق يف هـذه     هنويف معظم احلاالت، يدعي نظام القضاء العسكري أ       . قُتلوا خالل املعارك   مغاورون
 .)٢٨(إال نـادراً  ُيقاَضى املـسؤولون    ، ويتم يف معظم األحيان غلق ملفات هذه احلاالت قبل األوان وال             احلاالت

التصدي الرتفاع  التوجيهات الرامية إىل    ن  ـدرت عدداً م  ـأصة العفو الدولية إىل أن احلكومة       ـ منظم أشارتو
أبلغـت  و. )٢٩(نتائج ملموسـة  ذه التوجيهات مل ُتثمر حىت اآلن       ـ أن ه  إالّعدد حاالت اإلعدام خارج القضاء،      

عن تزايد عدد حاالت اإلعدام خارج القضاء اليت ينفذها اجليش حبق مـدنيني             منظمة رصد حقوق اإلنسان أيضاً      
 - ق اإلنسان  وأشارت شبكة املكتب الدويل حلقو.)٣٠(ُيدَّعى فيما بعد أهنم من احملاربني الذين قُتلوا خالل املعارك       

يَِّنةً أنّ منظمات تنشط يف جمال حقوق                 َب العمل بشأن كولومبيا إىل مشكلة العمليات العسكرية اإلجيابية الكاذبة، ُم
عملية  ١٣١ عن جبمع معلومات    ٢٠٠٧ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /من كانون الثاين  اإلنسان قامت يف الفترة     

 آخرين ٢٢ شخصاً للتعذيب و٢٠ آخرين يف حني تعرض ١٥اً وإصابة  شخص٢١١أدت إىل مقتل " كاذبةًإجيابية "
  .)٣١(لالحتجاز التعسفي

العسكرية مل تعد ووفقاً ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، تدعي احلكومة يف معظم األحيان أن اجلماعات شبه   - ١٢
ظمة رصد حقـوق    وأشارت من . )٣٢(موجودة، غري أن مجاعات شبه عسكرية جديدة ظهرت يف مجيع أحناء البالد           

 ٢٢اإلنسان إىل أن البعثة التابعة ملنظمة الدول األمريكية املعنية بالتحقيق من عملية التسريح كشفت عن وجود                 
وتفرض هذه اجلماعات سيطرهتا من خالل عمليات القتل واالختفاء القسري          . مجاعة من اجلماعات شبه عسكرية    

 سفارات يف بوغوتا    نويف األشهر األخرية، تلقت مثا    . )٣٣(ولة ومتارس نفوذها على أعلى مستويات الد      - والتهديد  
وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان كذلك      . )٣٤(وكذلك منظمة الدول األمريكية هتديدات من هذه اجلماعات       

إىل أن الضحايا الذين قدموا شكاوى تتعلق باالنتهاكات اليت ارتكبتها القوات شبه العـسكرية قـد تعرضـوا                  
وصت منظمة رصد حقوق اإلنسان اجمللس بأن حيث احلكومة على اختاذ إجراءات صارمة لتفكيـك               وأ. )٣٥(للقتل

الشبكات اإلجرامية واملالية والسياسية هلذه اجلماعات عن طريق تقدمي الدعم الكامل والفعال للتحقيقات اجلنائية              
ووفقاً لشبكة املكتب الدويل حلقوق . )٣٦(دعوها إىل تعزيز برنامج محاية الشهودياملتعلقة بأنشطة هذه اجلماعات، و

ديسمرب / سجيناً يف كانون األول    ٥٤٢اإلنسان، بلغ عدد السجناء من األفراد املنتمني إىل مجاعات شبه عسكرية            
وقد متكنت األغلبية العظمى هلؤالء األفراد من اإلفالت من القانون املتعلق بتحقيق العدالة والسالم وأُطلق ، ٢٠٠٧

ُيوجُد فراغ قانوين فيما يتعلق بعملية التسريح وفضالً عن ذلك، . ٢٠٠٣ لعام ١٢٨ املرسوم رقم سراحهم مبقتضى
ينتمون إىل اجلرائم اليت يرتكبها أفراد قرارها الذي مفاده أن اجلنائية التابعة للمحكمة العليا أصدرت الدائرة أن منذ 

  مـشمولني باملرسـوم    يب هـذه اجلـرائم غـري        مجاعات شبه عسكرية ال متثل جرائم سياسية، مما يعين أن مرتك          
  .)٣٧(١٢٨رقم 

وأبلغت منظمة العفو الدولية أن مجاعات املغاورين ال تزال تنتهك حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين          - ١٣
وهناك اعتقاد بأن القوات املسلحة     . )٣٨(الدويل، مبا يشمل قتل املدنيني بشكل متعمد واالختطاف وأخذ الرهائن         

وأعربت منظمة العفو .  رهينة، وغالباً ما يتم ذلك يف ظروف مروعة٧٠٠لكولومبية قامت باختطاف حنو الثورية ا
الدولية عن القلق أيضاً إزاء الرتاع القائم بني القوات املسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطين يف مقاطعة 

