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السامي حلقوق اإلنسان األمم املتحدة فوض التقرير السنوي مل
   املفوضية السامية واألمني العاموتقارير

  تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
  ** *عن حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا

  موجز

 بشأن حالة حقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٧ أهم التطورات اليت شهدهتا كولومبيا خالل عام         تتناول الوثيقة بالوصف    
يغطيها االتفاق املربم بني حكومة كولومبيا ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية     والقانون اإلنساين الدويل، وهي احلالة اليت       

ويربز التقرير أن الديناميات    . ٢٠١٠أكتوبر  / وسيظل نافذاً حىت تشرين األول     ٢٠٠٧حلقوق اإلنسان، الذي ُجدد يف عام       
. ؤثر تأثرياً شديداً يف حالة حقوق اإلنسان      املتشابكة للرتاع املسلح الداخلي، واالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة ال تزال ت          

وعلى مدار الـسنة، احتلـت      . ويف الوقت نفسه، يشري التقرير إىل استمرار املشاكل اهليكلية يف بعض مؤسسات الدولة            
احلاجة إىل ضمان حقوق مجيع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وخرق القانون اإلنساين حمل الـصدارة يف النقاشـات                  

  . والالزم االستجابة املناسبة واحلينّية لطلباهتماملستعجل د الوثيقة على أن من وتشد. العامة

وتتصل بعض التحديات املتوقع مواجهتها بتعزيز تسريح اجلماعات شبه العسكرية، ومـسألة بـروز مجاعـات              
 الدعاوى القـضائية    وإن ضخامة املهام العالقة يف    . مسلحة غري شرعية جديدة؛ وكالمها يؤثر مباشرة يف حقوق اإلنسان         

اليت حتول دون تطبيقـه تطبيقـاً   واستمرار العوائق ") قانون العدالة والسالم   ("٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥/٢٠٠٥مبوجب القانون   
                                                      

 . باللغتني اإلنكليزية واإلسبانية فقطأما املرفق فيعمَّم. جبميع اللغاتيعّمم هذا التقرير   *

 .أحدث املعلوماتتأخر تقدمي هذا التقرير لكي يتضمن   **
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. ومثة حتديات هامة تتصل باحلاجة إىل ضمان مشاركة الضحايا يف هذه العمليات    . كامالً يتسببان يف عدم اليقني ويف القلق      
 يف بيان   ،قدم كبري يف حتقيقات احملكمة العليا، رغم ما تواجهه من عوائق عديدة ال بل هتديدات               أحرز ت  ،ويف الوقت نفسه  

  .مدى خطورة اختراق اجلماعات شبه العسكرية ومنظماهتا املؤسسات العامة واجملتمع ككل

مات ، اختذت أرفع السلطات املدنية والعسكرية قرارات وتدابري سياسية للتصدي لإلعـدا           ٢٠٠٧وخالل عام     
  ومل تنفـك عـصابات القـوات املـسلحة الثوريـة           . عزى إىل قوات األمن التابعة للدولة     خارج نطاق القضاء اليت تُ    

  . اجليش الشعيب و، بدرجة أقل، جيش التحرير الوطين، ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل- الكولومبية 

ر، مبن فيهم أغلبية املشردين؛ وحتول هذه احلالة دون متـتعهم   يف املائة من السكان دون عتبة الفق  ٤٥ويعيش حنو     
مجاعات مستضعفة  كما يتضمن هذا التقرير معلومات وحتاليل عن حاالت مزعجة حلقوق اإلنسان لدى             . الكامل حبقوقهم 

من أصـل   بوجه خاص، مبا فيها ضحايا الرتاع املسلح الداخلي، واملشردون، ومجاعات السكان األصليني، والكولومبيون              
كما يوجز التقرير أنشطة مكتـب      .أفريقي، والنساء، والنقابيون، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، والصحفيون واألطفال        

 ويقدم مثاين توصيات ستساعد، مىت طبقت، ٢٠٠٧مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا خالل عام 
  .ان والقانون اإلنساينعلى حتقيق حتسن ملحوظ يف حالة حقوق اإلنس
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٤  ٣- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٤  ٩- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق السياسي  - أوالً 

  ٧  ٧٩- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون اإلنساين الدويلحالة حقوق اإلنسان و  - ثانياً 
  ٧  ٣٨- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلطات الدولة  - ألف   
  ١٣  ٤٣- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمليات التسريح  - باء   
  ١٥  ٤٨- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجاعات حرب العصابات  - جيم   
  ١٧  ٧٩- ٤٩  . . . . . . ال سيما أحوال اجلماعات املستضعفةأحوال تثري قلقاً خاصاً و  -  دال  

  ٢٣  ٩١- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة مكتب املفوضية يف كولومبيا  - ثالثاً 

  ٢٥  ٩٤- ٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - رابعاً 

Annex  

Representative cases of violations of human rights and breaches of international 

humanitarian law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٧  
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  مقدمة
، اتفقت حكومة كولومبيا ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق          ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦يف    - ١

وتتمثل واليـة املكتـب يف      . ١٩٩٧أبريل  /اإلنسان على إنشاء مكتب للمفوضية يف كولومبيا، افتتح يف نيسان         
 حقوق اإلنسان، وتقـدمي املـشورة يف        سياسات وبرامج لتعزيز ومحاية   وضع  مساعدة السلطات الكولومبية على     

شؤون حقوق اإلنسان ملمثلي اجملتمع املدين، ومراقبة حالة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل يف سـياق                 
  .ه وحتاليله إىل املفوضة الساميةالداخلي، وتقدمي تقاريرالرتاع املسلح العنف و

 للتوقيع على اتفاق مـع      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٩ إىل   ٧وزارت املفوضة السامية كولومبيا يف الفترة من          - ٢
. ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣٠حىت تاريخ  )١(والية مكتب املفوضية يف كولومبياكامل د مّدُيحكومة كولومبيا 

 املفوضة السامية اإلعراب عن تقديرها لكولومبيا حكومة وشعباً السـتقباهلا           وّد سنوات من النشاط، ت    ١٠بعد  و
لبلدان واملنظمات اليت قدمت الـدعم إىل       لوتعرب املفوضة السامية من جديد عن تقديرها        .  معه عاوناملكتب والت 

  .مكتب املفوضية يف كولومبيا وسامهت يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 على  اًركِّزم،  ٢٠٠٧ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /من كانون الثاين  املمتدة  ويغطي هذا التقرير الفترة       - ٣
حلالـة  راقبة املنهجية والتحليلية    امل:  ويستند إىل األنشطة التالية    . جوانب والية مكتب املفوضية يف كولومبيا      أبرز

حقوق اإلنسان، مبا فيها الزيارات امليدانية، وجتهيز الشكاوى، وحتليل التقارير واإلحصاءات، وإجراء مقابالت مع 
دين، ووكاالت األمم املتحدة يف كولومبيا وهيئات اجملتمـع      سلطات الدولة والضحايا وغريهم من ممثلي اجملتمع امل       

  .الدويل واملنظمات غري احلكومية

   السياق السياسي- أوالً 
وبات واضحاً أكثر فأكثر أن اجلماعات      .  وكولومبيا تتأثر بشدة برتاع مسلح داخلي       عاماً ٤٠منذ ما يربو على       -٤

مـع الـشبكات    باالشتراك  عمل  ت أو   )٢( مباشرة يف االجتار باملخدرات    غري وأاملسلحة غري الشرعية متورطة بصفة مباشرة       
املشاكل اهليكليـة   إىل جانب    العالقات املعقدة بني مجيع هذه العناصر،        لوال تزا . احمللية والدولية للجرمية املنظمة والفساد    

يف حالة حقـوق    سلباً  يز، تؤثر   والتميإلجحاف  لوصول إىل العدالة، وا   على ا الدائمة مثل اإلفالت من العقاب ووضع قيود        
األمن يف مجيع أحناء البلـد يف الـسنوات          تقدمت يف استعادة  بأن كولومبيا   ، واحلالة هذه،    وجيب االعتراف . اإلنسان
  .وطيداً إجنازاً العامعمال األقوق اإلنسان يف جدول املعطاة حل، وتعترب املكانة البارزة )٣(األخرية

                                                      

 ".أنشطة مكتب املفوضية يف كولومبيا"انظر الفصل الثالث،  )١(

تشمل هذه األنشطة دفع نفقات للمنتجني، واخلزن واالجتار يف خمتلف مناطق نفوذها أو املناطق اليت ختضع هلا،    )٢(
اع واحلّصاد ودفع األجور هلم، ومحايـة       واإلدارة املباشرة لإلمداد بالسالئف الالزمة لتجهيز املخدرات غري الشرعية، وجتنيد الزُّر          

 .وصيانة مهابط الطائرات السرية و، يف بعض احلاالت، تصدير املخدرات مباشرة وما يتصل بذلك من غسل أموال

أظهرت املؤشرات الرمسية ذات الصلة بالعنف اخنفاضاً يف جماالت منها اجملازر وأعمال القتـل واالختطـاف                 )٣(
. لصغرية والقواعد العسكرية، ونقاط التفتيش غري الشرعية وتدمري أبراج اإلرسال وأنابيب النفط         وهجمات العصابات على القرى ا    

 .ونتيجة لذلك، ارتفع االستثمار األجنيب املباشر والسياحة أيضاً خالل السنة
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ألحداث السياسية واألمنية ذات الصلة اليت أثرت يف حالة حقوق اإلنـسان    ، كانت أهم ا   ٢٠٠٧ عام   خاللو  - ٥
 ،٩٧٥/٢٠٠٥ مبوجـب القـانون      نيالدعاوى القضائية ضد زعماء اجملموعات شبه العسكرية املسرح       ) أ: ( هي التالية

ة رفيعي  التحقيقات القضائية يف أنشطة عدد من موظفي الدول       ) ب(و؛  )٤("قانون العدالة والسالم  "املعروف باسم   
اجلماعـات  مـن   رسخ تشكيلة   ظهور أو ت  ) ج(و؛  )٥(املستوى بسبب صالهتم املزعومة باجلماعات شبه العسكرية      

اجلرميـة  ب عالقات وثيقـة  اشبه العسكرية، ولبعضه  اجلماعات  اجلديدة املسلحة غري الشرعية عقب عملية تسريح        
  .ليةتنظيم انتخابات إقليمية وحم) د(املنظمة واالجتار باملخدرات؛ و

، العصابات ضد اجلماعات املسلحة غري الشرعية، وخباصة ضد "خطة احلرب"وواصلت قوات األمن تنفيذ   - ٦
أثر سليب يف السكان أعمال القتال وكثرياً ما كان لكثافة .  اليت حلت حمل اخلطة الوطنية،"خطة التدعيم"عن طريق 
وبرزت جمموعات مسلحة غري    . ني املسلح الفاعلني مجيع   انتهاكات القانون اإلنساين الدويل إىل    ُنسبت  واملدنيني،  

 القوات املـسلحة الثوريـة      أمعنتو.  وتشارك يف أعمال عنف يف بعض املناطق       ىّوق تت )٦(شرعية جديدة عديدة  
القانون اإلنساين ظلت تنتهك لنظام العام ولالعنيف تعطيلها  اجليش الشعيب وجيش التحرير الوطين يف - لكولومبيا 

 مـن   -  منها بعثة منظمة الدول األمريكية لدعم عملية السالم يف كولومبيا            - نظمات  امل  عدد من  حذرو. الدويل
ووفقاً لقوات . )٧(شبه العسكرية املسرَّحةاجلماعات  يف أماكن حمددة، كانت ختضع سابقاً لسلطة عصاباتأنشطة ال

.  هجمات القوات النظامية    نتيجة تقرأن تقه  من جانب العصابات بعد      ةامليليشيمن نوع   نشطة  األاألمن، زادت   
شوكو، شرق أنتيوكيا، ت -  باراجنوب مقاطعة قرطبة، يف منطقة أوأكثر يف مباشرة وتالحظ هذه الديناميات بصفة 

  .وكاامايو، وغافياري، وفيشادا وأروومشال سنتندر، ومشال توليمة، ونارينيو، وبوت

أطراف ثالثة، إلجراء اتصاالت مع القـوات       من  ونها  م )٨(عدد من املبادرات  بتكفّلت  وأذنت احلكومة و    - ٧
تنوي التوصـل إىل     احلكومة   كانتو.  اجليش الشعيب، بدرجات متفاوتة من الدعم      - املسلحة الثورية الكولومبية    

املسجونني، ولرمبا، يف هناية املطاف،     إطالق سراح الرهائن مقابل إطالق سراح أفراد العصابات         يؤدي إىل   اتفاق  

                                                      

اإلجراءات الواجب اتباعها مع أعـضاء      ") قانون العدالة والسالم   ("٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥/٢٠٠٥ينظم القانون    )٤(
. موعات املسلحة غري الشرعية املسرحني وحيدد الفوائد القضائية باالسـتناد إىل إسـهامهم يف نظـام العــدالة واجلــرب                   اجمل

 Report on the Implementation of the Justice and Peace Law: Initial Stages in the Demobilization of“انظـر

the AUC and First Judicial Proceedings”البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان، منظمـة الدول األمريكيـة، ، جلنة 
 .OAS/Ser.L/V/II.129, Doc. 6, 2 October 2007الوثيقـة 

 ).١٤-١٢الفقرات " (مكافحة اإلفالت من العقاب"انظر الفرع  )٥(

 ).٤٤-٤٠الفقرات " (عمليات التسريح"انظر الفرع  )٦(

 /Tenth Quarterly Report MAPP/OAS”; document OAS/Ser. G., CP“انظر منظمة الدول األمريكيـة،  )٧(

doc. 4249/07, October 31, 2007, and “Ninth Quarterly Report MAPP/OAS”, document OAS7/Ser. G., CP/doc. 

4237/07, 3 July 2007. 

