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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةلسادسةالدورة ا
  ٢٠١٣مايو /أيار ٣ - أبريل/نيسان ٢٢ ،جنيف

ن مرفق   م ٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته       
  ١٦/٢١ قرار جملس حقوق اإلنسان

  *كولومبيا    
 إىل من اجلهات صاحبة املصلحة  جهة٢٢ًملقدمة من  ا)١(هذا التقرير موجز للمعلومات  

لس وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جم. عملية االستعراض الدوري الشامل
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره 

من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل 
وقد ذُكرت بصورٍة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة . بادعاءات حمدَّدة

ومبقتضى قرار جملس حقوق .  قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيريوأُبقيَّالتقرير، يف 
د، عند االقتضاء، فرع مستقل للمعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية ، ُيفَر١٦/٢١اإلنسان 

قع تاح على املووُت.  تام ملبادئ باريس املعتمدة يف امتثالٍ،حلقوق اإلنسان للدولة قيد االستعراض
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير . الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة جلميع املعلومات الواردة

 .دورية االستعراض والتطورات اليت طرأت أثناء تلك الفترة

  

__________ 

  .األمم املتحدةالتحريرية بمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة   *  
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  املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
 أن مجيع األطراف الفاعلة يف الرتاع مـا برحـت ترتكـب             ٥كة  ذكرت الورقة املشتر    -١

وما زال املدنيون يوصمون    .  والقانون الدويل اإلنساين   انتهاكاٍت جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان    
  .)٣(وأعربت منظمات أخرى عن آراء مماثلة. )٢(باهتامات التعاون مع هذا اجلانب أو ذاك

 ٢٠١٢ ومطلع عام    ٢٠١١املي بأنه خالل عام     وأفادت منظمة التضامن املسيحي الع      -٢
األوضاع األمنية يف بعض أحناء البالد وأقّرت احلكومة تشريعات مهمة بشأن حقوق            حتسنت  

 إىل زيادة عدد اجلماعات املسلحة غري املشروعة  املنظمةوأشارت. الضحايا وإصالح األراضي
  .)٤(يهاوتوطيد سلطتها فيف بعض األقاليم 

 بأن احلكومة والقوات املسلحة الثورية الكولومبية قـد         ٤ة املشتركة   أفادت الورق و  -٣
 .)٥("إلهناء الرتاع وبناء سالمٍ مستقر ودائم     اً  عاماً  اتفاق "٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٦ا يف   تأبرم

 عملية السالم ودعت الطرفني إىل إيالء األولوية حلقوق الضحايا          ٤ودعمت الورقة املشتركة    
ة، واحلصول على تعويضات؛ وإىل االمتناع عن اختـاذ خطـوات           يف معرفة احلقيقة، والعدال   

تصعيد الرتاع املسلح؛ واحترام القانون الدويل اإلنساين؛ والشروع، يف أسـرع وقـٍت              حنو
 أن يـضمن   بـالطرفني    ٤الورقة املشتركة    أيضاًأهابت   و .)٦(ممكن، يف وقف أعمال القتال    

، وطلبت إىل الدولة التعاون مـع       )٧(ة السالم مشاركة اجملتمع املدين، وخباصة النساء، يف عملي      
آلية اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان والسماح للمجتمع الدويل بالتصرف بوصـفه            

 السالم اليت أُجريت يف هذا الـسياق،        حمادثات وذكرت منظمات أخرى     .)٨(الضامن للعملية 
  .)٩(وقدمت توصيات

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 تصديق كولومبيا على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع          ٦قة املشتركة   أبرزت الور   -٤

. املوصى هبا خالل عملية االستعراض الـدوري الـسابقة        األشخاص من االختفاء القسري،     
 أن االعتراف باختصاص اللجنة املعنية باالختفاء القسري مـسألة          ٦وتعترب الورقة املشتركة    

  .)١٠(عاجلة وضرورية
يف كـل مـن     اً  احلقوقيني الدولية إىل أن كولومبيا مل تصبح بعد طرف        وأشارت جلنة     -٥

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
والثقافية، والربتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري         

  .)١١(طفلالثالث امللحق باتفاقية حقوق ال
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 اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  

رأت الشبكة الدولية حلقوق اإلنسان أن عملية التجريد من السالح، اليت أُجريـت               -٦
، قد كشفت عن مواطن ضعف شديد ومل تنجح         ٢٠٠٥مبوجب قانون العدل والسالم لعام      

  .)١٢(يف إزالة اهلياكل شبه العسكرية اليت ما زالت تزداد نشاطاً
‘ اإلطـار القـانوين للـسالم   ‘ عن قلق بشأن اعتمـاد      ٥ت الورقة املشتركة    وأعرب  -٧
فقـد  . ، الذي يشمل إمكانية العفو عن انتهاكات حقوق اإلنسان )٢٠١٢يونيه  /حزيران يف(