قليلة األخرية، وإزاء استمرار مجاعات املغاورين يف       أراوكا، الذي أدى إىل مقتل مئات املدنيني خالل السنوات ال         
وُيزعُم أيضاً أن القوات املسلحة الثورية الكولومبية مسؤولة  عن عدد كبري من             . استخدام األلغام املضادة لألفراد   

كما أعربت منظمة . ٢٠٠٧أكتوبر / مرشحاً لالنتخابات احمللية يف تشرين األول٢٩عمليات القتل اليت استهدفت 
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ق احلضرية، والـيت تعـزو الـسلطات        ـدد من املناط  ـلعفو الدولية عن القلق إزاء التفجريات اليت ُنفذت يف ع         ا
ن الزيادة الكبرية ـوأبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان، ع. )٣٩(مسؤوليتها إىل القوات املسلحة الثورية الكولومبية

من جراء األلغام الربية املـضادة لألفـراد الـيت          اليت شهدهتا السنوات األخرية يف عدد األشخاص الذين أصيبوا          
  .)٤٠(املغاورونيستخدمها 

 ٢٠٠٢ شخصاً تعرضوا للتعذيب يف الفترة مـا بـني عـامي             ٩٣٢ أنّ   ١وقد ورد يف الورقة املشتركة        - ١٤
 هذه يف حني ُتعزى احلاالت املتبقية الـيت        حاالت التعذيب    من يف املائة    ٩٠,٦أنّ الدولة مسؤولة عن     ؛ و ٢٠٠٧و

وجيـدر  .  قاصراً ٣٣ امرأة و  ٨٢قد مشلت حاالت التعذيب هذه      و. )٤١( إىل مجاعات املغاورين    يف املائة  ٩,٤متثل  
باإلشارة أيضاً إىل حاالت تعرض فيها أفراد املثليات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالـث واحملـولني                 

  .)٤٢(ات الشرطةلى أيدي قوجنسياً وحاملي صفات اجلنسني ملعاملة قاسية ومهينة ع

مـا  حاالت االحتجاز التعسفي    أنّ   إىل   ١ الورقة املشتركة وفضالً عن ذلك، تشري املنظمات اليت قدمت          - ١٥
  .)٤٣("األمن الدميقراطيسياسة "ن هذه الزيادة تزامنت مع تنفيذ ما ُيسمَّى  وأ٢٠٠٢منذ عام فتئت تتزايد 

نسان إىل أن التشريعات الكولومبية املتعلقة باالختفاء القسري        وأشارت شبكة املكتب الدويل حلقوق اإل       - ١٦
اجلرائم املوصوفة يف القانون اجلنائي، إالّ أنّ تطبيق القـانون          بني  متطورة نسبياً ال سيما أن هذه الظاهرة ُتعُد من          

قت بعيد حجـر     أنّ حاالت االختفاء القسري متثل منذ و       )٤٥(أبلغت منظمة العفو الدولية     و. )٤٤(يظل غري كافٍ  
 وعلى  .ضع أحد للمساءلة  ويف معظم احلاالت، مل خي    . الزاوية الستراتيجية مكافحة التمرد اليت تنفذها قوات األمن       

العدالة والسالم قد قدموا قادة اجلماعات شبه العسكرية ممن انضموا إىل العملية املتعلقة بتحقيق الرغم من أن بعض 
ويف . د جثثهم جمهولـة   وفال تزال هوية الضحايا وأماكن وج     ى أيديهم،   قُتلوا عل األشخاص الذين   عن  معلومات  

 شخصاً ُيعتقَُّد أهنم وقعوا ١ ٥٢٥ جثث ما يزيد على راسُتخرجت من القبو ٢٠٠٨ و٢٠٠٦بني عامي ما الفترة 
 ١٩٣ هويتها تفِشوال يتجاوز عدد اجلثث اليت كُ. اجلماعات شبه العسكريةضحايا االختفاء القسري على أيدي 

 ١٥ ٠٠٠ يف أكثر مناملدعي العام بصدد التحقيق وتفيد التقارير أن مكتب . إىل أهاليهاجثة  ١٦٠أُعيد منها جثة 
  .)٤٦(حالة من حاالت االختفاء القسري

، واملنظمـة العامليـة     منظمة خط املواجهة  حقوق اإلنسان أوالً، و   منظمة  وفقاً للمعلومات اليت قدمتها     و  - ١٧
 مدافعاً عن حقوق اإلنسان يف الفترة ما        ٧٥، قُتل   )االئتالف (الحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   وا ،ملناهضة التعذيب 

أشـكال  يواجهون شـىت     حقوق اإلنسان    ن عن دافعوفامل. ٢٠٠٧ديسمرب  / وكانون األول  ٢٠٠٢يوليه  /بني متوز 
يـدات بالقتـل،    سكن، وعمليات املراقبـة، والتهد    ، وانتهاكات حرمة امل   التهجم والتخويف، كحمالت التشهري   