 -لكولومبيـة    سجيناً عضواً يف القوات املسلحة الثورية ا       ١٨٠على سبيل املثال، حددت أمساء ما يربو على          )٨(
 .اجليش الشعيب، مبن فيهم أحد زعمائها، إلطالق السراح من جانب واحد
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 بعـد   )٩(ايي دل كاوكـا    نائباً من مجعية مقاطعة ف     ١١ الدهشة عندما اغتيل  كانت  لشّد ما    و .ت سالم إىل حمادثا 
بـسخط  وفاهتم  قوبلت  د  قو .٢٠٠٢جليش الشعيب هلم منذ عام      ا - احتجاز القوات املسلحة الثورية الكولومبية      

داعياً نطاق لدى الرأي العام     رك واسع ال  حت، وإىل   ضخمةاحتجاجات  إىل  ى  فض، مما أ   عن بكرة أبيهم   الكولومبيني
لرهائن وخطابات لنشر صور لكما هز البلد مزيج من الصدمة واألسى . ختطافالإطالق سراح مجيع ضحايا اإىل 

 اجليش الشعيب يف هناية     - أسرهم، ضبطتها السلطات لدى عمالء القوات املسلحة الثورية الكولومبية          كتبوها إىل   
يقعون الذين  أن  ب ويف اخلارج    وطنوذكَّر كل ذلك السكان يف ال     . البائسةتهم   حال تظهرأنوفمرب، و /تشرين الثاين 

حتجز البعض منهم   قد ا و .على الدوام عدميي احليلة ومستضعفني    يف أيدي اجلماعات املسلحة غري الشرعية يظلون        
  .)١٠(كرهائن لفترة بلغت عشر سنواتبالفعل 

ـ  لوطينصعيد اال على ، نظمت انتخابات ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ويف    - ٨  ستويني الختيار النواب علـى امل
،  بلديـة  ١ ٠٩٤ن يف   و مقاطعة، والعمد واملستشار   ٣٢وانُتخب احملافظون وأعضاء اجلمعيات احمللية يف       . اإلقليمي واحمللي 

. )١١(واسعة من اجملموعات السياسيةكانت الترشيحات من تشكيلة و. ، وعلى مستوى األحياءعاصمة دوائر أربعو
يف أمن حفظ النظام قوات تعبئة  توأسهم. لتعدد السياسي للبلدانت نسبة مشاركة الناخبني مرتفعة وأكدت اوك

غري أن البلد شهد قبل ذلك اليوم وبعـده أعمـال عنـف             . االقتراعوساد مناخ طبيعي يوم     . مكاتب االقتراع 
مجاعات حـرب   أساساً من جانب     يف بعض األماكن،     التوكانت هناك هتديدات بالقتل وحىت اغتيا     . )١٢(متفرقة

، رغم أن بعضها يعـزى إىل أعـضاء         ) اجليش الشعيب  - ال سيما القوات املسلحة الثورية الكولومبية       (العصابات  
 اإلجرامية اليت هددت باغتيال العديد      شرذماتجتار املخدرات وال  إىل   املسلحة غري الشرعية اجلديدة، و     اجلماعات

 مرشحاً مسجالً؛ واختطف ٢٣وحمتملني رشحني تاغتيل مثانية مقد و. )١٣(اسيةدت أنشطتهم السيمن املرشحني وقّي
  .)١٤(ومخسة مرشحني مسجلنيحمتملني أربعة مترشحني 

                                                      

 Conclusiones de la Comisión Forense Internacional para esclarecer las“انظر منظمة الدول األمريكية، )٩(

circunstancias en torno a la muerte de los Diputados colombianos del Valle del Cauca en junio de 2007”, document 

OAS/Ser. G., CP/INF. 5545/07, 18 September 2007.  
  ).٤٩-٤٥الفقرات " (مجاعات العصابات"انظر الفرع  )١٠(
  . مرشحا٦١ً ٩٤٩أبلغ مكتب التسجيل الوطين عن تسجيل  )١١(
كا، وكاكيتا، وسيزار،  بلدية يف مقاطعات أتلنتيكو، وبوليفار، وبويا١٨مت االعتراض على نتائج االنتخابات يف  )١٢(

وهويال، وجمدلينا، ونرينيو، وسنتندير بسبب خمالفات مزعومة، مثل شراء األصوات أو وضع عراقيل أمام الناخبني وهتديد مسؤولني 
وجنم عن بعض االضطرابات يف أماكن قليلة إحلاق الضرر مبكتب املسجِّل ومكـاتب احلكـومة احملليــة               . أثناء أدائهم ملهامهم  

 . خاصةوبيوت

وكا وبوليفار وكاوكا وبوتومايو وسنتندير وتوليمة وفـايي، وُخـوِّف          اأُبلغ عن التهديدات يف أنتيوكيا وأر      )١٣(
 .الناخبون يف قرطبة ونارينيو

  .وكانت أشد املقاطعات تأثراً أنتيوكيا، وفايي ودل كوكا وتوليمة )١٤(
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استمرار احلوار بني احلكومة واجملتمع املـدين واجملتمـع   متثل يف للسياق السياسي هناك جانب هام آخر   و - ٩
. ٢٠٠٧نوفمرب  / يف تشرين الثاين   ،لثالث املعين بكولومبيا يف بوغوتا    املؤمتر الدويل ا  انعقاد  الذي أدى إىل    والدويل،  

يف ] بتطبيق توصيات املفوضة السامية   [احلاجة إىل مواصلة بذل اجلهود لتحقيق النتائج        تأكيد   البيان اخلتامي    عادوأ
 .)١٥(أسرع وقت ممكن

   حالة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل- ثانياً 
مؤشرات التحسن املشجعة، ال تزال حالة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل            رغم وجود بعض      - ١٠

  .تبعث على القلق، وال سيما يف املناطق اليت تكثفت فيها ديناميات الرتاع املسلح الداخلي

الـسلطات   تورحبت السلطات، وال سيما احلكومة، بتوصيات املفوضة السامية وتعاوهنا عامة، وجدد            - ١١
بيد أنه جيب مواصلة . أنه ما زالت هناك حتديات للمواجهة ونواقص للتدارك بالتنفيذ الكامل، فيما أقرت بالتزامها

وينبغي أن يشمل ذلك قيام مجيع .  حبقلفترة طويلة حىت تكون فعالةأخرى تدابري اختاذ وكربى وتعزيز بذل جهود 
للحيلولة دون عدم وجيب بذل جهود حمددة . ةتضافرقطاعات ومؤسسات الدولة واجملتمع املدين بأعمال منسقة وم

عمال حقوق ضحايا الرتاع املـسلح يف احلـق والعدالـة           إميثل  و. بالتايل عدم األخذ هبا   طلبات الضحايا و  ظهور  
  .ة وطنيحتقيق مصاحلةسالم دائم ولالنتقال حنو إحالل  ني أساسيني وضمان عدم التكرار، شرط،والتعويض

   سلطات الدولة- ألف 

  حة اإلفالت من العقاب مكاف- ١

ضد املرتكبة   اإلبالغ عن اجلرائم     قلةوتشمل تلك املشاكل    . إقامة العدل مشاكل هيكلية   تعترض  ال تزال     - ١٢
السلطات، والصعوبات املواجهة يف الوصول إىل النظام القضائي، وعدم كفاية االعتمادات واملوارد التكنولوجية             

لـدى القـضاة   الكبري  العمل  عبء موحدة يف تطبيق القانون، و     معايريد  ، وعدم وجو  )امليزانياتيف  زيادة  الرغم  (
بعض التقدم يف فـتح     إحراز  ، مت   ٢٠٠٧ عام   يف غضون و. وحاالت الفساد  ،بطء اإلجراءات واملدعني العامني، و  

 ضـد   ٩٧٥/٢٠٠٥مبوجب القانون   املرفوعة  كافحة اإلفالت من العقاب، وال سيما الدعاوى القضائية         ملقنوات  
كما . )١٦(خطوة أوىل يف توضيح األحداث السابقة     إفاداهتم   اجلماعات شبه العسكرية املسرحني الذين متثل        زعماء

اضطلعت بالتحقيقات احملكمة العليا ومكتب املدعي العام ضد مسؤولني مدنيني وعسكريني رفيعـي املـستوى               
  .الفسادب شبه عسكرية وماعاتلصالهتم املزعومة جب

                                                      

، ٢٠٠٧نوفمرب / تشـرين الثـاين٣٠ ، املؤمتر الدويل الثالث املعين بكولومبيا، بوغوتا،"إعالن بوغوتا" )١٥(
 .٧انظر البند 

  . أعاله٤انظر احلاشية  )١٦(
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لقصر العدالة   )M-19( ١٩-  ح أبريل/ نيسان ١٩حركة   عصابات   قتحامت املتعلقة با  وأعيد فتح التحقيقا    - ١٣
كمـا أصـدرت   . )١٧(االحتاد الوطينأعضاء ، وحتقيقات أخرى تتصل باغتيال ١٩٨٦واستعادة اجليش له يف عام     

ل ثالثة   خارج نطاق القضاء، مثل حاالت اغتيا      ات قوات األمن ارتكبوا عمليات إعدام     فراداحملاكم أحكاماً ضد أ   
أبريـل  /وكا، واملزارع الذي اغتيل يف نيـسان      اسيكو يف سارافينا، أر     يف كانيو  ٢٠٠٤أغسطس  /نقابيني يف آب  

أصيبوا " قد ايا أبلغت دوريات الشرطة أن الضح    ،ويف كلتا احلالتني  . ياكيوتنديتا يف إلبنيول، أن    يف قرية الهُ   ٢٠٠٤
كما أمر مكتب املدعي العام باحتجاز نقيب يف        .  يكن كذلك  ، وتبينت احملاكم أن األمر مل     "بالرصاص يف املعركة  

  . ٢٠٠٥فرباير /يا، يف شباطكيوتاجليش الغتيال مخسة كبار وثالثة أطفال يف سان خوسيه دي أبرتادو، أن

وعلى الصعيد الدويل، أصدرت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان حكماً ضد دولة كولومبيا، اليت               - ١٤
 لزعيم من زعماء السكان األصليني من مجاعة        ١٩٨٨فرباير  /ية عن إعدام القوات املسلحة يف شباط      قبلت املسؤول 

 قبلت فيها الدولة مسؤوليتها أيضاً، أثبتت احملكمة ذاهتـا          ،ويف قضية أخرى  . الناسا، كوكا، خارج نطاق القضاء    
 موظفاً من مـوظفي اجلهـاز       ١٢ مياهلغتبابالتعاون مع عمالء تابعني للدولة،       ،قاموا نيشبه عسكري إدانة أفراد   
  .شيال، سنتنديرت يف ال رو١٩٨٩يناير / يف كانون الثاين،)١٨(القضائي

  التحقيقات يف الروابط القائمة بني مـسؤولني حكـوميني واملؤسـسة اخلاصـة جلماعـات            )أ(  
  شبه عسكرية    

الهتم املزعومة جبماعات شـبه      نائباً يف الكونغرس بسبب ص     ٤٥فتحت احملكمة العليا حتقيقات يف أنشطة         - ١٥
وأما اآلخرون املوجودون قيد التحقيق فمن .  منهم ُسجِنوا١٨ مقاطعة خمتلفة؛ ١٦وينتمي املتهمون إىل . عسكرية

نوفمرب، أقال النائب العام مدير إدارة      /ويف تشرين الثاين  .  عمدة سابقاً  ١٨بينهم أربعة حمافظو مقاطعات سابقني و     
 عاماً، بسبب تعاونه مع اجلماعات شـبه  ١٨األمن وحّرم عليه شغل وظائف عامة لفترة الشؤون اإلدارية لقوات    

وأثبتت مجيع هذه التحقيقات مدى تسلل اجلماعات شبه العـسكرية إىل           . العسكرية ومشاركته يف أعمال فساد    
عليا الدليل  وأقامت احملكمة ال  . )١٩(جهاز الدولة عن طريق حتالفات مع السياسيني ودعم بعض الشركات اخلاصة          

الواضح على قوهتا واستقالهلا، األمر الذي يعزِّز إمكانية زيادة فضح وجود صالت شبه عسكرية أخرى مع أفراد                 
  .من املؤسسات العامة واخلاصة

                                                      

  أنشئ هذا احلزب السياسي اليساري يف إطار حمادثات الـسالم مـع القـوات املـسلحة الثوريـة                   )١٧(
  .واغتيل العديد من أعضاء االحتاد الوطين ومؤيديهم.  اجليش الشعيب يف هناية الثمانينات- الكولومبية 
 العديد من أفراد اجلماعات شبه العسكرية الذين شاركوا يف هذه املذحبة بطلب للحصول              يتقدم حالياً  )١٨(

 .٩٧٥/٢٠٠٥على استحقاقات قانونية مبوجب القانون 

وباملثل، أدانت حمكمة يف الواليات املتحدة وحكمت بغرامة على شركة تشيكيتا براندز إنترناشونال              )١٩(
(Chiquita Brands International) ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٧مجاعات شبه عسكرية كولومبية يف الفترة من  لتمويلها. 
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ورغم هذه احلاالت اليت ُتعترب يف غاية األمهية، ال تزال هناك مشاكل هيكلية جّدية حتول دون فعالية النظام   - ١٦
وإن اهلدف من االعتماد الكامل للنظام االتِّهامي يف احملاكم اجلنائية، الذي سـيكتمل  . ا أشري سابقاًالقضائي، كم 

  .، هو املساعدة على مكافحة اإلفالت من العقاب على مجيع املستويات٢٠٠٨حبلول بداية عام 

  "قانون العدالة والسالم"، ٩٧٥/٢٠٠٥الدعاوى القضائية املرفوعة مبوجب القانون   )ب(  

 اإلجراءات املّتبعة جتاه أعضاء اجلماعات املسلحة غري الـشرعية املـسّرحني            ٩٧٥/٢٠٠٥ينظِّم القانون     - ١٧
 من بني ٣ ١٢٧، ُرشِّح ٢٠٠٧ويف عام . ويقرر االستحقاقات القضائية املبنية على إسهامهم يف إقامة العدل واجلرب

 للتمتع باالستحقاقات املنصوص عليها يف القانون )٢٠( فرداً من أفراد اجلماعات شبه العسكرية املسرِّحني٣١ ٦٧١
 إفادة  ١ ٠٥٧، شرع مكتب املدعي العام يف عملية تلقّي         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٩وحىت  . ٩٧٥/٢٠٠٥

 إفادة أُغِلقت بسبب عدم تأكيد هؤالء الشهود رغبتهم يف أن تقام الدعوى وفقـاً للقـانون                 ٩٤١طوعية؛ منها   
وسّجل مكتـب   .  مرشحاً لالستفادة من االستحقاقات يوجدون يف السجن       ٥٤٢موع  كما أن جم  . ٩٧٥/٢٠٠٥

  ومثة فارق شاسع بني العدد الكـبري مـن القـضايا والتقـدم احملـدود               .  ضحية ١٢١ ٥٤٧املدعي العام أيضاً    
ي ويبني ذلك حجم التحديات اليت يواجهها املـدع       . ٢٠٠٧ حيث مل تصدر الئحة اهتام واحدة يف عام          - احملَرز  

  .العام، ويدعم العديد من الشواغل والشكوك اليت حتوم حول العملية

وأشار بعض الضحايا وبعض املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل أن املعلومات اليت يبوح هبا أفراد اجلماعات   - ١٨
غلبيـة هـؤالء    وبديهي أيضاً أن البيانات اليت ُتديل هبا أ       . شبه العسكرية املسّرحني كثرياً ما تكون ناقصة وكاذبة       

وهذا ما يـؤدي إىل     . األفراد كثرياً ما تسعى إىل تربير األعمال اليت ارتكبتها منظماهتم، ال بل االدِّعاء هبا صراحة              
ويف الوقت نفسه، فضح تـدفق      . )٢١(خماطر حقيقية تتهّدد أرواح وسالمة الضحايا الذين يشاركون يف الدعاوى         

، والتفاصيل البشعة   )٢٢(بعاد اهلائلة للنشاط شبه العسكري اإلجرامي     املعلومات الذي برز نتيجة تلك اإلفادات األ      
وإن هذه اإلفشاءات اجلديدة تبعث على      . )٢٣( ناهيك عن اجلمهور   - لألحداث غري املعروفة حتَّئٍذ لدى السلطات       

ني الذين  فرد من اجلماعات شبه العسكرية املسّرح١٩ ٠٠٠الشعور بقلق له ما يربِّره بشأن جمموعة تتألف من حنو 
  .)٢٤( ومل يفتح أي حتقيق رمسي بشأهنم٩٧٥/٢٠٠٥مل ميتثلوا للقانون 

                                                      

 . من هؤالء املرشحني الذين مل ُتحّدد هويتهم على حنو قاطع٤٣٩ال يزال هناك  )٢٠(

 ).٥٢- ٥٠الفقرات " (ضحايا الرتاع املسلح"انظر الفرع  )٢١(

للمجموعـة  ، التابعة "Bloque Bananero"من ذلك أن الزعيم السابق جلماعة ُتدعى بلوكي بانانريو  )٢٢(
   شـخص يف منطقـة أورابـا    ١ ٥٠٠شبه العسكرية االحتاد الوطين للدفاع عن كولومبيا، صرح أنه أمر باغتيال حنـو        

 .وحدها) يوكياتيف مقاطعة أن(

 ٣ ١٢٧ من بني ٢ ١٩٣أبلغ املدعي العام عن عدم وجود أي سجل يتعلق بتحقيقات سابقة يف قضية  )٢٣(
 .يف اجلماعات شبه العسكرية املسّرحنيشخصاً يّدعون احلصول على مركز أفراد 