منحت عملية اإلصالح الكونغرس سلطة وقف تنفيذ األحكام الصادرة علـى األشـخاص             
األشخاص املـشمولني باحلمايـة الدوليـة،       املدانني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية أو على        

 أن اإلطار القانوين للسالم يتناقض      منظمة هيومن رايتس ووتش    ورأت   .)١٣(منحهم العفو  أو
مع العديد من التوصيات اليت قبلتها كولومبيا خالل دورة االسـتعراض الـدوري الـشامل           

 اإلنـسانية وجـرائم     ، وأوصت بأن تكفل احلكومة لضحايا اجلرائم املرتكبة ضد        )١٤(السابقة
احلرب إمكانية االنتصاف القضائي الفعال، وتضمن مقاضاة املسؤولني عن ارتكـاب هـذه             

  .)١٥(الفظائع وتوقيع عقوبات عليهم بعد إدانتهم
واعترفت مجعية الشعوب املعّرضة للخطر باعتماد قانون الضحايا وإعادة األراضـي             -٨
ا القانون أمهيةً حامسة ألنه يعترف بوجود       وأشارت إىل أن هلذ   . ٢٠١١يف عام   ) ١٤٤٨رقم  (

ويتيح القانون للضحايا خيار املطالبة بأراضيهم املنهوبة أو احلـصول علـى            . الرتاع املسلح 
 وعلى الرغم من أن هذا القانون يشكل خطوة أوىل حنـو          . تعويضات عن ممتلكاهتم املفقودة   

بد من توسيع نطاق      التدابري وال  مناً  ن تنفيذه يستلزم مزيد   دعم حقوق السكان املشّردين، فإ    
 احلكومة بزيادة عدد املوظفني، وال سيما       منظمة هيومن رايتس ووتش    وأوصت   .)١٦(مضمونه

احملامني، يف املكاتب املعنية بإعادة األراضي، وإنشاء وحدة ادعاء خاصة مكّرسـة للتحقيـق            
 ويف عمليات   ، عنف يتعّرض له املطالبون باألراضي من هتديدات وما ُيمارس ضدهم من          فيما

  .)١٧(االستيالء غري القانوين على األراضي
منـها   يتضمن جوانب مثرية للقلق،      ١٤٤٨ أن القانون رقم     ٤ورأت الورقة املشتركة      -٩

.  موظفي الدولة فحسب واستثناء من سواهم مـن الـضحايا          على سبيل املثال اعترافه بضحايا    
 املائة من السكان املشّردين بسبب كـوهنم         يف ٣٠سُيستثىن من إجراء إعادة األراضي حنو        كما

تعويض الضحايا املقـيمني يف     ب أي ضمانات    توجدوال  . غري ُمالَّك  أو   مؤاكرونمستأجرين أو   
 آليـات   وال توجـد  .  واملساكن والوظائف  األمالكوال ُيعاد سوى األراضي وُتستثىن      . اخلارج

ما يتعرضن لـه مـن مظـامل        للقضاء على ما ُيرتكب ضد النساء الضحايا من أعمال عنف و          
 وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها الستثناء ضـحايا اجلماعـات شـبه              .)١٨(وإجحاف

باتت ، ذلك أنه منذ تسريح األفراد شبه العسكريني املفترض،       ١٤٤٨العسكرية من القانون رقم     
 التجارية معهد حقوق اإلنسان واألعمال      أشار و .)١٩(تعتربهم ضحايا عصابات إجرامية   الدولة  

 تنص على أن من بني مـصادر متويـل صـندوق            ١٤٤٨ من القانون رقم     ١٧٧أن املادة    إىل
  .)٢٠(التعويضات اإلسهامات اليت تقدمها الشركات املموِّلة للجماعات املسلحة غري املشروعة
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 عن االستياء من مشروع اإلصالح الدستوري املتعلـق         ٤وتعرب الورقة املشتركة      -١٠
رية حبيث ُيناط التحقيق يف حاالت االحتجاز التعـسفي واملعاملـة القاسـية             باحملاكم العسك 

سيغّير هذا  إذ  . والالإنسانية واملهينة وجرائم احلرب، ضمن جرائم أخرى، باحملاكم العسكرية        
 القضايا يف اختـصاص القـضاء       إدراج اليت تنص على وجوب      املشروع قاعدة االختصاص  

هيـومن رايـتس    منظمـة    و )٢٢(منظمة العفو الدولية  عارضت   و .)٢١(العادي يف حالة الشك   
هيـومن رايـتس    وأوصت منظمة  .أيضاً  هذا املشروع  )٢٤( وحمكمة العدل الدولية   )٢٣(ووتش
 احلكومة بضمان تويل السلطات املدنية مهام التحقيق يف مجيع دعـاوى انتـهاكات              ووتش