غري ذلك من االعتداءات كاملالحقة القضائية دون وعمليات االعتداء، وعمليات االختطاف، وحماوالت االغتيال، و
توجيهاً مينـع   صدر  أن ي لرئيس  نبغي ل االئتالف أنه ي  الحظ  و. )٤٧(سند قانوين أو الوصم بالتعاطف مع اإلرهابيني      

ملدافعني عن حقوق اإلنسان وأن حيرص على إنفاذه، كما ينبغي للمجلس ىل اإاملوظفني العامني من توجيه هتم زائفة 
. )٤٨(جهاز املخـابرات احلكـومي    عملية مجع املعلومات واستخدامها يف تقارير       الوطين أن يسن تشريعات تنظم      

 ُيثمرإىل وجود برنامج حكومي حلماية مدافعي حقوق اإلنسان مل          أشارت شبكة املكتب الدويل حلقوق اإلنسان       و
تتعارض مع  ألسباب منها قيام عسكريني من رتب عالية واحلكومة ورئيس اجلمهورية بإصدار قرارات             أية نتائج   

 .)٤٩(أهداف الربنامج
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   يف  ارتفاع عدد االغتياالت اليت اسـتهدفت نقـابيني       منظمة العفو الدولية إىل      من   ةاألرقام الوارد تشري  و  - ١٨
هذه االغتياالت ُنفّذت ، و٢٠٠٨ نقابياً يف عام ٢٦نقابات العمال، اغتيل ووفقاً لالحتاد العاملي ل. )٥٠(٢٠٠٨عام 

ركـات  احلمع املغاورين أو مـع      نقابات العمال متواطئة    عات شبه عسكرية تعترب أن      ايف معظمها على أيدي مج    
 بـال  ال تزال  يف املائة من حاالت القتل٩٦,٨االحتاد العاملي لنقابات العمال أن نسبة   أضاف  و. ة املتطرف يةاليسار
أوصت بزيادة دعمهـا يف     إزاء اغتيال نقابيني و   أيضاً  القلق  عن  منظمة رصد حقوق اإلنسان     وأعربت  . )٥١(عقاب
  .)٥٢(بالتحقيق يف حاالت قتل النقابينياملدعي العام، املعين كتب ملالطويل املدى 

هلدف الرئيسي ألعمال العنـف     وجهت شبكة املكتب الدويل حلقوق اإلنسان النظر إىل أن املرأة متثل ا           و  - ١٩
الورقـة  املنظمات اليت قدمت    وأكدت  . )٥٣(الرتاعات املسلحة الداخلية   خالل   واالعتداء اجلنسي البدين والنفسي   

جلنة أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر       أفادت  و.  )٥٤( بدورها على حالة الضعف اليت تعانيها املثليات       ٣املشتركة  
  ض عـرِّ سياسة األمن الـدميقراطي احلاليـة تُ      ، باالستناد إىل مصادر عديدة أنّ       رأةالكارييب للدفاع عن حقوق امل    

املباشرة اليت تتعرض هلـا     االعتداءات  وفضالً عن ذلك، فإن التهديدات و     . )٥٥(للعنف اجلنسي بشكل متزايد   املرأة  
تينية ومنطقة البحر الكـارييب     جلنة أمريكا الال  أشارت  كما  . )٥٦(املرأة واملنظمات املعنية باملرأة، ال تزال مستمرة      

 حالة اعتداء جنسي خـالل الـسنوات األربـع          ١٢٧العام تلقى   املدعي  للدفاع عن حقوق املرأة إىل أن مكتب        
وفضالً عن  . )٥٧(مشروعةاملنتمني إىل مجاعات شبه عسكرية مشروعة أو غري         فراد  األ، معظم مرتكبيها من     األخرية

اليت جرائم االعتداء اجلنسي    زاً كافياً على    يتركالعدالة والسالم    املتعلق بتحقيق    ركَّز عند تطبيق القانون   ُيذلك، مل   
  بتـت   منظمة العفو الدولية إىل أن احملكمة الدسـتورية          أشارتو. )٥٨(ترتكب ضد النساء واملراهقات والفتيات    

ه عسكرية من أجل يف دعوى قُّدمت بالنيابة عن نساء تعرضن للعنف على أيدي مجاعات شب      ٢٠٠٨مايو  /يف أيار 
التـزام الدولـة   تتعارض مع ة الضحايا ـة حلماي ـستراتيجية احلكوم التمتع باحلماية القانونية، وخلصت إىل أن ا      

ستة أشهر الكولومبية احملكمة السلطات هلت موأ. مبوجب الدستور والصكوك الدولية مبنع ممارسة العنف ضد املرأة
أيضاً معلومات عن العنف اجلنسي الذي ُيمارس        ١ت الورقة املشتركة    وتضمن .)٥٩(ملراجعة برنامج محاية الشهود   

  .)٦٠(ضد املرأة

انتهاكات حقوق اإلنـسان    من  عن قلقها إزاء عدد     أيضاً  أعربت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم       و  - ٢٠
القـوات  على أيـدي    القسري  والتجنيد  " املدامهات"بنظام التجنيد العسكري يف كولومبيا، مثل ممارسة        تصلة  امل