 لعـام  ٤١٨الذي ينظِّم القـانون     "٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٢ املؤرخ   ١٢٨انظر، بصفة خاصة، املرسوم      )٢٤(
 ". يف مسألة إعـادة اإلدماج يف اجملتمع املدين٢٠٠٢ لعام ٧٨٢ والقانون ١٩٩٩ لعام ٥٤٨، املكمَّل واملعدَّل بالقانون ١٩٩٧
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ومثة توافق متزايد يف اآلراء بشأن احلاجة إىل توفري موارد مهنية وتقنية جديدة ملكتب املدعي العام والنائب   - ١٩
عمليتني القضائية والسياسية   كما جيب جتديد الدعم السياسي الوطين والدويل بغية تعزيز ال         . العام والنظام القضائي  
  .لقانون العدالة والسالم

وجيـب أن  . وهناك حتدٍّ آخر ويتمثل يف تنفيذ آليات ضمان األمن للضحايا بغية املشاركة وجرب األضرار              - ٢٠
 إذا اختذ مكتب املدعي العام خطوات تعقب إفادات زعماء اجلماعـات     ٢٠٠٨يكون ذلك مسألة حمورية يف عام       

  .)٢٥(شبه العسكرية

   اإلعدامات خارج نطاق القضاء- ٢

أّدى استمرار اإلعدام خارج نطاق القضاء املنسوب إىل أفراد قوات األمن، وخباصة أفراد اجليش، إىل حفز   - ٢١
ولقد كانت اإلرادة السياسية عند كبار املسؤولني املـدنيني والعـسكريني يف     . احلكومة على تعزيز آليات املراقبة    

االت حدث فيها هذا النوع من األعمال والتحقيق فيها واملعاقبة عليها وفضحها، واضحة جداً اعتماد تدابري ملنع ح
؛ وسلّموا بأن اجلرائم اخلطرية، مثل اإلعدام خارج        ٢٠٠٧يف النقاشات اليت أجروها مع مكتب املفوضية يف عام          

  .نطاق القضاء، ال حتقق حىت ولو نوعاً من الفائدة العسكرية

لتوجيهات اجلديدة الصادرة خالل هذا العام عن كبار مسؤويل وزارة الدفاع وعن السلطات وقد جرى يف ا    - ٢٢
وميكن هلذه األوامر أن متثِّل األساس العملي للقيام مبحاولـة          .  التشديد على املسائل التقنية والتنظيمية     )٢٦(العسكرية

وسـيتابع مكتـب    . زى إىل قوات األمن   شاملة من أجل التعامل مع مزاعم االغتياالت خارج نطاق القضاء اليت ُتع           
وتأيت مجيع هذه التدابري يف أعقاب توجـه  . ٢٠٠٨املفوضية يف كولومبيا عن كثب وبانتظام التنفيذ والنتائج يف عام   

توصيات عددية تقدم هبا ذلك املكتب، ويتوقع التوسع فيها بالكامل يف الوثيقة املتعلقة بالسياسات املتكاملة حلقوق                
كما أكدت احلكومة أن العدالة . ٢٠٠٨انون اإلنساين الدويل اليت ستصدرها وزارة الدفاع يف بداية عام اإلنسان والق

اجلنائية العسكرية هلا جمال عمل مقّيد وينبغي أن تقتصر على احلاالت االستثنائية، حسبما جاء يف االعتراض الرئاسي               

                                                      

 سـواء   -ثال، ال يزال هناك نقاش إجرائي معلّق بشأن اللحظة احملددة إلصدار لوائح اهتام فردية               على سبيل امل   )٢٥(
مبا فيهـا   (الستخدام املعلومات املتوفرة بالفعل للمقاضاة الفورية، أو االنتظار إىل حني مجع البيانات املتعلقة جبميع القضايا املمكنة                 

 ). من قبل واليت ُيكشف عنها النقاب اآلنألفعال غري املعروفةالقضايا غري املفتتحة بعد، باالستناد إىل ا

؛ واألمر "قواعد اشتباك القوات العسكرية"، ٢٠٠٧مارس / آذار٥ املؤرخ ١٢على سبيل املثال، القرار  )٢٦(
؛ "إعادة تأكيد التزام السلطات بإنفاذ القانون ومنع اغتيال األشخاص احملميني "٢٠٠٧يونيه / حزيران٦ املؤرخ ١٠الدائم 

 إعادة تأكيـد التـزام   -  ٢٠٠٧ لعام ١٠نص مكمِّل لألمر "، ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢ املؤرخ ١٩واألمر الدائم   
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ املؤرخ   ٢٨- ٣٠٠؛ واألمر الدائم    "السلطات بإنفاذ القانون ومنع اغتيال األشخاص احملميني      

حيث ُتوىل للتسريح،   " ( التنفيذية يف ضوء سياسة األمن الدميقراطي      قواعد وحتليل وتشخيص وقياس أثر النتائج     "،  ٢٠٠٧
 ).األولوية على االعتقال ولالعتقال على القتل يف املعركة
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وأجريت أيضاً تعديالت من أجل اعتماد النظـام  . )٢٧(على مشروع القانون املتضمِّن لقانون جنائي عسكري جديد     
ومشلت تدابري اجليش األخرى نشر مستشارين قانونيني تنفيذيني؛ وتعزيز         . االهتامي يف إطار العدالة اجلنائية العسكرية     

لني سبل الرقابات الداخلية؛ وتعزيز مكاتب حقوق اإلنسان التابعة له؛ والتدريب على تطبيق املبادئ التوجيهية للعام              
  .عن احلفاظ على األدلة الالزمة ملكتب املدعي العام" سلطة املسؤولية األوىل"والذين يزاولون 

ومثة فيض من املبادئ التوجيهية يف اإلطار العسكري، وسياسة موسعة للتدريب على حقـوق اإلنـسان          - ٢٣
  .ألمن ما زال يستلزم الكثري من العملغري أن التنفيذ الفّعال لتلك املبادئ داخل قوات ا. والقانون اإلنساين الدويل

وال يزال مكتب املفوضية يف كولومبيا يتلقى شكاوى عن إعدامات خارج نطاق القضاء تعزى إىل قـوات                   - ٢٤
الضحايا يقّدمون على أهنم قتلوا يف املعركة؛ والعبث مبوقع اجلرمية          : وفيما يلي بعض خصائص تلك الشكوى     . األمن

ويستدلّ من التحقيقات   . ثرياً ما يبادر نظام العدالة اجلنائي العسكري بإجراء التحقيقات        قبل حتديد هوية اجلثث؛ وك    
الرمسية أن كثرياً من هذه احلاالت قد تكون دوافعها الدفينة مرتبطة بالضغط على اجلهاز العسكري لإلتيان بالنتائج،                 

  .ل على فوائد وعلى االعترافأو بادِّعاءات بعض أفراد قوات األمن اخلاطئة بالنجاح يف العمل للحصو

كما تفيد الشكاوى أن الضحايا من بينهم من ُيحتمل أهنم قد كانت هلم صلة باجلماعات املسلحة غـري               - ٢٥
، حيث عثر على جثث ستة شبان بعد قتلهم ٢٠٠٧يونيه /الشرعية اجلديدة، مثلما حدث يف تولوفييخو يف حزيران

لو اهلوية، ومت اإلبالغ على أهنم قُتلوا أثناء املعركة يف تشينيو، بقرطبة، بأيام عديدة، يبدو أنه جندهم أشخاص جمهو
  .من جانب فريق العمل املوحد من أجل احلرية الشخصية التابع للواء احلادي عشر للجيش

ومن املستحيل حتديد العوائق الداخلية اليت حتول دون متكني السياسات السالفة الذكر من أن ُتنفّذ تنفيذاً                  - ٢٦
ومثة حاجة أيضاً إىل إحراز تقدم يف استعراض وتصميم وتنفيذ النماذج اجلديدة للتدريب التكتيكي املزمع               . امالًك

  .استخدامها على مستوى الوحدات العملياتية، وحتليل الدروس املستفادة

  /  حزيـران  ويف الوقت نفسه، ترحب املفوضية السامية بالقرار الذي اختذه قادة اجليش فيما يتعلق حبـادث                - ٢٧
وكان الرد الفوري   ). منهم قاصر ( يف بلسياس، كاكيتا، عندما أطلق جنديان النار على ستة أشخاص            ٢٠٠٧يونيه  

  . لقادة اجليش إرسال احلالة إىل القضاء املدين، حيث حوكم اجلنديان وُحِكم عليهما يف غضون ثالثة شهور فقط

ج نطاق القضاء، ينبغي ملكتب املدعي العام ومؤسـسات         وإذا أُريد القضاء الكامل حلاالت اإلعدام خار        - ٢٨
فقد أنشأ مكتب املدعي العام وحدة خاصة إلجراء التحقيقات يف اإلعدامات خارج . املراقبة أن تكون أكثر التزاماً

وإن هذه املشكلة بتعقّدها وأبعادها تتطلب ختصيص موارد كافية تقنية ومن امليزانية، والتـدريب              . نطاق القضاء 
  .الئم لفريق التحقيقامل

                                                      

يوليه على تعديل القانون اجلنائي العسكري الذي مل يستثن مجيع انتهاكات           /صدق الكونغرس يف متوز    )٢٧(
الدويل من اختصاص القضاء العسكري، كما تقتـضي املعـايري          حقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين       

انظر مجهورية . وينتظر صدور قرار هنائي من احملكمة الدستورية. واعترض على هذا احلكم الرئيس ألفارو أورييب. الدولية
 .Diario Oficial, Year CXLIII, 46,706 (31 July 2007)كولومبيا، 
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   االختفاءات القسرية- ٣

 قبور سّرية   ١ ٠٠٩كشفت، إىل حد اآلن، إفادات زعماء اجلماعات شبه العسكرية املسّرحني عن موقع               - ٢٩
 ضحية مل يتم التعـرف      ١ ١٩٦ومكّن ذلك من استعادة رفات      . يف خمتلف مناطق نفوذهم أو اخلاضعة ملراقبتهم      

. )٢٨() جثة متعرف عليها بالكامل    ١١٨ منها، وسلمت إىل اُألسر      ٤٤٠ مبدئياً على    أُبلغ عن التعرف  (عليها بعد   
وأبانت العملية بالتأكيد عن الطريقة اليت كانت تتبعها بانتظام اجلماعات شبه العسكرية يف ارتكاب هذه اجلرائم                

  .ريةالبالغة اخلطورة، وعن اإلخفاء القسري الواسع االنتشار يف كولومبيا يف السنوات األخ

ومن املستعجل إعادة توجيه عمليات استخراج اجلثث من مدافنها حىت ميكن التعرف عليها على النحـو                 - ٣٠
ولن حيدث ذلك إال إذا ُبذل املزيد من اجلهود لتيسري مشاركة أُسر الضحايا يف عمليات التحقيق، وفقـاً                  . الوايف

ألجانب قد تقدموا من قبـل هبـذه التوصـية إىل           وكان خرباء الطب الشرعي الكولومبيون وا     . للمعايري الدولية 
، إىل حتبُّذ إجراء حتقيقـات      ٢٠٠٧فرباير  /وإن اخلطة الوطنية للبحث عن املختفني، الصادرة يف شباط        . السلطات

مجاعية وإقليمية، ميسرة بذلك حتديد األمناط واالستفادة إىل أقصى حد من اجلهود املبذولة للتعرف على رفـات                 
وقد جرت جتارب إجيابية يف تطبيق هذا النوع من النـهج يف            .  اخلطة مل تكد تدخل حيز التنفيذ      بيد أن . الضحايا

سانتا ماريا وجمدلينا ويوبال كاساناري، وهي َحرية بالتحسني والتوسيع لتشمل املناطق األخـرى، مـع إدراج                
  .ضمانات لألقارب

   التعذيب وفرط استخدام القوة- ٤

لومبيا معلومات عن حاالت تعذيب ومعاملة قاسية وال إنسانية ومهينة وعن           تلقى مكتب املفوضية يف كو      - ٣١
ويف سيزار، تفيد بعض الشكاوى أن الـضحايا ُعـذِّبوا يف بعـض             . إفراط أفراد قوات األمن يف استخدام القوة      

  .اإلعدامات خارج نطاق القضاء املنسوبة إىل أفراد اجليش

 كولومبيا معلومات عن تعذيب جنود من طرف رؤسائهم يف          وعلى غرار ذلك، تلقى مكتب املفوضية يف        - ٣٢
بوغوتا، وأُبلغ أيضاً حباالت تعذيب ُتعزى إىل أفراد الشرطة الوطنية يف بعض خمافر الشرطة أو أثناء القيام بدوريات 

. عليةويف أوىل هذه احلاالت، ُسرِّح ستة ضباط يف بوغوتا من اخلدمة الف           . يف بوغوتا وهويال ونوريت دي سنتندير     
كما يتابع مكتب املفوضية يف بوغوتا شكاوى تتعلق بفرط استخدام القوة من جانب أفراد قوات مكافحة الشغب 

  .التابعة للشرطة يف شوكو وبوتومايو

اً العاملني يف البغاء يف بوغوتـا           - ٣٣ وأُبلغ عن حاالت يزعم فيها إيذاء أفراد جهاز الشرطة ضد احملولني جنسّي
  .وميدلني وكايل

                                                      

/  آذار ٢٩ة العدالة والسالم، تغطي معلومات عن الفترة مـن          بيانات من مكتب املدعي العام، وحد      )٢٨(
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٢٠٠٦مارس 
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   االحتجازات غري الشرعية أو التعسفية- ٥

اً      - ٣٤ قُدِّمت شكاوى بشأن االحتجازات غري الشرعية أو التعسفية أُصدرت بشأهنا أوامر إيقاف تستند حصرّي
 ١١ويف سيزار، اعتقـل     . على إفادات أفراد سابقني يف العصابات، مل تدعمها على النحو املالئم شهادات أخرى            

 اإلعالم بوصفهم أفراد عصابات، وكان من الالزم إطالق سراحهم بعد بـضعة أيـام               شخصاً قّدموا إىل وسائط   
  .وحدث األمر نفسه الثين عشر معتقالً يف سنتندير. بسبب عدم توفر األدلة املالئمة

وشككت بعض القرارات القضائية يف حياد الشهود، مثل أفراد العصابات أو اجلماعات شبه العسكرية                 - ٣٥
وهذا ما حدث يف حالة أحد املدافعني عن حقـوق          . استفادوا من منافع اقتصادية مقابل إفاداهتم     السابقني الذين   

 شهراً يف السجن على أساس شهادة عضوين سابقني يف العصابات، وأخلـي          ١٤اإلنسان يف سنتندير الذي قضى      
  .سبيله الحقاً عندما ثبت أهنا شهادة ُزور

   احلالة يف السجون- ٦

.  يف املائة، واحلالة أسوأ يف بعض املؤسسات       ٢٠,٦ الرمسية، بلغ االكتظاظ يف السجون متوسط        وفقاً للبيانات   - ٣٦
وتستلزم احلالة الراهنة بذل املزيد     .  سجناً جديداً خالل فترة سنتني ونصف الباقية من واليتها         ١١وتزمع احلكومة بناء    

ية، مثل الصحة والغذاء واملرافق الصحية واملـشورة        من اجلهود واختاذ تدابري إضافية لتلبية احتياجات السجناء األساس        
وينبغـي للخطـوات    . القانونية واملساعدة املتخصصة، وغري ذلك مثل الزيارات اُألسرية، واملشاريع التعليمية واملهنية          

 كمـا أن اسـتمرار حاجـة   . املتخذة من قبل لتنفيذ منوذج تربوي وللتدريب املهين أن توسع لتشمل مزيداً من الرتالء 
السجينات والسكان األصليني والكولومبيني من أصل أفريقي والسحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلـنس واحملـوَّلني     

  .جنسياً واألشخاص املصابني باإليدز إىل معاملة تفاضلية داخل نظام السجون ما زالت مدعاة للقلق

قانون املؤسـسات   (٦٥/١٩٩٣القانون وأشارت املؤسسة الوطنية للسجون واإلصالحيات بأهنا ستعدل      - ٣٧
  .وتعدل اللوائح العامة لإلصالحيات والسجون، جتاوباً مع القضايا املشار إليها أعاله) اإلصالحية

وتتـصل تلـك    .  على حتديات جديدة يف صياغة السياسة اجلنائية       ٩٧٥/٢٠٠٥وأخرياً، ويدلّ القانون      - ٣٨
 عن احلاالت املعقدة من جّراء حشر األشخاص الناشطني سابقاً يف التحديات بصفة خاصة باملخاطر األمنية النامجة  

  .اجلماعات شبه العسكرية والعصابات ومجاعات اجلرائم العادية يف نفس املرفق

   عمليات التسريح- باء 

عقب انتهاء التسريح اجلماعي رمسياً، أصبحت مجاعة كسناريه الريفية للدفاع عن النفس اجلماعة شـبه                 - ٣٩
أما عن املعلومات الـيت     . )٢٩(الوحيدة املتبقية اليت اعُترف بوجودها إبان التفاوض الذي ال يزال جارياً          العسكرية  

مجعها مكتب املفوضية يف كولومبيا مباشرةً، فإن استمرار عمل اجلماعات املسلحة غري القانونية يف مقاطعات ميتا       
                                                      

   ،، اليت مارست أعماهلا يف مقـاطعيت كالـداس وأنتيوكيـا          "جبهة كاسيكي بيبينتا  "استسلم أعضاء    )٢٩(
  .٢٠٠٧سبتمرب /يف أيلول
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 اليت تسّمي نفسها ماعةاجلنيو أعمال ُعزي ارتكاهبا إىل  وقد وقعت يف ناري،وفيشادا وغوافياري، ما زال أمراً مقلقاً
هـذه مدّججـة    و. (E/CN.4/2006/9) ٢٠٠٦اجليل اجلديد، كما ذُكر سالفاً يف تقرير املفوضة السامية لعـام            

بالسالح، وهلا تنظيمها العسكري وقادة املسؤولون عنها، وهي قادرة على السيطرة على األراضي وإجراء عمليات 
خملّفـة  ،  رتاع املـسلَّح  يف تأجيج ال  فّعاالً   فاعلني عسكريني آخرين، وتشكِّل هذه اجلماعات عامالً         عسكرية ضد 

وقد وردت معلومات تفيد بأن ألفراٍد حمدَّدين من القـوات  . وراءها عواقب مباشرة وخيمة متسُّ السكان املدنيني     
  .بأهنم يقفون منها وقفة املذعن املتسامحاملسلحة صلة باألعمال اليت ُنِسب ارتكاهبا إىل هذه اجلماعات، أو 

كما يواجه توطيد عملية التسريح حتديات خطرية، حتديداً بسبب نشوء مجاعات مسلحة غـري قانونيـة                  - ٤٠
وتتسم هياكل هذه اجلماعات ومصاحلها وطرق عملها بعدم التجانس، وغالباً ما خيفـي اسـتخدام               . )٣٠(جديدة

غري أنـه مهمـا     . لة واسعة من األنشطة واألهداف والتحالفات املختلفة      تسميات متشاهبة لوصفها جمموعة تشكي    
الستمرارها يف ممارسة العنف ضد الـسكان       يّربره  كانت مسمَّيات هذه اجلماعات، فإهنا تظل مصدر قلق له ما           

فقـد  . ، ومن ذلك، على سبيل املثال، ما حدث يف مقاطعات تشوكو، وفايي ديل كاوكا وبوتومايو              )٣١(املدنيني
 يف اإلرباك ومكَّن هذه اجلماعات عدة مرات        الِعقبان السوداء سبَّبت كثرة استخدام عدَّة مجاعات قائمة لتسمية        ت

لذا فإن جمّرد وصف هذه اهلياكل . من اإلهلاء عن أمهيتها احلقيقية، وإن مل تكن تنتمي إىل هيكلٍ واحد على ما يبدو
تعقيد هذه الظاهرة ولتنوُّعها وتعدُّدها وما تنطوي عليـه مـن         فيه إغفال ملدى    " عصابات إجرامية "اجلديدة بأهنا   

أكثر من  ،  ٢٠٠٧أن القوات املسلحة قتلت من أعضاء هذه اجلماعات، يف عام           إىل   األرقام الرمسية    شريوت. خطر
  .)٣٢(٢٠٠٦يف عام ثالثة أمثال من قتلتهم 

ات شبه عسكرية سابقاً هي العقول واكتشفت السلطات أن كوادر سابقة متوسطة الرتبة تنتمي إىل مجاع       - ٤١
حوا يعمل يف مناطق كانت مـن  املدبِّرة لبعض هذه اجلماعات اجلديدة وأن عدداً من األعضاء األدىن رتبة ممن ُسرِّ     

وتشري معلومات تلقَّاها املكتب يف كولومبيا إىل مزاعم بـأن هلـذه            . ماعات شبه العسكرية  للجقبل مناطق نفوذ    
ووُيجري مكتـب   . ٩٧٥/٢٠٠٥ملُسرَّحني شبه العسكريني الذين قَبلوا أحكام القانون        اجلماعات صلة بالقادة ا   

النائب العام حترياته عن القادة املُسرَّحني شبه العسكريني املتهمني مبواصلة أنشطتهم اإلجرامية من داخل زنزاناهتم               
  .يف إتاغي، يف أنتيوكيا

                                                      

 .Organization of American States, “English Quarterly Report MAPP/OAS” document OAS/Secr:انظر ) ٣٠(

Gen. CP/doc. 4176/07, 14 February 2007, p.6 ،انظـر  .  عـضو ٣ ٠٠٠ هيكالً جديداً يتألَّف من حـوايل  ٢٢  الوثيقةوحتدِّد
 ,Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?”, Report No. 1“ً:أيـضا 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; Area de Desmovilización, Desarme y Reintegración, August 2007 .
 .أرقاماً أعلى) معهد الدراسات املعين بالتنمية والسالم( املنظمة غري احلكومية إنديباث: وتسجِّل مصادر غري حكومية مثل

 عن حقوق   نيشرائح استهدفتها مباشرةً مجاعات شبه عسكرية، مثل املدافع       على وجه التحديد، إيذاء      )٣١(
  . عن إقامة العدلني، واملسؤولنياإلنسان، وقادة اجملتمع، وأفراد مجاعات عرقية، وأساتذة اجلامعات والطالب، والصحفي

يف عـام    قتـيالً    ١٩٨": إجنازات سياسة األمن الدميقراطي والتحديات اليت تواجهها      "وزارة الدفاع،    )٣٢(
  .٢٠٠٧ قتيالً يف عام ٦٣٦؛ و٢٠٠٦
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غري قانونية تنطوي على السيطرة على األراضي وعلى        وكثري من هذه اجلماعات مل ينخرط إال يف أنشطة            - ٤٢
السكان، مثل االجتار باملخدرات، واالبتزاز، وأعمال متصلة باألمن، والسطو، وغري ذلك مـن األنـشطة غـري                 

ويؤثر نـشاطهم تـأثرياً     . وقد أّدت هذه األنشطة إىل نشوب نزاعات عنيفة فيما بني اجملرمني أنفسهم           . القانونية
، وهتديدات بالقتل،   )٣٤("تطهري اجتماعي "، وأعمال   ذابح، وم )٣٣(لسكان مّتخذاً شكل جرائم قتل    ملحوظاً على ا  
مما يدلِّّل على احلاجة إىل أن تبذل السلطات املزيد من اجلهود حملاربة هذه اجلماعات اجلديدة                ،)٣٥(وجتنيد لألطفال 

وباملثل، فإن النفوذ االقتصادي هلذه     . حمللينيومسؤويل احلكومة ا  والتحري عن صالهتا احملتملة باملوظفني احلكوميني       
  . اجلماعات مآله التشجيع على إفساد السلطات

وتعترب احلكومة األمن والتنمية عاملْين حموريني الستدامة عملية إعادة إدماج األشخاص املُسرَّحني، وتقرُّ               - ٤٣
وجيدِّد قدرة  سابقنيارتداد املقاتلني الة ييسِّر بوعيها أن استمرار االجتار باملخدرات وغريه من األنشطة غري القانوني 

بصدد تنفيذ عدٍد اإلدماج وأن املكتب الرئاسي االستشاري إلعادة     . اجلماعات املسلحة غري القانونية على التجنيد     
 ضمان إال أنه يواجه حتديات جسام يف حماولته. من املشاريع ترمي إىل إعادة إدماج السكان املُسرِّحني إدماجاً فعاالً

زيادة مشاركة السلطات اإلقليمية والبلدية وقطاع األعمال من أجل إتاحة وسائل توظيف بديلـة للمـسرِّحني                
ت عـن  كثري من الضحايا الذين مل حيصلوا على تعويـضا  الويسترعي هذا املكتب االنتباه إىل أن       . وضمان أماهنم 

 يعون اجلهود املشار إليها هنا على أهنا        ٩٧٥/٢٠٠٥ القضائية املرفوعة مبوجب القانون      األضرار يف إطار الدعاوى   
  .، خيدش كرامتهم الشخصية وخيالف تصوُّرهم للعدالة"اإليذاء من جديد"شكل من أشكال 

   مجاعات حرب العصابات- جيم 

 اجليش الشعيب تتجاهل واجبها يف احترام القانون اإلنـساين          - ظلت القوات املسلحة الثورية لكولومبيا        - ٤٤
 الرهائن، وزرع األلغام املـضادة      أخذخطرية ومنهجية مثل املذابح، وجرائم القتل، و      خروقات  وارتكبت  . الدويل

ومن اجلرائم الكثرية . ، واألعمال اإلرهابية)من الفتيان والفتيات(لألفراد، وأعمال العنف اجلنسي، وجتنيد األطفال 
 ٢٠٠٧أغسطس /مايو وآب/حبتني ارتكبتا يف أياراليت ارتكبها أعضاء تلك اجلماعة، يستفاد أهنم مسؤولون عن مذ

 عضواً يف مجعيـة     ١١، وكذا عن قتل     )من بينهم فتاة  (أشخاص  عشرة    ضحيةً هلما  ا، وراح ييف تريبو، يف أنتيوك   

                                                      

،  ديل كاوكا  ييِاومن ذلك، على سبيل املثال، جرمية قتل سريخيو ماوريثيو كورتيس، يف كايل، يف ف              )٣٣(
وقد بلَّغ أخو الضحية مكتب املدعي . ٢٠٠٧مايو /احلزب السياسي القطب الدميقراطي البديل، يف أيارحركّيي وهو أحد 

  . تل األخ يف هناية الشهرقُ و.العام هبذه اجلرمية
يوليـه  /ومن ذلك، على سبيل املثال، جرمية قتل أربع سيدات يف ال أورميغا، يف بوتومايو، يف متـوز                 )٣٤(
أهننَّ كانوا يعانني من اإليدز، وأهننَّ اعُتربن مدمنات للمخدرات، وأهنن تربطهنَّ عالقة جبماعـات              ألنه افُترض   ،  ٢٠٠٧

 .حرب العصابات

 ديـل   يِاّياملثال، حاالت جتنيد األطفال املبلَّغ عنها يف كارتاخينا، يف ميديّين ف          ومن ذلك على سبيل      )٣٥(
) ١١٦، الفقرة (A/62/609-S/2007/757ت املسلحة رتاعا، واليت استشهد هبا األمني العام يف تقريره عن األطفال والكاوكا
  . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢١املؤرخ 
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كما أهنم قتلوا عدداً من مسؤويل البلديات، منهم اثنان من أعضاء اجمللس البلدي يف              . )٣٦(مدينة فايي ديل كاوكا   
  .كيتا، وعمدة سان خوسيه دي باملار، يف تشوكودونسّيو، يف كا

 من عمَّـال    ١٠الرهائن، ومن بينهم    أخذ   اجليش الشعيب يف     -  واستمرت القوات املسلحة الثورية لكولومبيا      - ٤٥
 أشخاص يف مقاطعة نـارينيو      ٥األخشاب يف ريوسوسيو، يف تشوكو، وأحد مرشحي انتخابات العمودية يف أنوري و           

ن االختظـاف املنـهجي   أو. ويستخدم جيش التحرير الوطين أيضاً هذا التكتيك بدرجة أقل      . م قُتلوا تبيَّن بعد ذلك أهن   
 اجليش الشعيب ال تراعي - كما أن القوات املسلحة الثورية لكولومبيا . وطول أمد أسر الرهائن مسألتان تثريان قلقاً بالغاً

ع معاملةً إنسانية، كما هو الشأن يف حالـة         رتا بال واجب معاملة األشخاص الذين ُحرموا من حريتهم ألسباب متصلة        
 الرهائن أخذ اجليش الشعيب ب- وتقوم القوات املسلحة الثورية لكولومبيا . أفراد قوات األمن الذين أُسروا لسنوات كثرية

ن وقد قضى العاملون يف القوات العسكرية والـشرطة واملـدنيو         . لتجين مكاسب اقتصادية أو لتمارس ضغطاً سياسياً      
سنوات طوال يف األسر يف ظروف ال ميكن التحقّق منها، دون أي إمكانية االستعانة بلجنة الصليب األمحـر الدوليـة                    

ووضع أصناف خروقات القـانون اإلنـساين       . التمعن جدياً أخالقياً وقانونياً   إىل  ن هذا ملّما يدعو     أو. لتتدخل إنسانياً 
 اجلنائي العاملي وقد أدان املفوض السامي دائماً ودون أي حتفظات         الدويل موضع استفهام يف ضوء االختصاص القضائي      

  .هذا الوضع وجلّ يف إصراره مراراً وتكراراً على أنه ينبغي أن ُيطلق بدون شروط سراح ضحايا االختطاف

 اجليش الشعيب زرعها ألغاماً مضادة لألفـراد وارتكاهبـا          -  وواصلت القوات املسلحة الثورية لكولومبيا      - ٤٦
أبريل أسفر عن تدمري مقر / نيسان١٠وُيعَترب أهنم املسؤولون عن انفجار سيارة مفخَّخة يف كايل يف           . مال عنف أع

  . ومقتل مدينٍّ، وإحلاق أضرار بالغة مبباٍن خمتلفةشرطة تلك العاصمة،

للقانون ر  يتنكوأن جيش التحرير الوطين، وإن كان يواصل املشاركة يف حمادثاٍت مع احلكومة، فإنه يظلّ                 - ٤٧
. اإلنساين الدويل وقد أصدر هتديدات بالقتل وارتكب جرائم قتل واحتجز رهائن واستخدم ألغاماً مضادة لألفراد              

وكا من اجلرائم اوكان قائد أهلي من مجاعة آوا العرقية يف نارينيو، واالختطافات اليت وقعت يف مشال سنتندير وأر          
  .اليت ارتكبها جيش التحرير الوطين

 اجليش الشعيب وجيش التحرير الوطين يف -   يزال القتال مستمراً بني القوات املسلحة الثورية لكولومبياوال  - ٤٨
 وكاوكا ونارينيو وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد جرائم القتل، والتهديدات بالقتل، وزرع )٣٧(مقاطعات أراوكا

 .األلغام املضادة لألفراد، والتشريد القسري

                                                      

 . أعاله٩انظر املالحظة  )٣٦(

 جرمية قتل أساسـاً إىل      ١٢٨، ُنسبت   ٢٠٠٧ وحدها وخالل الستة شهور األوىل من عام         يف أراوكا  )٣٧(
  جيش التحرير الوطين  اجليش الشعيب و-  القوات املسلحة الثورية لكولومبيا
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  )٣٨(ال سيما أحوال اجلماعات املستضعفةقاً خاصاً و أحوال تثري قل- دال 