  .)٦١(ةحكومغري التابعة للات الفاعلة هاحلكومية واجلاملسلحة 

من  ١٤  ٠٠٠ و١١  ٠٠٠ووفقاً ملنظمة املتطوعني الدوليني من أجل املرأة والتعليم والتنمية، هناك اليوم ما بني    - ٢١
 األطفـال   ورين بانتظام بتجنيـد    منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل قيام املغا       أشارتو. )٦٢(يف كولومبيا اجلنود األطفال   

وأفادت منظمة العفو الدولية أهنا ال تزال تتلقى تقـارير عـن   . )٦٣( عاما١٥ًكمحاربني، مبن فيهم أطفال دون سن     
، ٢٠٠٧مارس  / آذار ٦ويف  . )٦٤(التجنيد القسري لألطفال من جانب مجاعات املغاورين واجلماعات شبه العسكرية         

 العفو الدولية أشارت    منظمةإالّ أنّ   ظر استخدام األطفال ألغراض االستخبارات؛      أصدرت وزارة الدفاع توجيهاً حي    
كما . إىل أن قوات األمن الكولومبية ال تزال تستخدم األطفال يف عمليات االستخبارات ويف أنشطة مماثلة أخرى               

بالغ والرصد املنشأة ، وافقت احلكومة على آليات اإل٢٠٠٨فرباير / شباط١٢الحظت منظمة العفو الدولية أنه يف 
لكنها أبدت حتفظات على توسيع نطاق آلية  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم         
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وناشدت منظمة العفو الدولية احلكومة ضـمان املـشاركة         . )٦٥(إلبالغ والرصد لتشمل أعمال العنف اجلنسي     ا
 والتنسيق الفعال مع األمم املتحدة وكذلك إدراج العنف اجلنسي          كومية يف هذه اآللية،   احلالكاملة للمنظمات غري    

شبه العسكرية، أن اجلماعات كما ناشدت منظمة العفو الدولية احلكومة االعتراف ب. كفئة حمددة ضمن هذه اآللية
 لألمم األطفال، ولذلك ينبغي عدم حذفها من قائمة األمني العامال زالت تقوم بتجنيد املغاورين، مجاعات وكذلك 

  .)٦٦(استخدامهم يف حاالت الرتاع املسلحباملتحدة املتعلقة باألطراف اليت تقوم بتجنيد األطفال أو 

حالة الضعف اليت يعانيهـا     القلق إزاء   عن    من جهتها  ٣ ورقة املشتركة املنظمات اليت قدمت ال   أعربت  و  - ٢٢
  .)٦٧(الذين ميارسون البغاءاحملولون جنسياً من الشباب 

أن جلنة حقوق الطفل إىل ضد األطفال وبة اجلسدية املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقت أشارو  - ٢٣
بإنفاذ  داخل األسرة ويف املدارس ويف مؤسسات أخرى وأوصت          استخدام العقوبة اجلسدية  أعربت عن قلقها إزاء     
عقوبة اجلسدية كتدبري تـأدييب يف      وأشارت املبادرة كذلك إىل انعدام أي حظر صريح لل        . التشريعات ذات الصلة  

أعربت عن أملها يف أن توصي عملية االستعراض احلكومة بسن تشريعات حتظر صراحةً و. )٦٨(مؤسسات اإلصالح
  .العقوبة" خفَّت" مهما )٦٩(مجيع أشكال العقوبة اجلسدية يف مجيع األمكنة

 نظام جديد للتصدي للمخالفـات الـيت        وينص القانون اجلديد املتعلق باألطفال واملراهقني على إنشاء         - ٢٤
نشغال مـن أنّ املرحلـة      ال أعربت عن بالغ ا    ٤يرتكبها األحداث، إالّ أنّ املنظمات اليت قدمت الورقة املشتركة          

  .)٧٠(االنتقالية تستلزم اختاذ تدابري عديدة، مثل تدريب املهنيني، وتكييف املؤسسات وتنويع املناهج التعليمة

   يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون إقامة العدل، مبا- ٣

ُتعَنى وحدة العدالة والسالم التابعة ملكتب املدعي العام بالتحقيق يف االنتهاكات اليت يرتكبـها أفـراد                  - ٢٥
ُد مهمة التحقيق يف ٩٧٥اجلماعة املسلحة غري املشروعة اليت ُيزَعم أهنا فُكِّكت مبوجب القانون رقم         ، يف حني ُتسَن

وأفادت منظمة العفـو الدوليـة      . ات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن إىل وحدة حقوق اإلنسان          انتهاك
وأشـارت  . )٧١(كذلك أن قيام وحدتني خمتلفتني بالتحقيق يف قضايا جنائية منفصلة قد ُيقوِّض فعالية التحقيقات             