  املسلحرتاع ضحايا ال- ١

 ضحية جلرائم ارتكبـها أعـضاء       ١٢١ ٥٤٧كما ذُِكر من قبل، سجَّل مكتب املدعي العام ما يربو على              - ٤٩
غـري أن عـدد     . ٩٧٥/٢٠٠٥اجلارية مبوجب القانون    الدعاوى  مجاعات شبه عسكرية تترقّب ممارسة حقوقها يف        

وضع الضحايا يف حد ذاته     وع املسلح الداخلي ال يقتصر على هذه اجلماعة وحدها،          رتاحايا اجلرائم املرتكبة يف ال    ض
وهلؤالء الضحايا مجيعهم تطلٌُّع مشروع إىل      . القضائيةالدعاوى  مشاركتهم يف   عن  غري ناشئ عن اعتراف الدولة أو       

وُيحتمل أن تكـون االسـتجابات هلـذه        .  بعدم التكرار  احلقيقة والعدالة واجلرب الكامل؛ واحلصول على ضمانات      
  .التوقعات نسبية دوماً، لكنَّ واجب الدولة على الدوام هو أن تبقى مستعدة حلل هذه املشاكل على أفضل حنوٍ ممكن

كؤود  عقبات ٩٧٥/٢٠٠٥الضحايا الذين يطمحون إىل ممارسة حقوقهم مبوجب القانون أولئك ويواجه   - ٥٠
 حالة هتديد بالقتل ١٦٠وقد بلَّغت الشرطة الوطنية عن   . ا اخلطر على حياهتم وأمنهم الشخصي     ، أوهل جد ملموسة 

 اغتياالً ألشـخاص كـانوا      ١٣ضد ضحايا يطالبون حبقوقهم، وسجَّلت اللجنة الوطنية جلرب األضرار واملصاحلة           
تزال تواجه الضحايا الراغبني يف ومثة صعوبات ال . على مطالبتهم باستعادة أراضيهم وغريها من ممتلكاهتم    ُيصرون  

أن يكونوا أطرافاً يف ما خيصهم من إجراءات احملاكم وذلك نظراً إىل عدم الوضوح يف تطبيق بعض أحكام القانون  
  .ويضاف إىل ذلك، أن سبل التماس املشورة القانونية والتمثيل املناسب يف احملكمة حمدودة. ٩٧٥/٢٠٠٥

، ٩٧٥/٢٠٠٥كومة برنامج محاية الضحايا والشهود مبوجـب القـانون          سبتمرب، أنشأت احل  /ويف أيلول   - ٥١
واعترفت كل من احلكومة واللجنة الوطنية جلرب . ولكنه كان موضع نقد من بعض الشرائح املستفيدة منه الرئيسية    

يت تعـد   األضرار واملصاحلة باحلاجة إىل استحداث آليات إدارية جلرب اإلضرار، من شأهنا أن تتغلب على القيود ال               
وحني كتابة هذا التقرير، كانت احلكومة واللجنة الوطنية تعمالن على وضع إطـار             . حالياً من اآلليات القضائية   

قانوين، ميكن أن ميثِّل خطوةً متهيديةً هامة حنو إدراك احلق يف معرفة احلقيقة واحلق يف العدالة واحلق يف احلـصول                    
انب جماالً لإلصالح والتعديل اللذين مازالت حتتاجهما العملية اليت         ويشكِّل هذا اجل  . على ضمانات بعدم التكرار   

  .٩٧٥/٢٠٠٥اسُتهِلَّت مبوجب القانون 

   املشردون واجملتمعات احمللية املعزولة- ٢

، نشرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني تقريراً شامالً عـن التـشريد              ٢٠٠٧يف عام    - ٥٢
 أن ما وقع من حوادث جنـم   ٢٠٠٧ من األرقام عن التشريد القسري يف عام         ويستدل. )٣٩(القسري يف كولومبيا  

 اجلـيش الـشعيب     -  القوات املسلحة الثورية لكولومبيا   أساساً عن هجمات شنَّها على السكان املدنيني كلٌّ من          
                                                      

 املفوضية يف كولومبيا يتابع حاالت متس أيضاً شرائح من مثل مجاعات املثْليَّات واملثلـيِّني               مكتبظلَّ   )٣٨(
 حق مقلدي اجلنس    جلنسني وحاملي صفات اجلنس اآلخر، مبا يف ذلك حاالت القتل كتلك املُرتكبة يف            جنسياً ومشتهي ا  

 .٢٠٠٧ اغتياالً من هذا النوع يف الشهور الستة األوىل من عام ١٢اآلخر، والسيما يف كايل، حيث ُبلِّغ عن 

 Balance de la política pñublica" األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، مكتبها يف كولومبيا، مفوضية )٣٩(

para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia, enero-abril 2007"٢٠٠٧أغسطس /، وُنشر يف آب .  
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، أو بينها وبـني وكـاالت إنفـاذ         )٤٠(، أو عن اصطدامات نشبت بني هاتني اجلماعتني       التحرير الوطين  وجيش
ففي نارينيو، إحدى املقاطعات األكثر تضرُّراً، جنمت حاالت التشريد القسري عـن اصـطدامات              . )٤١(القانون

كما كان التشريد يف مناطق معيَّنـة       . )٤٢(شبت بني حرب العصابات واجلماعة اليت تسمي نفسها اجليل اجلديد         ن
لَّحة غري قانونية، أو بعصابات متورِّطة يف متصالً بوجود حماصيل زراعية غري قانونية أو بضغٍط مارسته مجاعات مس

  .زراعة حماصيل غري قانونية ويف االجتار باملخدرات، أو نتيجةً للرش اجلوي للمحاصيل

، )٤٣( اجليش الشعيب يف عزل عدٍد من اجملتمعات احملليـة         -  واستمرت القوات املسلحة الثورية لكولومبيا      - ٥٣
حيان، األمر الذي أثر تأثرياً خطرياً على حقوق الـسكان االقتـصادية            وزرع األلغام املضادة لألفراد يف بعض األ      

  .واالجتماعية والثقافية إىل حدَّ منعهم من احلصول على الرعاية الصحية والغذاء

 من حيـث  هاوقد زادت احلكومة مما خصَّصته من متويلٍ لتلبية احتياجات السكان املُشرَّدين كما أن جمهود       - ٥٤
إالَّ أن املراقب املايل العام والنائب العام واحملكمة الدستورية قد لفتوا االنتباه إىل نقائص مستمرة . بريامليزانية جمهود ك

 األصليني والكولومبيني األفريقيـي  مثل النساء والسكان(فيما يتعلق بتباين االهتمام املوىل لفئات حمدَّدة من السكان          
ومل حتظ حاالت التشريد القسري     . حملميَّة، وخباصة احلق يف السكن    وبعدم اإلنصاف يف التعامل مع احلقوق ا      ) األصل

 بتحرياٍت وافية، ومل ُيَدن )٤٤()وهو جرمية يف حكم القانون الكولوميب، أخرجت زهاء مليوين كولوميب من أراضيهم(
  .)٤٥(سوى قلِّة قليلة من مرتكبيها كما مل متنح تعويضات عن األضرار إال يف حاالت قليلة جداً

ما انفكت احملكمة الدستورية تتابع مسألة املشرَّدين متابعةً نشطة وقد وضعت مؤشرات لقياس مـدى               و  - ٥٥
ُمناٍف الدستور، وذلك بسبلٍ من بينها متديد فتـرة املعونـة           أنه  فعالية التمتع باحلقوق وللتغلب على ما أعلنت        

كـذلك،  . مكِّن املتضرِّرون من إعالة أنفسهم    اإلنسانية الطارئة اليت تقدمها الدولة ومدهتا ثالثة شهور إىل أن يت          
  . أعلنت احملكمة أن على الدولة أن تتحمل كامل املسؤولية عن تثبيت وضع املشردين

                                                      

 ١٦أبريل، مبا يف ذلك     / أسرة يف نيسان   ١٣٢يناير و / أسرة يف كانون الثاين    ٢٥٣، ُشرِّدت   أراوكاويف   )٤٠(
  .La Esperanza de Tame)" (ال إسبريانسا دي تامني"قية من حمميِّة السكان األصليني أسرة من مجاعة ماكاغوان العر

  .  منهم٥٠٠٠مارس، تسبَّب تشريد سكان بلدية إلتشاركو يف تضرُّر قرابة /آذاريف  )٤١(
  ).ماطعة نارينيو( شخصاً يف بلدية كومبيتارا ٥٢٥مايو، ُشرِّد حوايل /يف أيار )٤٢(
 اجليش  - يود فرضتها على حركة املرور القوات املسلحة الثورية لكولومبيا        يف أراوكا، تضرَّر السكان من ق      )٤٣(

 .الشعيب يف الطرق اليت تربط بني بلديات أراوكا وسارافينا وتامي

، إال أن األرقـام غـري   (Sistema Único de Registro)رقم رمسي صادر عن النظام املوحد للتسجيل  )٤٤(
 . مشرَّداًالرمسية تسجِّل عدداً يصل إىل ثالثة ماليني

   أن الدولة مسؤولة عن األضرار اليت ِحلقت ٢٠٠٧نوفمرب /أعلن قرار جملس الدولة املؤرخ تشرين الثاين )٤٥(
عقب هجمة شـنَّتها إحـدى      ) يف بلدية إلتارَّا، مقاطعة نوريت دي سنتندير      ( مشرداً من دائرة فيلوغرينو الريفية       ٥٣٨ب 

وهو ما ( مليار بيسو كولوميب ١٢ض عليها غرامة مالية تقدَّر حبوايل ، وفر٢٠٠٠مارس /اجلماعات شبه العسكرية يف آذار
نفقها يف جرب األضرار) يعادل قرابة ستة ماليني دوالر أمريكي  . ُت
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   مجاعات السكان األصليني والكولومبيون األفريقيو األصل- ٣

 األصل، اليت   تضرَّرت، بوجه خاص، من الرتاع املسلح مجاعات السكان األصليني والكولومبيني األفريقي            - ٥٦
ويرجع هذا الوضع من جهـة إىل أهنـم يتواجـدون يف أراضٍ تعـدُّ               . تشكل نسبة كبرية من السكان املشرَّدين     

مث . استراتيجيةً من حيث ديناميكية الرتاع املسلح الداخلي، ومن جهة أخرى إىل أهنم عاَنوا من التمييز والتهميش               
النطاق فُرضت على أراضيهم املشتركة بينهم ومن تشريعات تعارض أهنم تضرَّروا أيضاً من مشاريع إنتاجية واسعة 

  والرش-  مثل السدود اليت قد تؤثر تأثرياً سلبياً على البيئة - طرق اإلنتاج التقليدية، بإقامة مشاريع هياكل أساسية 
  .اجلوي للمحاصيل غري القانونية

صليني العرقية إىل مجاعات مسلحة غـري       مجاعات السكان األ  حق  وُنسبت انتهاكات خطرية ارُتِكبت يف        - ٥٧
ومن هذه االنتهاكات ما وقع يف بلدية كومبال، يف نارينيو، من تقتيل لثمانية مـن أفـراد مجـاعيت آوا            . قانونية

وإن .  اجليش الشعيب- ، نسب إىل القوات املسلحة الثورية لكولومبيا ٢٠٠٧يونيه /وباستوس إنديانس، يف حزيران
. وكا وكاوكا وتشوكو وكوردوبا وغواخريا ونارينيو وبوتومايو وفايِّيِ ديل كاوكا         اراً هي أر  األقاليم األشد تضرُّ  

ام الرتاع املسلح يف بوينافينتورا تأثرياً مقلقاً على احلقوق الفردية واجلماعية للـسكان الكولـومبيني   دوقد أثَّر احت 
 أفراد مجاعة نوكاك ماكو البدويـة، وهـم   كذلك، ُشرِّد عدد ضخم من  . األفريقيي األصل القاطنني تلك املنطقة    

بوصفهم مجاعة، خطر االنقراض، كما أن حالتهم حرجـة         وحيدق هبم،   ساكنو منطقة تقع يف مقاطعة غوافياري،       
  .وحيتاجون إىل عناية خاصة جداً نظراً إىل خصوصياهتم الثقافية

ألصليني املستضعفني أو املهـددين     ومدَّدت احلكومة خطتها الشاملة الرامية إىل دعم جمتمعات السكان ا           - ٥٨
وهذه خطوة إجيابية حباجة إىل التوطيـد باملراعـاة        . للخطر لتشمل مقاطعات سيسار وريسارالدا وميتا وغواخريا      

  .تية املتوقَّعةالصرحية لنتائج دراسات أُجريت على مجاعات عرقية عديدة تركِّز على خططهم احليا

جل حتسني وضع الكولومبيني األفريقيي األصل، وأُحرز تقدم يف ضبط وصيغت خطة للتنمية املتكاملة من أ  - ٥٩
وال بد أن تتوَّج هـذه  .  بشأن امللكية اجلماعية لألراضي١٩٩٣ الصادر يف عام    ٧٠مواد عديدة من القانون رقم      

  .العملية بقرارات حمدَّدة تتخذ بعد مشاورة هذه اجملتمعات احمللية نفسها

 ان املدافعون عن حقوق اإلنس- ٤

سيما من القـادة     ، قُتل مدافعون عن حقوق اإلنسان، من الرجال والنساء على حدٍّ سواء وال            ٢٠٠٧يف عام     - ٦٠
ويف أنتيوكيا وكاساناري ونوريت دي سنتندير وبوتومايو وسوكري، ُبلِّغ عـن حـاالت ُنـِسبت      . الريفيني والشعبيني 

وكا وكالداس وبوتومـايو إىل القـوات   اى يف أنتيوكيا وأر وُعزيت حاالت أخر  . املسؤولية عنها إىل أفراد قوات األمن     
 اجليش الشعيب وإىل مجاعات مسلحة غري قانونية جديدة يف أنتيوكيا وبوليفـاَر وسيـسار   - املسلحة الثورية لكولومبيا  

ـ           . وكوردوبا وبوتومايو وفايي ديل كاوكا     ا وُسجِّلت أيضاً حاالت هتديد للمدافعني عن حقوق اإلنـسان يف أنتيوكي
كمـا  . وأتلنتيكو وبوغوتا، وُسرِقت معلومات من مكاتب املنظمات غري احلكومية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف بوغوتا             

وتلقَّى بعض أعضاء املنظمات، اليت تقـدم       .  وسنتندير رُسرقت معلومات من املكاتب اإلقليمية ألمناء املظامل يف بوليفَا        
، هتديدات بالقتل أو كانوا     ٩٧٥/٢٠٠٥ سري الدعاوى مبوجب القانون      املشورة لضحايا اجلماعات شبه العسكرية أثناء     

  .اصة يف بوغوتا وميدييِّنخبعرضة للتدخل يف عملهم وُشكِّك فيه علناً، حىت من جانب سلطات الدولة، و
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، ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٩ إىل   ٧وكرَّرت املفوضة السامية، يف غضون زيارهتا إىل كولومبيا يف الفترة من              - ٦١
ها للعمل املخلص اجلسور الذي يضطلع به الرجال والنساء العاملون مدافعني عن حقوق اإلنسان، ونـادت                دعم

وناشدت املفوضة السامية املسؤولني العموميون بالكف عن اإلدالء بتصرحيات . باختاذ تدابري فعالة لتحسني محايتهم
  . ا قد تزيد اخلطر احملدق حبياهتم أو أمنهم الشخصييراد هبا التقليل من شأن عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، ألهن

وقد ُعزِّز برنامج احلماية التابع لوزارة الداخلية والعدل مبوظفني إضافيني وامتدَّ نطاقه ليشمل مجاعـات                 - ٦٢
. ٩٧٥/٢٠٠٥جديدة من املستفيدين، مثل املشردين والضحايا الذين كانوا أطرافاً يف حاالت مشمولة بالقانون              

بلوغ نتائج فعالة بشأن التحقيق مع هؤالء املسؤولني عن مهامجة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                  ني  حوإىل  
  . وحماكمتهم ومعاقبتهم، من املرجَّح أال يتوقف، مع ذلك، ارتكاب اجلرائم يف حقهم

لـضمان خلـو   بد من إعطاء زخم جديد للمهام اليت أُوِصي بتوليها كلٌّ من النائب العام ووزارة الدفاع         وال  - ٦٣
سجالت االستخبارات العسكرية واستخبارات الشرطة من حاالت غري مربَّرة ملدافعني عن حقوق اإلنسان وملنظماٍت              

  .ولكن، ما زال يلتزم األخذ بتشريع ينظم التعامل مع هذا النوع من املعلومات وفقاً للمعايري الدولية. معنية هبا

   النقابيون- ٥

 جرمية قتل لرؤساء نقابات أو ألعضاٍء فيها، ٢٦ادرة عن وزارة احلماية االجتماعية تسجِّل أرقاماً رمسية ص  - ٦٤
وقد أفضى الفارق بني هذه األعـداد،       .  حالة ٤٣بينما تسجِّل النقابات ما جمموعه      .  مدرساً ١٨كان من بينهم    

يت يواجههـا ناشـطو     ، إىل إثارة نقاش حاد حول املخاطر ال       )٤٦(جتميع األرقام املتراكمة على مدار فترات أطول      
  .النقابات يف كولومبيا

وُنسب عدد من جرائم القتل أو التهديدات به، اليت ارتكبت، يف نقابيني واليت ُبلِّغ هبا مكتب املفوضية يف   - ٦٥
 اجليش الشعيب أو إىل مجاعات مسلحة غـري         - ، إىل القوات املسلحة الثورية لكولومبيا       ٢٠٠٧كولومبيا يف عام    
  . و إىل أشخاص جمهولنيقانونية جديدة أ

، أنشأ املدعي العام وحدة خاصة للتحقيق يف هذه احلوادث؛ وقد تلقَّت الوحدة حىت اآلن ٢٠٠٦ويف عام   - ٦٦
 حمامياًٍ وتبيَّن، عند    ٢٤ وكيل نيابة ومن جمموعة من احملققني و       ١٣وتتألَّف الوحدة من    .  حالة ١٢٣١ما جمموعه   

ومل تسجل سوى . ٢٠٠٧ حالة يف عام ٣٦ل على إدانات صدرت منها  منها اشتم٨٢تسجيل هذه احلاالت، أن     
وعيَّنت اجلهة  . ٢٠٠٧ حتقيقاً أجريت يف جرائم قتل للنقابيني يف عام          ٢١إدانة واحدة يف حتقيقٍ واحٍد من جمموع        

مـا  ") سقضاة إزالة التكدّ  "ب ُيعرفون  (اإلدارية للسلطة القضائية، اجمللس األعلى للقضاء، ثالثة قضاة متخصصني          
  . )٤٧( حالة،اتُّخذت قرارات بشأن سبعٍ منها٢٤فتئوا يعملون يف الشهور األخرية للبتِّ يف 

وقد اعتنت الدولة مبشاكل النقابيني، ال سيما فيما يتعلق بتخصيص قدر كبري من املوارد لتوفري احلمايـة               - ٦٧
ملحَّة إىل اختاذ إجراءات أكثـر حـسماً   غري أن النتائج غري السيئة لعمل النظام القضائي تكشف عن حاجة      . هلم

  .تضمن احلقوق األساسية واملمارسة العملية للحق يف احلرية النقابية
                                                      

 .٢٠٠٧انظر التقرير السنوي لعام . ٢٠٠٦ نقابياً يف كولومبيا يف عام ٧٨وفقاً لالحتاد الدويل للنقابيني، قُتل  )٤٦(
  .اخلدمات اخلاصة وإزالة التكّدس، الفرع القضائيمنظمة العمل الدولية، مركز  )٤٧(
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   الصحفيون- ٦

، سجَّلت  ٢٠٠٧إال أنه ويف عام     . ةتعبِّر عن شّتى الرؤى اإليديولوجي     و الصحافة يف كولومبيا قوية الشكيمة      - ٦٨
وتلقَّى مكتب . ديداً بالقتل، وعملييت اختطاف، وسبع حاالت نفي هت٩٢ و،مؤسسة حرية الصحافة جرمية قتل واحدة

املفوضية يف كولومبيا معلومات عن صحفيني كانوا موضعاً للترهيب أو غريه من أساليب التهديد حينمـا كـانوا                  
  .وبوغوتايقومون بتغطية جلسات االستماع العلنية لقادة مسرَّحني شبه عسكريني يف كلٍّ من ميدييِّن وبارَّانكيِّيا 

ولوزارة الداخلية والعدل برناجمها اخلاص حبماية الصحفيني، ولكن ال تزال التدابري اليت تطالب هبا جلنـة                  - ٦٩
كما أن عدم إحراز تقدم فعال يف جمال التحقيق مع املسؤولني           . ضبط املخاطر وتقييمها تستلزم التعجيل بتنفيذها     

  .هم يسهم يف استمرار ارتكاب اجلرائم يف حقهم وحماكمتهم ومعاقبتنتهاكات حقوق الصحفينيعن ا

   العنف ضد املرأة والطفل يف سياق الرتاع- ٧

ما زال للرتاع املسلح أثر حمدَّد على املرأة، وإن مل يكن من السهل، كالشأن يف سنوات سابقة، توثيـق                     - ٧٠
 ُنـِسبت إىل القـوات      وقد وردت معلومات عن حاالت،    . حاالت االعتداء اجلنسي اليت وقعت يف هذا املضمار       

هكذا .  اجليش الشعيب، تدل على أن العنف اجلنسي يستخدم كآلية للضغط أو االنتقام- املسلحة الثورية لكولومبيا 
 يف ميديِّني لرفضها تعليم تالميـذها  ٢٠٠٧يونيه /وعلى سبيل املثال، أُخضعت مدرِّسة للعنف اجلنسي يف حزيران   

 اجليش الشعيب   - كما أن القوات املسلحة الثورية لكولومبيا       . لعصاباتمبادئ الفكر السياسي جلماعات حرب ا     
  . ُحمِّلت مسؤولية قتل نساء الفرار من صفوفها

وتلقَّى مكتب املفوضية يف كولومبيا أيضاً معلومات عن حاالت عنف جنسي ُعزيت إىل أفراد اجليش يف                  - ٧١
  .حوادث وقعت يف بوليفار وبوتومايو

، أنشأ املدعي العام جمموعة خاصة، ضمن وحدة حقوق اإلنسان التابعة له لتتـوىل      ٢٠٠٧مايو  /ويف أيار   - ٧٢
مسؤولية التحقيق يف احلاالت اليت يكون فيها الضحايا نساًء وأطفاالً ومراهقني انُتهكت حقوقهم على حنو معّين يف 

  . سياق الرتاع املسلح

نفسهم يف وضعٍ حمفوف باملخاطر بشكل خاص عندما وجيد القُصَّر، من األوالد والبنات على حدٍّ سواء، أ  - ٧٣
ري تسجيل حاالت أوالٍد وبناٍت ِحلق هبم أذًى بالغ         جيوال يزال   . يقعون ضحايا للتشريد الناجم عن الرتاع املسلح      

  . من األلغام املضادة لألفراد ومن أعمال العنف اجلنسي واهلجمات العشوائية واألنشطة اإلرهابية

 اجليش الشعيب يف جتنيد األطفال من اجلنسني، وخصوصاً         -  املسلحة الثورية لكولومبيا     واستمرت القوات   - ٧٤
ويف . وكا وكاوكا وأنتيوكا وسوكريه وبوليفار وغوافياريي وميتا ونارينيو وفاّيي ديل كاوكـا           ايف مقاطعات أر  

. ك مع قوات أمن الدولة    بعض احلاالت، ُوِضع األطفال يف اخلط األمامي، مما أسفر عن وقوع قتلى منهم يف معار              
  .وعلى غرار ذلك، واصل كلٌّ من جيش التحرير الوطين واجملموعات املسلحة غري القانونية اجلديدة جتنيد األطفال
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  التفاوتوالفقر :  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- ٨

 كانت األرقام الرمسية، مبا فيها اإلحصاءات اليت أُجريت عن الفقر والبطالة وغري ذلك ،٢٠٠٧خالل عام   - ٧٥
من املؤشرات االجتماعية االقتصادية موضوع نقاش عام نظراً إىل ما أُحدث من تغريات يف أساليب القياس الرمسية 

يق بدوره إجراء مقارنات باألرقـام      ، مما يع  "امللفات العادية "وإىل أوجه القيود اليت تشوب إمكانية االطالع على         
وتشري اإلحصاءات الرمسية إىل أن . ونتيجةً لذلك، فقد ُشكِّك يف مصداقية هذه األرقام. املُسجَّلة يف سنوات سابقة

. )٤٨( يف املائة منهم يعيشون يف فقر مدقع١٢ يف املائة من سكان كولومبيا يعيشون حتت خط الفقر وأن ٤٥حوايل 
ويشري ُمعاِمل جيين لكولومبيا، وهو مقياس للتفاوت بني مستوى الـدخول           . )٤٩(أفقر الفقراء وأن املشردون هم    
ومن هنا، يلـزم    . )٥٠( يف املائة، أي أن كولومبيا هو ثالث أسوأ بلد يف أمريكا الالتينية            ٥٨,٦والثروة، إىل نسبة    

  .صادية واالجتماعية والثقافيةالتقدم يف حتديد أنسب األدوات لقياس مستوى التمتع الفعَّال باحلقوق االقت

احلكومة مببادرهتا لتنفيذ املرحلة التجريبية من شبكة احلماية االجتماعية ملكافحة اعتزمت ، ٢٠٠٧ويف عام   - ٧٦
 ١,٥، توسيع نطاق اخلدمات االجتماعية واستهدفت )JUNTOS(" خونتوس"ب مشروع ُيعرف  وهو(الفقر املدقع 

ويتلقَّى املستفيدون إعانات   .  من ضحايا التشريد القسري    ٣٠٠ ٠٠٠لة، منها   مليون أسرة بوصفها مستفيدة حمتم    
وقد وسَّع الربنامج نطاق إمكانيـات      . نقدية شريطة أن يتردد أطفاهلم على املدرسة وأن ُتجرى هلم فحوص طبية           

 يف األجـور    ه يف خفض إمجايل معدالت الفقر والتفـاوت       ريأثتاحلصول على اخلدمات يف املناطق الريفية، ولكنَّ        
كما أن ارتفاع معدل النمو االقتصادي يف . مرهون بإحراز مزيٍد من التقدم يف إطار سياسة متكاملة ملكافحة الفقر

  . مل يصاحبهما حتسن يف نوعية عقود التوظيف)٥١( واخنفاض معدل البطالة٢٠٠٧عام 

، )٥٢( للتأمني االجتمـاعي   )الصحة(، دخلت حّيز التنفيذ إصالحات أُدِخلت على نظام         ٢٠٠٧ويف عام     - ٧٧
وقد يساعد هذا التدبري يف إزالة احلواجز الـيت حتـول دون            . )٥٣(تعفي أصحاب الدخول الدنيا من االشتراكات     
اإلمكانية يعوزها اإلنصاف يف الوقت احلاضر، وال سيما يف         هذه  : حصول أفقر اجلماعات على اخلدمات الصحية     
  .ألصليني والنساء واملراهقني واملسنِّنيحاالت السكان املشرَّدين ومجاعات السكان ا

                                                      

  ، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٠، يف   ٢٠٠٧الرئيس ألفارو أوريبيه، التقرير املقدَّم إىل الربملان، عـام           )٤٨(
 . منه١٢الصفحة 

) من مجلة تسع  (حبث أجراه كلٌّ من جلنة الصليب األمحر الدولية وبرنامج الغذاء العاملي يف مثاين مدن                )٤٩(
  .٢٠٠٧ عام عدٍد من املشرَّدين، يقطنها أكرب
  .٢٠٠٧، ٢٠٠٧/٢٠٠٨تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٥٠(
  تشري األرقام الرمسية، اليت سجلها مكتب اإلحصاء التابع للحكومة، إىل اخنفـاض معـدل البطالـة                 )٥١(

 يف املائة يف    ١١,٣، إىل   ٢٠٠٦نوفمرب  /لثاين إىل تشرين ا   ٢٠٠٥ديسمرب  / يف املائة يف الفترة من كانون األول       ١١,٩من  
  .نفس الفترة من العام التايل

  .، املعدِّل للنظام العام للتأمني الصحي االجتماعي٢٠٠٧ الصادر يف عام ١١٢٢القانون  )٥٢(
  .٢٠٠٧ الصادر يف عام ١١٢٢، القانون ١٤من املادة ) ز(الفقرة  )٥٣(
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اإلصالحات املُدخلة على نظام حتويالت امليزانية من احلكومة املركزيـة إىل احلكومـات             ُتعدَّل  وسوف    - ٧٨
، توزيع األموال اليت تتلقَّاها األقاليم يف جماالت التعليم والـصحة       ٢٠٠٧اإلقليمية واحمللية، واليت اعُتمدت يف عام       

هذه اإلصالحات على نطاق اخلدمات ونوعيتها غري        تأثري   ، وما زال  )٥٤( وخدمات الصرف الصحي   ومياه الشرب 
 مليون كولوميب على مياه     ١٦ويف سياق هذا التطور، ندَّد أمني املظامل بعدم إمكانية حصول ما يربو على              . أكيد

يقضي بأن تعليم من تتراوح كما عجزت الدولة عن االمتثال الكامل ألمر الدستور الذي . ٢٠٠٧الشرب يف عام 
ويشمل ذلك على األقل عاماً واحداً قبل االلتحاق باملدرسة وتسعة أعوام من التعليم             ( سنة   ١٥ و ٥أعمارهم بني   

 أخرى اعُتمدت هذا العاًم سوف جتعل من         معايرياً وأخرياً، فإن . إلزامياًوجمانياً  وجيب أن يكون شامالً     ) األساسي
  .)٥٥(شردين يف ملكية األراضي يف املناطق الريفيةاألصعب االعتراف حبقوق امل

 إجيابياً يف جممله وينبغي أن يكون أساسياً الختاذ         )٥٧( والتعليم )٥٦(ولقد كان اعتماد السياسات يف جمايل الصحة        - ٧٩
  .تدابري أخرى حمدَّدة من شأهنا أن تضمن حقوق الشرائح املستضعفة واليت ُيمارس التمييز ضدها بوجه اخلصوص

   أنشطة مكتب املفوضية يف كولومبيا- ثاً ثال
وجـرى  .  منها ١ ٥٦٣ شكوى وتابع    ١ ٨٧١، تلقَّى مكتب املفوضية يف كولومبيا       ٢٠٠٧خالل عام     - ٨٠

وتـابع مكتـب املفوضـية يف       .  أيام من الزيارات امليدانية    ٦٠٦ بعثة، مثَّلت    ٢٣٤إيفاد بعثات مراقبة جمموعها     
كايل وميديِّني، االضطالع بأنشطته يف جماالت أخرى من واليته، هي خدمات كولومبيا، من بوغوتا وبوكارامنغا و

ويف أول هذه اجملاالت، تركَّزت األنشطته أساساً على التدريس فيمـا يتـصل   . االستشارة والتعاون الفين والنشر  
رج القضاء، ونطاق    الدولية للعدالة االنتقالية، ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما اإلعدامات خا           باملعايري

أما فيما يتعلق بأنشطة النشر، فقـد  . اختصاص القضاء العسكري، والتمييز، والعنف اجلنساين، وحقوق الضحايا    
 حماضرة عن مواضيع مثل السالم وحقوق اإلنسان، وحقوق الـضحايا،           ١١ نشرة صحفية وأُلقيت     ٤٢صدرت  