وأفادت شبكة املكتب   . )٧٢(ون منعدمة منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن املساءلة عن اجلرائم اخلطرية تكاد تك           
الدويل حلقوق اإلنسان أن البيانات األولية الصادرة عن قادة اجلماعات شبه العسكرية الذين أُفرج عنـهم قـد                  

ولكن عملية . ساعدت إىل حد ما يف الكشف عن النظام الذي يسمح هلذه اجلماعات بارتكاب اجلرائم املشار إليها
 عقب تسليم أبرز قادة اجلماعات شبه العسكرية إىل الواليـات           ٢٠٠٨مايو  / يف أيار  تقصي احلقيقة توقفت فجأة   

 أيضاً إىل مسألة إفالت أفراد اجلماعـات شـبه          ١وأشارت املنظمات اليت قدمت الورقة املشتركة       . )٧٣(املتحدة
املخـتفني  العسكرية من العقاب، وإىل مشكلة أمن الضحايا والشهود، واخلطة الوطنية للبحث عن األشـخاص               

  .)٧٤( قائداً من قادة اجلماعات شبه العسكرية١٥ وتسليم ٢٠٠٧املُعتمدة يف عام 

 شخصاً شاركوا يف عملية حتقيق ١٧وأعربت شبكة املكتب الدويل حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اغتيال   - ٢٦
إىل أن احلكومة قامت يف     وأشارت منظمة العفو الدولية     . )٧٥(٢٠٠٧ و ٢٠٠٦العدالة والسالم، يف الفترة ما بني       

.)٧٦( بوضع برنامج حلماية الضحايا والشهود املشتركني يف عملية حتقيق العدالة والـسالم            ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
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ع برنامج ينص على أن متنح الدولة علـى  ـ، أصدرت احلكومة مرسوماً يتعلق بوض٢٠٠٨أبريل / نيسان ٢٢ويف  
ويف املقابل، مل   . كات اليت ارتكبتها اجلماعات املسلحة غري املشروعة      سبيل التعويض مبلغاً بسيطاً لضحايا االنتها     

يتناول املرسوم مسائل من قبيل ملكية األرض، والتعويضات املستحقة لضحايا االنتهاكات اليت ارتكبتها قـوات               
قابـات  األمن وغريها من موظفي الدولة، والتعويضات اجلماعية لصاحل املنظمات اليت تأثرت بـالرتاع، مثـل الن     

واملنظمات غري احلكومية املدافعة عن حقوق اإلنسان ومجاعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية لألشـخاص              
ة أقّرت بأن   ـة الوطنية للتعويض واملصاحل   ـة إىل أن اللجن   ـوأشارت الشبك . )٧٧(ن من أصل أفريقي   ـاملنحدري

ا مبا ارتكبوا من جرائم كما أهنم مل يعيـدوا جممـوع        أفراد اجلماعات شبه العسكرية الذين مت تسرحيهم مل يعترفو        
املمتلكات على حنو ما يقضي به القانون، وأن املمتلكات اليت تعهدوا بإعادهتا خالل احملاكمة مل ُتقدَّم إىل صندوق      

  .)٧٨(تعويض الضحايا

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

ألزواج من نفس اجلنس، وأشارت بوجه خاص إىل قضية نظرت فيها  إىل حق ا٣تطّرقت الورقة املشتركة   - ٢٧
  .)٧٩()١٣٦١/٢٠٠٥البالغ رقم  (٢٠٠٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام 

 كولومبيا، ومرصد - ووفقاً ملنظمة الرؤية العاملية، واخلطة الدولية لكولومبيا، ومنظمة قرى جندة األطفال    - ٢٨
، )٤الورقة املشتركة   ( اململكة املتحدة    - وطنية لكولومبيا، ومنظمة إنقاذ الطفولة      حقوق الطفل التابع للجامعة ال    

يوجد يف كولومبيا عدد كبري من األطفال غري املسجلني يف سجالت احلالة املدنية ومن حاالت الوالدات املَُسّجلة                 
. )٨٠( للحالـة املدنيـة    اليت ال ُتظهرها هذه السجالت بسبب عدم استكمال عملية حتديث وأمتتة السجل الوطين            

ويقضي القانون بأن ُيسجَّل املواليد يف مكان والدهتم، وهو ما ال ميكن القيام به يف حالة املشردين الذين يفتقرون، 
  .)٨١(فضالً عن ذلك إىل املوارد الالزمة هلذا الغرض

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وحريـة تكـوين اجلمعيـات            - ٥
   واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةوالتجمع السلمي،

، تشتكي املنظمات الدينية بانتظام مـن ُبـطء إجـراءات           )٨٢(وفقاً ملعهد الشؤون الدينية والسياسة العامة       - ٢٩
وأشار بعض املنظمات غري الكاثوليكية إىل أن هذه اإلجراءات تنطوي على حتيز ضدها، وأشار              . التسجيل وتعقدها 