  . هاواجلنسانية، والرتاعات املسلحة واإلفالت من العقاب، وغري

  وقبل جتديد والية مكتب املفوضية يف كولومبيا، أمعنت هيئات الدولة ومكتب املفوضـية النظـر معـاً                  - ٨١
وقد مكَّن إمعان النظر هذا من . ، ويف أداء الدولة أيضا١٩٩٧ًفيما يباشره املكتب من أنشطة يف كولومبيا منذ عام 
. يوهات املطروحة بشأن تنفيذ االتفاق املزمع التوصل إليـه        حتديد املواضيع ذات االهتمام املشترك وإثراء السينار      

كذلك، يف إطار حوار صريح ومثمر مع املنظمات الكولومبية واجملتمع املدين واجملتمع الدويل، جرى خالل العام،                
 وأدى هذا التحليل إىل توصيات سوف تكون هلا فائدهتا يف         . تقييم تأثري األعمال اليت اضطلع هبا مكتب املفوضية       

  .تستلزمها حالة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساينجديدة إثراء استجابات مكتب املفوضية ملطالب واحتياجات 
                                                      

  . من الدستور٣٥٧ و٣٥٦لمادتني ، املعدِّل ل٢٠٠٧ الصادر يف عام ٤القانون التشريعي  )٥٤(
، الذي ينشئ الئحة التنمية الريفية وُيدخل إصالحات علـى          ٢٠٠٧ الصادر يف عام     ١١٥٢القانون   )٥٥(

  .املعهد الكولوميب للتنمية الريفية
  .٢٠١٠- ٢٠٠٧اخلطة الوطنية للصحة العامة،  )٥٦(
  .٢٠١٦- ٢٠٠٦اخلطة الوطنية العشرية للتعليم،  )٥٧(
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وواصل مكتب املفوضية يف كولومبيا، وهو يعمل مع سفاريت إسبانيا والسويد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،                 - ٨٢
طنية بشأن حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل،     دعم احلكومة واجملتمع املدين يف عملية صياغة خطة عمل و         

وأحرزت نتائج مشجعة فيما يتعلق بتعريف املعايري الالزمة ملنهجية تتبُّع للموافقة على احملتوى واملراحل من أجل إحراز                 
وق اإلنسان،  وقدَّم مكتب املفوضية املشورة أيضاً إىل اخلطة الوطنية للتثقيف يف جمال حق           . ٢٠٠٨تقدم ملموس يف عام     

  . بإنشاء مخس فرق فنية إقليمية وإعداد خطط جتريبية لألقاليم اخلمسة٢٠٠٧اليت حقَّقت تقدماً يف عام 

، برنامج يستهدف إدراج هنج قائم على ٢٠٠٧ومن مشاريع التعاون الفين األخرى، اليت ُنفِّذت أثناء عام   - ٨٣
م مكتب املفوضية املشورة إىل السلطات احمللية ومنظمات        وقدَّ. مراعاة حقوق اإلنسان يف خطط البلديات للتنمية      

  . بلدية واثنتني من منطقيت بوغوتا٢٠اجملتمع املدين يف 

وقد نفَّذ مكتب املفوضية يف كولومبيا، بالعمل مع وزارة الداخلية والعدل، برناجماً للتـدريب يف جمـال                   - ٨٤
عياً يف تسعة مراكز للتعـايش املـدين أنـشئت يف            مسؤوالً وقائداً من قادة جمتم     ١٤١حقوق اإلنسان يستهدف    

وبدأ مكتب املفوضية يف كولومبيا أيضاً مشروعاً لدعم مكتب الشؤون العرقية . البلديات اليت بلغ الرتاع فيها أُشدَّه
  .التابع لوزارة الداخلية والعدل يف جمال التشاور املُسبق مع مجاعات السكان األصليني

يف كولومبيا، بالعمل مع النائب العام، دخول إدارات البلديات يف عملية مساءلة            ودعم مكتب املفوضية      - ٨٥
  .ُيخاطَب فيها أمناء مظامل البلديات

دورات للضباط العسكريني ) أ: (كما عقد مكتب املفوضية يف كولومبيا دورات تدريبية كثرية، منها ما يلي  - ٨٦
   عن مسائل متعلقة حبقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين           ةينيواملوظفني القادمني من بلدان أخرى يف أمريكا الالت       

 منظمة مدنية وعسكرية على مواد بروتوكول إسطنبول املتصلة بـالتحقيق يف حـاالت              ١٢تدريب  ) ب(الدويل؛ و 
  دورات لوكالء النيابة عن التحقيق يف اإلعدامات خارج القضاء، مبوجب بروتوكـول مينيـسوتا؛        ) ج(التعذيب؛ و 

  . قاضياً وقاضَي استئناف تابعني لنظام احملاكم العسكرية عن تطبيق الوالية القضائية للنظام٩٨ ل دورات) د(و

" دليل تشخيصي"وفيما يتعلق باالختفاءات القسرية، استهلَّ مكتب املفوضية يف كولومبيا مشروعاً إلعداد   - ٨٧
وعقد مكتـب املفوضـية يف      . القسريةعن اإلجراءات الواجب اتباعها قبل إقامة العدل يف حاالت االختفاءات           

كولومبيا، بالتنسيق مع جلنة الصليب األمحر الدولية، مائدة مستديرة مؤسساتية بشأن تقدمي املـساعدة النفـسية                
  . االجتماعية ألقرباء ضحايا االختفاء القسري

أما . ٢٠٠٧انتهى يف عام  أن مشروع تعزيز مكتب املدعي العام، الذي اشترك االحتاد األورويب يف متويله، كما  - ٨٨
يونيه فقد تولت وكالة التنمية الدولية التابعة لألمم املتحـدة متويلـها، وقـد              /األنشطة املُضطلع هبا بعد شهر حزيران     

استهدفت هذه األنشطة املساعدة يف تنفيذ توصيات املفوضة السامية بشأن التعزيز املؤسسي ملكتب املـدعي العـام،                 
  .اب، والترويج حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف هذا املكتبوحماربة اإلفالت من العق

 ٢٠٠٧ يوليه/ متوز ٢٣وكان توقيع إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية مع حكومة كولومبيا يف               - ٨٩
بيا مشاركةً نشطة وشارك مكتب املفوضية يف كولوم. إجنازاً ُمعترباً حقَّقه فريق األمم املتحدة القُطري يف كولومبيا

  .يف صوغ الوثيقة
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 التابع لألمم املتحدة، دعم مكتب املفوضية يف كولومبيـا          ٢ويف نطاق الصندوق العاملي لربنامج العمل         - ٩٠
إدراج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف الربنامج التجرييب الذي ُنفِّذ باالشتراك مع منظومة األمـم املتحـدة يف                   

ؤويل األمم املتحدة على التخطيط من منظور حقوق اإلنسان، وتقييم تأثري األنشطة سواتشا، كما دعم تدريب مس
  . ٢ مبوجب برنامج العمل ٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٤املضطلع هبا يف الفترة من عام 

وقد لعب مكتب املفوضية يف كولومبيا، عن طريق عمله مع الفريق املشترك بـني املؤسـسات املعـين                    - ٩١
اً يف إعداد مواد إعالمية عن اجلنسانية الستعمال مجيع مسؤويل منظومة األمم املتحـدة يف               باجلنسانية، دوراً نشط  

وأسدى مكتب املفوضية أيضاً املشورة إىل عضوات الكونغرس بشأن مسألة العنف اجلنساين، وشارك يف . كولومبيا
، "، واالنتباه إليه واستئـصاله    استراتيجية متكاملة ملنع مجيع أشكال العنف اجلنساين يف كولومبيا        "إعداد مشروع   

  .الذي سيموله صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية التابع للوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل والتنمية

   التوصيات- رابعاً 
واصل مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كولومبيا دعمه ومتابعته تنفيذ التوصيات                - ٩٢

ومـن اإلجنـازات    . وجاءت النتائج متنوعة يف طبيعتها    .  تقارير سابقة إىل مجيع املؤسسات ذات الصلة       املقدَّمة يف 
اجلديرة بالذكر تعزيز آليات العمل مع احلكومة، وال سيما مع وزارة الدفاع والقوات املسلحة، والتقدم احملرز يف                 

غري أنه مثة حاجة إىل حتقيق مزيد من        . عسكريةالتحقيقات القضائية عن صلة الزعماء السياسيني باجلماعات شبه ال        
 االقتصادي والسياسي للجماعات    نيكما أنه ينبغي تفكيك اهليكل    . التقدم فيما يتعلق مبحاربة اإلفالت من العقاب      

  .وما زالت اجلماعات املسلحة غري القانونية ال تكترث بالتوصيات. شبه العسكرية املسرَّحة
 كولومبيا اغتنام فرصة متديد واليته الستعراض مجيع التوصيات اليت قُدِّمت ويعتزم مكتب املفوضية يف  - ٩٣

وسوف هتدف هذه املمارسة إىل تقييم التقدم احملرز، وذلك بتحديد املطّبات           . خالل السنوات العشر األخرية   
ـ  . وحتديث التوصيات املعلَّقة عند االقتضاء     ة تعزيـز  وسوف ختضع متابعة التوصيات لعملية تقييم جديدة بغي

  . تنفيذها بآلياٍت أكثر فاعلية ودائمة ومنسَّقة وتشاركية
فهي على اقتناعٍ تام بـأن      . وتشجع املفوضة السامية السلطات على إيالء اهتمام خاص للتوصيات التالية           - ٩٤

   :تنفيذها سوف يسهم يف حتقيق حتسنٍ ملموس يف حالة حقوق اإلنسان وفيما يتعلق بالقانون اإلنساين الدويل
تطلب املفوضة السامية إىل كلًّ من احلكومة واجلماعات املسلحة غري القانونية واجملتمع املدين             )أ(  

إعطاء األولوية لالحترام الكامل للقانون اإلنساين الدويل وحلقوق اإلنسان، وال سيما حقوق الضحايا، فيمـا             
   دائم؛يبذلونه من جهود لرسمِ مسارٍ للحوار والتفاوض من أجل إحالل سالمٍ

وتدعو احلكومة . وتكرِّر املفوضة السامية تأكيد أمهية متابعة وتنفيذ التوصيات السابقة املعلَّقة  )ب( 
واجملتمع املدين إىل أن يواصال تقدمهما معاً وعلى حنوٍ منهجي فيما يبذالنه من جهود لوضع منهجيات ترمي إىل 

 قائمةً،  ٢٠٠٦آلليات اليت أنشئت هلذا الغرض يف عام        وتأمل املفوضة أن تظل ا    . حتسني تنفيذ تلك التوصيات   
وهي على ثقة من أن هذه اجلهود سـوف         . وتشكر اجملتمع املدين على مالزمته الدائمة، وحتثه على االستمرار        

متكِّن من توحيد املواضيع ذات األولوية يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وكذلك القـانون اإلنـساين                 
  هذه اخلطة سوف تعاجل أسباب التحديات الرئيسية يف هذا اجملال؛الدويل، ومن أن 
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متامـاً  وتطلب املفوضة السامية إىل أعضاء اجلماعات املسلحة غري القانونية أن تكون حمترمة               )ج(  
  لقواعد القانون اإلنساين الدويل وأن تطلق، فوراً ودون شروط، سراح مجيع الرهائن احملتجزين لديها؛

وضة السامية وزارة الدفاع ومكتب املدعي العام على تنفيذ وسائل فعَّالة حللِّ مجيع        وحتث املف   )د(  
أشكال اجلماعات املسلحة غري القانونية اليت نشأت يف أعقاب بدء عملية التسريح، وعلى اختاذ مجيع التدابري                

حتث املفوضة السامية   و.  للجماعات شبه العسكرية املسرَّحة    يالالزمة لتفكيك اهليكلني السياسي واالقتصاد    
السلطة القضائية على مواصلة حتقيقاهتا مع املوظفني العموميني والزعماء السياسيني ممـن هـم علـى صـلة      

  باجلماعات شبه العسكرية؛

وحتث املفوضة السامية احلكومة والكونغرس على مضاعفة جهودمها يف تطبيق آليات للجرب              )ه(  
لتدابري القضائية واإلدارية اليت سوف تضمن على حنو فعاّل محايـة           تكون جامعة شاملة، مشتملة على مجيع ا      

  عن األضرار ويف عدم التكرار؛اجلرب الضحايا عند ممارستهم حقوقهم يف معرفة احلقيقة ويف حتقُّق العدالة ويف 

وتطلب املفوضة السامية إىل احلكومة، والكونغرس، وهيئات اجملتمع املدين تعزيـز وزيـادة               )و(  
وحتث املفوضة السامية .  املتاحة ملكتب املدعي العام والنائب العام ومكتب أمني املظامل واجلهاز القضائياملوارد

  أيضاً هذه املؤسسات على اختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة للتـصدي للتحـديات الـيت تكتنـف تنفيـذ                     
عاوى القضائية املتصلة    على وجه العموم، حماربة اإلفالت من العقاب، وخباصة الد          و، ٩٧٥/٢٠٠٥القانون  

  باإلعدامات خارج القضاء، وجرائم قتل النقابيني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛

وتطلب املفوضة السامية إىل احلكومة وهيئات الرقابة وكبار ضباط القـوات املـسلحة أن                )ز(  
ابري ترمي إىل منـع حـدوث       يعزِّزوا جهودهم من أجل القضاء على اإلعدام خارج القضاء، وأن يتخذوا تد           

احلاالت اليت وقعت فيها هذه االنتهاكات وإىل التحقيق فيها واملعاقبة عليهـا والتعريـف هبـا وأن ينفـذوا            
كما حتث املفوضة السامية مكتب . التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع ويوسِّعوا نطاقها، على سبيل األولوية

  وقٍت ممكن كل االهتامات باإلعدام املزعوم خارج القضاء؛املدعي العام على أن يستجلَي يف أبكرِ 

وحتث املفوضة السامية احلكومة على زيادة جهودها الرامية إىل احلد من الفقر والفقر املدقع،   )ح(  
وال سيما على اتباع ُنُهجٍ متكاملة ومطَّردة من شأهنا أن متكِّنها من التغلب على االختالالت واإلجحافات اليت 

وينبغـي  . رائح كبرية من اجملتمع، وخصوصاً اجلماعات املستضعفة وتلك اليت تقطن املناطق الريفيـة            تطال ش 
إعطاء األولوية لتوفري سبلٍ منصفة حلصول السكان املشردين ومجاعات الشعوب األصلية والنساء واألطفال             

وعالوةً على  . وهلم عليها واملراهقني واملسنِّني على خدمات الصحة وعلى التعليم والسكن وتوسيع نطاق حص          
ذلك، ينبغي أن ُينظر يف وضع وتنفيذ تدابري ترمي إىل محاية حقوق املشردين يف املناطق الريفيـة يف ملكيـة                    

  . األراضي وإىل االعتراف هبا
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Annex 

REPRESENTATIVE CASES OF VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND 
BREACHES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

I.  VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS 

A.  The right to life 

1. The office in Colombia of OHCHR received complaints of violations of the right to life 
by extrajudicial execution. In most cases, these executions followed the same pattern observed in 
previous years: the victims were civilians who were presented as members of guerrilla groups or 
other illegal armed groups, reported as killed in combat. 

2. The office in Colombia reported several of these cases to the competent authorities. In 
Riohacha, La Guajira, members of the Cartagena Battalion were allegedly responsible for the 
death of a peasant farmer affected by mental disability. On 2 May 2007, in Hato Corozal, 
Casanare, there was the death of a community leader, in events attributed to members of the 
Counter-Guerrilla Battalion No. 65. On 13 May, in Pueblo Bello, Cesar, a murder was allegedly 
perpetrated by soldiers of Brigade 10. In Orito Putumayo, members of Mobile Brigade 13 were 
allegedly responsible for the death of 3 civilians on 9 September. 

3. Other violations of the right to life were reported to have been committed by members of 
the Army. In Buenaventura, on 3 August, soldiers of the Cisneros Task Force were allegedly 
responsible for opening fire against students, whom they confused with guerrillas. A girl of 14 
died. On 17 September, in Montelíbano, Cordoba, soldiers of Brigade 11 reportedly opened fire 
against two peasant farmers who were under the effects of alcohol, one of whom died. Two 
soldiers of Brigade IX were condemned for the killings of six civilians perpetrated on 10 June in 
San Vicente del Caguan, Caqueta. 

4. The office in Colombia received complaints of extrajudicial executions attributed to 
members of the Police. These include the death of three individuals on 25 March in Ipiales, 
Nariño. On 8 September, the killing of a young man aged 22 in El Carmen, Bolivar, was 
allegedly perpetrated by members of the Sectional Judicial Police SIJIN, in an act which had 
characteristics of “social cleansing”. In Zulia, Norte de Santander, a man died on 3 July after 
being shot by members of the Mobile Rifles Squadron, EMCAR, in a manoeuvre which the 
police officers considered to be suspicious. 

5. The office was also informed of several murders of human rights defenders, union 
members and other social leaders. On 28 January, the president of the Municipal Committee for 
the Displaced population in La Cotorra, Cordoba, was murdered. In Montería, on 31 January, 
there was the murder of Yolanda Izquierdo, the leader of the displaced who coordinated  
a collective movement to recover lands usurped by paramilitary groups. In Medellín, Antioquia, 
on 23 April, the president of the Community Action Board of the El Pesebre district of 
Commune 13, who was also the adviser to the Asociación Madres de la Canderlaria (Mothers’ 
Association of La Canderlaria) was murdered, allegedly because of her work in making 
denunciations. On 7 November, in Cartago, Valle del Cauca, the murder of the Coordinator of  
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the Women’s Committee in the Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (union of 
education workers) was reported. On 4 May, a political activist of the Polo Democrático 
Alternativo (“Alternative Democratic” list) party was murdered in Cali, Valle de Cauca. 

6. In October, the office in Colombia received reports of death threats against members of 
the NGO Corporación Yira Castro, and the National Coordinator for the Displaced. In 
September, a human rights defender in Tulua, Valle del Cauca was displaced, due to death 
threats and the kidnapping of his wife. On 6 November, the Office condemned the aggression 
and death threats against Yolanda Becerra, president of Organización Femenina Popular 
(Popular Women’s Organization). In Bogotá, in May, three union members received pamphlets 
and telephone calls with death threats. 

B.  The right to personal integrity 

7. A report was received that three young men were tortured on 4 August inside  
a police station by members of the National Police in Ocaña, Norte de Santander. In Bogotá, 
on 12 August, it was reported that agents of the National Police struck a taxi driver. 

8. Cases were reported of abuses allegedly committed by members of the police against the 
transgender population engaged in prostitution in Bogotá, Medellín and Cali. 

9. On 26 May, it was reported that members of the Mobile Anti-Riot Squad ESMAD used 
tear gas against members of an indigenous community who were blocking the Pereira-Quibdó 
road, and they destroyed and burned several items of personal property. On 28 September, there 
was a report of the mobilization of peasant farmers towards Orito, Putumayo, to prevent the 
arrival of the crews for illegal crop eradication, and members of ESMAD used violence to 
dislodge them. 

C.  The right to individual freedom and personal security 

10. There were reports of mass detentions conducted by State agents based on intelligence 
reports or statements made by informers which had not been properly corroborated. On 
24 January, in Aguachica, Cesar, 11 alleged ELN militiamen were detained by members of the 
police. Their photographs and names were published, and they were later released due to lack of 
evidence. 

11. Cases were reported of illegal detentions of human rights defenders and social leaders 
who were accused, without sufficient evidence, of the crime of rebellion. The Office was 
informed of the case of a detention of a member of the Kankuano indigenous community by 
Army personnel on 15 July in Valledupar, Cesar, with no judicial order to do so. On 13 
February, the president of the Permanent Human Rights Committee in Nariño was detained. 
Subsequently, the Attorney General’s Office decided that there had been irregularities in the 
evidence presented, and ordered the accused to be released. 

D.  The right to due process 

12. In several of the cases reported to the office, the authorities in the Military Criminal 
Justice System took up the investigation of crimes which should have been taken by the civil 
courts. On 30 September in Aguazul, Casanare, there was a murder which was allegedly 
committed by members of the Taurema Battalion and the investigation was taken by Military 
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Criminal Court 13. The investigation of the killing of a peasant farmer on 26 April in Abrego, 
Norte de Santander, allegedly committed by members of Battalion 15, was sent to Military 
Criminal Court 37. 

13. The office was also informed of cases in which prosecutors of the civil jurisdiction 
sent case files opened for homicides with characteristics of extrajudicial executions to the 
military jurisdiction. In the case of the murder of the president of the Community Action 
Board of La Union, Yondó, on 25 June, the Regional Prosecutor’s Office of Barrancabermeja 
sent the case to Military Criminal Court 14. In several cases of civilians reported as killed in 
combat in Aguazul, Casanare, the Attorney General’s Office remitted the cases to the 
Military Criminal Courts. 

14. The office was informed that certain judges in the criminal military system who 
intended to return case files to the civil courts came under pressure from the commanding 
officers of the units. 

15. The office also received information on cases in which the work of the justice system was 
obstructed. On 15 February, after a clash in which four individuals died in La Gloria, Cesar, 
police personnel had no access to the crime scene, and the official reports on the bodies were 
prepared by Army personnel. 

E.  The right to private life and inviolability of domicile 

16. On 26 January, a peasant farmer was detained by Army personnel in Fortul, Arauca, 
accused of being a guerrilla. He was taken to Bogotá, where he was presented before several 
national media. Two days later he was released, due to an error of identification. 

17. On 25 January, soldiers of the Mechanized Infantry Battalion No. 3, entered the 
indigenous reserve of Chagui Chimbuza, Nariño, and with no judicial order, searched the houses 
of several members of the Awá indigenous communities. 

18. Human rights organizations in Bogotá, such as JUSTAPAZ (Centro Cristiano para 
Justicia, Paz y Acción Noviolenta) and Corporación Juridica Yira Castro, reported that during 
June, August and November their offices were broken into, and the hard disks containing 
information on their work with victims were stolen from their computers. 

F.  The right to freedom of opinion and expression 

19. The Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, Foundation for Press Freedom) 
recorded 92 cases of death threats against journalists. 

20. In Bogotá, in September, the journalists Hollman Morris and Gonzalo Guillén received 
death threats over the telephone and by e-mail, as a result of their work on human rights issues 
and the process of demobilization of paramilitaries 
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II.  BREACHES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

A.  Murder and threats against protected persons 

21. The office in Colombia recorded in 2007 a large number of massacres, most of which 
were attributed to members of FARC-EP. On 18 June, 11 assemblymen from Valle del Cauca, 
kidnapped by FARC-EP in 2002 were murdered. In Turbo, on 16 May, members of FARC-EP 
were allegedly responsible for opening fire against a vehicle, which caused the deaths of four 
people including a girl aged 3. In Cumbal, Nariño, on 5 June, FARC-EP were allegedly 
responsible for the death of eight members of the indigenous Awá and Pasto communities. There 
was also the killing of three peasant farmers allegedly perpetrated by members of the ELN, 
on 12 March in Mercaderes, Cauca. 

22. There were also reports of selective murders. On 15 January, members of FARC-EP 
murdered two teachers in Ricaurte, Nariño, and on 23 January, they murdered the president of 
the Community Action Board in Samaná, Caldas. Members of ELN were allegedly responsible 
for the murder of a community leader in Tame, Arauca on 28 July. On 11 June, on the 
Totumeando-Manjuari road, members of FARC-EP reportedly used an electric saw to kill a truck 
driver. 

23. According to information collected, 8 potential candidates and 22 candidates to the 2007 
local elections were murdered by the illegal armed groups in the course the election campaigns. 
Members of FARC-EP were allegedly responsible for most of these murders. There were also 
murders of local authorities. In El Doncello, Caquetá, on 9 July, two municipal councillors were 
murdered during actions attributed to members of FARC-EP. The same group was allegedly 
responsible for the murder of the Mayor of San José del Palmar, Chocó, on 12 July. 

24. There continued to be reports of murders of indigenous leaders. FARC-EP were allegedly 
responsible for the murder of two members of the Central Assembly of the Nasas settlements in 
Florida, Valle del Cauca, the murder of a member of the Awá community in the Cuascabi 
Paldubi reservation in Nariño, on 1 May, and of two members of the Embera Katio indigenous 
community in Cordoba on 31 May. ELN was allegedly responsible for the murder of an Awá 
leader on 11 January in the Gualcalá reservation in Nariño. 

25. There were reports of murders attributed to the illegal armed group Autodefensas 
Campesinas - Nueva Generación (“New Generation-Peasant Self-Defence Force”, or AC-NG). 
On 3 February, in Samaniego, Nariño, a man was taken from his home by a group of individuals, 
and on 8 February, his body was found with signs of torture. On 25 February, the Mayor of 
Cumbitara, Nariño was intercepted by a group of paramilitary AC-NG, who tied him to a tree 
and threatened to kill him. 

26. There were death threats against candidates to the local elections and authorities. In 
Huila, several mayors reported death threats attributed to members of FARC-EP. The same 
group was allegedly responsible for threats against municipal officials in Villagarzón and in 
Puerto Guzmán, Putumayo, and against five mayors in Valle del Cauca. 
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27. There were also reports of threats by members of FARC-EP against journalists. These 
included threats against journalists in Arauca and Saravena on 7 August, for not having read out 
a press release made by this group. 

28. On 20 March and 6 June, the illegal armed group AC-NG made death threats on the 
Internet against several human rights defender organizations, the Pastoral Social of Tumaco, and 
the Mayor of Samaniego, accusing them of being “terrorists and couriers of human rights”. 

B.  Attacks against the civilian population and indiscriminate attacks 

29. On 20 August, guerrillas of the FARC-EP attacked an Army armoured car, which caused 
the death of a civilian and wounded five more. On 9 April, an attack with a car bomb destroyed 
the police headquarters in Cali, causing the death of one person, wounding 41, and 
damaging 240 properties. 

30. On 29 April, in Puerto Asis, Putumayo, devices placed by members of FARC-EP 
exploded and damaged property. 

31. In Nariño, clashes between FARC-EP and ELN throughout the year led to blockades of 
food, medicines and fuel, a crisis in the health and hygiene system, and the isolation of 
communities due to the planting of minefields. 

32. On 3 September, members of FARC-EP stopped a bus on the Medellín-Anori road and 
forced the passengers to step out of the vehicle. In Teorama, Norte de Santander, members of 
FARC-EP blocked traffic for five days, by placing a truck belonging to the municipality across 
the road, and saying that they had planted a bomb in it. 

33. In Lopez, Cauca, in February, members of Mobile Brigade No. 14 allegedly imposed 
restrictions on the provision of food and fuel. On 9 October, in Orito, Putumayo, troops of the 
Anti-Narcotics Brigade stopped a health brigade truck from entering the rural district of 
Santa Lucia. 

C.  Acts of terrorism 

34. In Carmen de Viboral, Antioquia, on 19 May, numbers of FARC-EP were allegedly 
responsible for the murder of two peasant farmers, and for having dynamited their houses in 
order to intimidate the population. FARC-EP were reported to have mounted a number of attacks 
in Cali and Buenaventura, including 5 on 23 June, which left 23 wounded. 

D.  The taking of hostages 

35. The office in Colombia was informed of the kidnapping of nine geologists in Choco 
on 13 March, by FARC-EP; of four contractors of an oil company in Saravena on 12 March; and 
of a businessman in Caldas in a rural area of Manizales on 1 May, who subsequently died in a 
military operation. On 22 January, four peasant farmers were kidnapped by members of the ELN 
in Hacarí, Norte de Santander. 
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36. On 14 August, a local candidate for mayor in Betulia, Antioquia, was kidnapped by 
members of FARC-EP. In La Playa Norte de Santander, a candidate for mayor was kidnapped 
on 5 July, by persons allegedly belonging to ELN. 

E.  Forced displacement 

37. On 24 February, 375 members of the indigenous Pastos and Awá groups took refuge in 
Ecuador, due to the murder of the president of the indigenous reservation of San Juan de 
Mayasquer, and as a result of death threats against several teachers by FARC-EP. 

38. On 24 March, in El Charco, Nariño, a total of 4,876 persons were displaced due to 
combat between FARC-EP and the Colombian Marines. 

39. In Arauca, a clash between FARC-EP and ELN forced a number of mass displacements, 
such as those reported in January and April in Fortul and Arauquita. 

40. On 16 May there were reports of forced displacement of 40 families from the rural area 
of Istmina, Chocó, due to clashes between FARC-EP and an illegal armed group which calls 
itself “Rondas Campesinas Populares” (popular peasant “rounds”, or civil defence groups). 

41. On 25 May, 40 families, 24 of them from the indigenous Awá communities, were 
displaced to the town of Valle del Guamuez, Putumayo, as a result of the killing of a young man 
allegedly committed by members of Counter-Guerrilla Battalion 87. 

F.  Child victims of the armed conflict 

42. The office in Colombia was informed of several cases of recruitment, particularly by 
FARC-EP in the Departments of Putumayo, Cauca, Caldas and Nariño, and by ELN in Bolivar 
and Norte de Santander. In Cartagena, Bolivar, there were reports of the recruitment of boys and 
girls by unidentified armed groups. 

43. Several cases were recorded of child victims of anti-personnel mines. On 22 September, 
in the Nulpe Medio Alto Reservation in Nariño, three children from the indigenous Awá group 
died when they stepped on anti-personnel mines planted by FARC-EP. 

44. The office in Colombia received a complaint about the use of a boy of 11 as a guide by 
members of the Nueva Granada Battalion in a military operation in southern Bolivar; another 
case reported the use of boys and girls as informers for the Marines and the National Police. 

G.  Women victims of armed conflict 

45. On 26 June, a woman was the victim of a rape by FARC-EP guerrillas, in retaliation for 
having refused to cooperate with the illegal group. 

46. There was a case of sexual violence on 27 July, in El Carmen de Bolivar, Bolivar, against 
a woman suffering from mental disability, attributed to seven soldiers of the Army. 



A/HRC/7/39 
Page 33 

47. The office in Colombia recorded attacks on the lives of woman leaders, such as those 
suffered by the Mayor of Neiva, Huila, on 28 February and 22 December, attributed to 
FARC-EP. There were also the murders of a town councillor of San Vicente del Caguan, 
Caqueta, on 6 January and a woman councillor of Arauquita, Arauca, on 8 June. 

48. There were death threats against women in Cauca by FARC-EP, caused by the fact that 
they had personal relationships with members of the regular armed forces. 

49. The office was informed that members of Jungle Brigade 27 had sexually harassed girls 
in the rural area of San Miguel, Putumayo. 

H.  Use of anti-personnel mines 

50. In the Nulpe Alto Reservation in Nariño, 167 families in the Awá community were 
isolated due to the large number of mines planted by members of FARC-EP. The same situation 
occurred in the Nasa Kwe’s Kiwe indigenous reservation in Valle del Cauca. 

51. The existence of the minefields has also caused forced displacement. On 23 April, in 
Tame, Arauca, all members of the La Esperanza indigenous reservation were displaced after the 
area was mined. 

52. There were also reports of schools mined by the illegal armed groups. In April, members 
of FARC-EP planted anti-personnel mines around the school in the rural district of Campiña de 
Manzanares, Caldas. 

-----  