 إىل تقارير عما تتعرض له اجلماعات الدينية واألفراد من أعمال عنف ومتييز ومضايقة وختويف علـى                 املعهد كذلك 
كما وردت تقارير متفرقة عن قيام مجاعات .  واجلماعات شبه العسكرية ومجاعات السكان األصليني  املغاورينأيدي  

دين املسيحي اليت تقع علـى أراضـيهم أو         ض الكنائس التابعة للمبشرين بال    ـالسكان األصليني بإضرام النار يف بع     
  .بالقرب منها

وأشارت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم إىل الصعوبات اليت يواجهها مستنكفو الضمري، الذين ُيفسَّر                - ٣٠
ء وال توجد قوانني أو لوائح تنص على إعفا       " للجانب اآلخر "استنكافهم يف معظم احلاالت على أنه ميثل دعماً نشطاً          

ومن جهة أخرى . )٨٥(مستنكفي الضمري من اخلدمة العسكرية، وترفض السلطات العسكرية قبول إعالن االستنكاف    
أشارت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم إىل التهديدات بالقتل اليت تعرض هلا مؤخراً عدد من األعضاء البارزين                 
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ظمة تقدم دعماً قوياً ملستنكفي الضمري وغريهم من الـشباب الـذين   ، وهي من(Red Juvenil)يف شبكة الشباب 
  .)٨٦(يتعرضون للتهديد بالتجنيد القسري من جانب احلكومة أو أعلى جهات فاعلة مسجلة غري تابعة للحكومة

وتتعـرض  . يتعرض الصحفيون يف كولومبيا لتهديدات مباشرة وجسدية      " مراسلون بال حدود  "ووفقاً هليئة     - ٣١
اإلعالم، وال سيما يف املقاطعات، ألعمال انتقامية يف حال تناوهلا مواضيع حساسة مثل االجتار باملخـدرات                وسائل  

. )٨٧(وأفادت اهليئة أن القوات شبه العسكرية متثل العدو الرئيسي للصحفيني الكولـومبيني           . والرتاع املسلح والفساد  
، ازدادت التهديـدات  ٢٠٠٨وخالل الربع األول من عام . )٨٨( أيضاً هتديداً للصحفيني املغاورينوتشكل جمموعات   

، متّتع مخـسة صـحفيني      ٢٠٠٧ويف عام   . )٨٩(املوجهة ضد الصحفيني يف اجلزء الشمايل الشرقي ملقاطعة سانتاندير        
  .)٩٠(باحلماية يف إطار برنامج محاية الصحفيني الذي وضعته منظمة الدول األمريكية

  مل عادلة ومؤاتية احلق يف العمل والتمتع بظروف ع- ٦

 أن مجاعات املثليات واملثليني وثنائيي امليول اجلنـسية         ٣وأفادت املنظمات اليت قدمت الورقة املشتركة         - ٣٢
واجلنس الثالث واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني تواجه عراقيل عدة يف جمال العمل بسبب تعرضها للتمييز 

  .)٩١(ة اجلنسية أو التعبري عنهاالقائم على أساس امليول اجلنسية واهلوي

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف الصحة ويف مستوى معيشي الئق- ٧

 أن أوجه الالمساواة ومعدالت الفقر والبطالة مل ُتسجل         ١وأفادت املنظمات اليت قدمت الورقة املشتركة         - ٣٣
قد اعُتمدت تدابري سلبية مثل ختفـيض       ف. اخنفاضاً رغم ما حققه البلد من منو اقتصادي جيد يف السنوات األخرية           

وحـسب  . )٩٢(االعتمادات املخصصة للجماعات احمللية لتمويل أنشطة يف قطاعات الصحة والتعليم واإلصـحاح      
 يف املائة من السكان من انعدام األمن الغذائي، يف حني يشهد ٤١األرقام الرمسية اليت ذكرهتا هذه املنظمات، ُيعاين 

ويتسم نظام الصحة بتفاوتات يف مستوى التغطية واجلودة تعكس القـدرة           . هوراً مستمراً نظام الصحة العامة تد   
وقد جاءت عمليات إغالق شبكة املستشفيات املتخصصة وخصخصتها لتكمل هذا          . املالية ملختلف فئات املرضى   

م سياسـة تتعلـق      عن االنشغال إزاء انعـدا     ٣وأعربت املنظمات اليت قدمت الورقة املشتركة       . )٩٣(املشهد العام 
وأشارت . )٩٤(باملثليات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني           

 إىل ارتفاع نسبة األشخاص الذين يفتقرون إىل اخلدمات األساسية، وإىل           ٤املنظمات اليت قدمت الورقة املشتركة      
كة جمارير، وإزاء احلالة التغذوية لألقليات اإلثنية، والعدد املثري للقلق حلاالت نظام لتوزيع املاء الصاحل للشرب وشب

التبين بني البلدان، واملعاملة السيئة اليت يتعرض هلا األطفال، واالستغالل اجلنسي والتجاري للقاصرين، وظـاهرة               
  .)٩٥(خاطرعمل األطفال السائدة بوجه خاص يف القطاع غري الرمسي ويف األعمال العالية امل

 إىل اهلجمات املوجهة ضد السلع احملمية مبوجب القـانون اإلنـساين            ١وأشار أصحاب الورقة املشتركة       - ٣٤
كمنع نقل اإلمدادات وإقامة حواجز على طرق املواصالت، واهلجمات املوجهة ضد البعثات الطبية واملدارس اليت               

وفقـاً  .  استخدام األسلحة احملظورة املغاورينمجاعات  وتواصل  . تنفذها كل اجلماعات املشاركة يف أعمال القتال      
للمنظمات اليت قدمت الورقة، أشارت اهليئة الدولية ملساعدة املعوقني إىل أن كولومبيا هي البلد الذي يعد أكـرب                  

  .)٩٦(عدد من ضحايا األلغام املضادة لألفراد يف العامل
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إلخالء معلومات عن احلـق يف الـسكن الالئـق          وقدم املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات ا         - ٣٥
وشّدد . )٩٧(ومكافحة عمليات اإلخالء مع التأكيد بوجه خاص على حقوق األشخاص ضحايا التشريد القسري            

على ضرورة أن تقوم الدولة الكولومبية بوضع واعتماد سياسات وبرامج وتدابري ملموسة تسمح للمشردين بالعودة 
ق يف امللكية واستخدام ممتلكاهتم واالنتفاع هبا، وذكّر برأي احملكمة الدستورية الذي            إىل أراضيهم وتكفل هلم احل    

وأشار املركز إىل أن املعايري الدولية . يفيد أن حق املشردين يف استعادة ممتلكاهتم اليت انتزعت منهم هو حق أساسي
  .)٩٨(السلطات الوطنية ملزمة بتطبيقهاذات الصلة هي جزء من القانون احمللي، حيث إهنا مدرجة يف الدستور، وأن 

   احلق يف التعليم- ٨

ووفقـاً  .  إىل أن التعليم االبتدائي غري جماين يف كولومبيا١أشارت املنظمات اليت قدمت الورقة املشتركة         - ٣٦
ويصل هـذا املعـدل يف   .  يف املائة٧,٩ عاماً ١٥للبيانات الرمسية، يبلغ معدل األمية يف صفوف األشخاص دون          

ويف .  يف املائة بني الرجال    ١٦,٩ يف املائة بني النساء و     ١٨,٤فوف الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي إىل        ص
ووفقاً للورقة . )٩٩( يف املائة بني النساء٢٢ يف املائة بني الرجال و١٣,١صفوف السكان األصليني، يبلغ هذا املعدل 

مييز بسبب امليول اجلنسية مثلما يؤكده انعدام سياسة تتعلـق          ، متارس خمتلف املؤسسات التعليمية الت     ٣املشتركة  
  .)١٠٠(باملثليات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني

   املشردون داخلياً- ٩

ري ما فتئـت    وأشارت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن ظاهرة التشريد القس              - ٣٧
 ماليـني   ٤ و ٣وتشري التقديرات إىل أن عدد املشردين داخلياً بلغ خالل العشرين سنة املاضية ما بـني                . تتفاقم

شخص، وقد أثرت هذه الظاهرة بوجه خاص يف املزارعني ومجاعات السكان األصليني واألشخاص املنحدرين من           
تابع للمجلـس النروجيـي لالجـئني إىل أن هـؤالء     وأشار مرصد حاالت التشرد الداخلي ال    . )١٠١(أصل أفريقي 

األشخاص ال يعيشون حمتشدين يف خميمات ولكنهم متجمعون يف بعض مناطق البالد حيـث يـشكلون أغلبيـة                  
 ١ ٠٠٠ يف املائة من جمموع بلديات البالد اليت يتجاوز عددها ٩٦وقد أثرت ظاهرة التشريد القسري يف . السكان
ات األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي واجملتمعات احمللية للسكان األصليني بوجه خاص وُتعاين مجاع. )١٠٢(بلدية

وأعرب املرصد عن القلق إزاء أمور منها ظروف العيش غري املستقرة . )١٠٣(من الرتاع ومن أعمال العنف والتشريد
هلجمات اليت يتعرض هلا العائدون؛ للمشردين الذين أُعيد توطينهم يف مناطق اإلغاثة اإلنسانية؛ وتعدد التهديدات وا

وحالة الضعف اليت يعانيها األطفال املشردون داخلياً وانعدام خدمات التعليم؛ وعدم كفاية تدابري احلماية وانعدام               
  .)١٠٤(سبل االنتصاف الفعالة

شـخاص   أن الدولة مل تف بالتزامها حبماية ممتلكـات األ ١وترى املنظمات اليت قدمت الورقة املشتركة    - ٣٨
ووفقاً . )١٠٥(املشردين، كما أهنا مل تعمل على إعادة املمتلكات اليت انتزعتها اجلماعات شبه العسكرية، إىل أهاليها

لشبكة املكتب الدويل حلقوق اإلنسان، فإن العودة اليت أشرفت عليها احلكومة مل تتم على حنو يتفق مع املبـادئ                   
فقد تعرضت أسر عديدة عادت إىل أراضيها، إىل . روط األمن والكرامة الطابع الطوعي وتوفر ش- الدولية املنطبقة 

ووفقاً للشبكة ازدادت االعتمادات املخصصة للمشردين خالل السنوات األخرية، ولكن          . )١٠٦(التشريد مرة ثانية  
 قامت،  وأبلغ مرصد حاالت التشرد الداخلي أن السلطات      . )١٠٧(احملكمة الدستورية رأت أن املبالغ مل تكن كافية       
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، استجابة لقرار صادر عن احملكمة الدستورية، بتنفيذ خطة وطنية تكفل تقـدمي الرعايـة         ٢٠٠٥فرباير  /يف شباط 
الكاملة للمشردين ضحايا العنف، وأن احلكومة خصصت اعتمادات قدرها مليارين من دوالرات الواليات املتحدة 

 أيضاً ٣وأشارت الورقة املشتركة . )١٠٨(٢٠١٠ و٢٠٠٥ لتوفري احلماية واملساعدة لألشخاص املشردين، للفترة بني
إىل حاالت التشرد اليت ال ُيبلغ عنها بالقدر الكايف، واليت تتعلق بأشخاص ينتمون إىل مجاعة املثليـات واملثلـيني                   
 وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني الذين يقعون ضحايا هذا العنف              

  .)١٠٩(بسبب ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسية أو بسبب تعبريهم عن هذه اهلوية وإظهارها

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
أشارت شبكة املكتب الدويل حلقوق اإلنسان إىل التقدم احملرز يف احلد من عدد عمليات القتل واالختطاف   - ٣٩

وال ُيعَزى هذا . ، مثل اهلجوم على القرى وإقامة احلواجز على الطرقاملغاورين تنفذها مجاعات وأعمال احلرب اليت
التقدم على األرجح إىل اتباع سياسة تقوم على أساس حقوق اإلنسان بقدر ما ُيعَزى إىل االستراتيجيات الـيت مت     

ت شبه العسكرية، وتكثيف تواجد القوات  التفاوض مع اجلماعا- اعتمادها إزاء اجلهات الفاعلة املسلحة الرئيسية 
 ويف -  اجلـيش الـشعيب   - العامة وزيادة الضغوط اليت ميارسها اجليش ضد القوات العسكرية الثورية الكولومبية            

املقابل أدت زيادة عسكرة األقاليم إىل تعدد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُتعزى مباشرة إىل القوة العامة، مثـل                  
  .)١١٠(اءاإلعدام خارج القض

وأشارت منظمة العفو الدولية من جهتها إىل أن مجيع األطراف يف الرتاع املسلح الداخلي مـستمرة يف                   - ٤٠
ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، متس يف معظم احلاالت 

فقد اخنفض عدد   .  أشكال حمددة النتهاكات حقوق اإلنسان     ويف املقابل، اخنفضت يف السنوات األخرية     . املدنيني
وأعربت منظمة العفو الدولية عن االرتياح إزاء اإلفراج عن . )١١١(حاالت االختطاف وكذلك عمليات قتل املدنيني

كما حتـسنت  . العديد من الشخصيات اليت أخذهتا القوات املسلحة الثورية الكولومبية رهائن منذ سنوات عديدة     
إالّ أن املنظمة أشارت إىل أن حالـة حقـوق          . اع األمنية يف بعض املدن وعلى العديد من الطرق الرئيسية         األوض

اإلنسان واألوضاع اإلنسانية ال تزال حرجة بل شهدت تدهوراً يف بعض املناطق، وأعربت عن القلق بوجه خاص                 
وإزاء ارتفاع عدد املدنيني الذين يتعرضون إزاء زيادة عدد حاالت اإلعدام خارج القضاء اليت ترتكبها قوات األمن 

  .)١١٢(للتشريد القسري من جراء الرتاع املسلح

واعتربت شبكة املكتب الدويل حلقوق اإلنسان أن عمليات التحقيق اجلارية لكشف النقاب عن العالقات              - ٤١
.  متثل تقدماً هامـاً    )١١٣(ة واجلماعات شبه العسكري   -  أعضاء اجمللس الوطين أو احلكومة       - القائمة بني السياسيني    

وُيؤَمل أن تتواصل هذه اجلهود وأال تتأثر بتصرحيات الرئيس الذي يدين االنعدام املزعـوم السـتقالل الـسلطة                  
  .)١١٤(القضائية، وال بإيداع مشاريع قوانني من شأهنا أن متكّن أعضاء اجمللس الوطين من اإلفالت من العدالة

 أن قانون الطفولة واملراهقة يشكل حبد ذاته تقدماً، وأشاروا مع ذلك            ٤كة  واعترب أصحاب الورقة املشتر     - ٤٢
  .)١١٥(إىل أن تنفيذ هذا القانون تنفيذاً تاماً يطرح حتدياً أمام السلطات
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   األولويات، واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .بقال ينط
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