  .)٢٥(همحقوق اإلنسان املرتكبة من جانب قوات األمن، ومقاضاهتم، وحماكمت
الـذي ُيكـرَّم    "،  ٢٠١٠ لعام   ١٤٠٨ أن القانون رقم     ٦وأبرزت الورقة املشتركة      -١١

، يشكل  "مبوجبه ضحايا االختفاء القسري وُتتخذ تدابري من أجل حتديد مواضعهم وهوياهتم          
 بـأن تـضمن     ٦ وأوصت الورقة املـشتركة      .)٢٦( بآالف الضحايا أقارب املفقودين    اعترافاً

 من تدابري   تتخذه وتقدم معلومات بشأن ما      ١٤٠٨لتام ألحكام القانون رقم     احلكومة التنفيذ ا  
  .)٢٧(هلذه الغايةاً مؤسسية وسياساتية حتقيق

 املتعلق حبق القضائي للمحكمة الدستوريةجتهاد  اال أن   ٣وأوضحت الورقة املشتركة      -١٢
دم تـوافر    وَحكم بأن ع   ٢٠٠٩االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية قد تغري يف عام          

، وطلب إىل الكونغرس سـّن      اً جسيم  إغفاالً ُيمثلإجراءات ميكن مبوجبها ممارسة هذا احلق       
 ومنذ ذلك احلني، أصبحت دوريات اعتقال الـشباب غـري           .)٢٨( الغاية حتقق هذه تشريعات  

  .)٢٩(القادرين على إثبات موقفهم من التجنيد أقل تواترا، لكنها مل ختتِف

  قوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةحللبنية األساسية اإلطار املؤسسي وا  -٣  
 إىل إنشاء النظام الـوطين حلقـوق        معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية    أشار    -١٣

، الذي يشمل مـسؤوليات     )٤١٠٠/٢٠١١املرسوم رقم   (اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين     
فعلى سبيل املثال،   . تاإىل الوزار جديدة متعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان أُسندت        

كُلفت وزارة التعدين والطاقة باسـتحداث اسـتراتيجيات تـضمن مبـادرة الـشركات              
ة األنشطة الـيت قـد      جلاالستخراجية إىل اختاذ خطوات ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان ومعا        

  .)٣٠( اجملتمعات احملليةيفتترتب عليها آثار سلبية 
ة للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان إىل حـلّ إدارة           وأشارت مؤسسة خط املواجه     -١٤

، ٢٠١١ديـسمرب   /لألمن وإنشاء الوحدة الوطنية للحماية يف كانون األول       الشؤون اإلدارية   
 وأضافت أنـه بعـد أن       .)٣١(لتحلّ حمل الربنامج الوطين حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان        

اشر أنشطةً اسـتخباراتية غـري      اكتشف املدافعون عن حقوق اإلنسان أن الدولة ما زالت تب         
 العديد من املدافعني واملنظمات     ختلَّىقانونية ضدهم، بل عن طريق برنامج احلماية ذاته، فقد          

  .)٣٢(هلمآليات احلماية املمنوحة عن 
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
متابعة استعراضها   بأمهية التقارير املقدمة من احلكومة يف إطار         ٦سلّمت الورقة املشتركة      -١٥

  .)٣٣(فيد منها الدول األخرىستالدوري األول ورأت أن هذه التقارير تشكل ممارسةً جيدة ت
 أن كولومبيا مل تعمل حىت اآلن مبعظم التوصـيات الـيت            ٥ورأت الورقة املشتركة      -١٦

  .)٣٤(قدمتها هلا خمتلف آليات األمم املتحدة
بقبول طلبات املقّررين اخلاصـني املعنـيني       وأوصت حمكمة العدل الدولية كولومبيا        -١٧

الفريق العامل املعـىن مبـسألة اسـتخدام        بالسكن الالئق، واحلق يف الغذاء، والفقر املدقع، و       
  .)٣٥( يف أقرب فرصة ممكنة إىل البلد ببعثاتباالضطالعاملرتزقة، 

ـ أن تدعو كولومبيا     ب التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني     وأوصى    -١٨ ّررين املق
احلق يف حريـة    واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واحلق يف حرية التعبري،         الة  اخلاصني املعنيني حب  

  .)٣٦(إىل زيارة البلد ،التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات

مع مراعاة القـانون الـدويل       تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  ملساواة وعدم التمييزا  -١  
مجعية الشعوب املعّرضة للخطر بفرط تأثر الـشعوب األصـلية والـشعوب        أفادت    -١٩

إذ ُتقتحم  . الكولومبية املنحدرة من أصل أفريقي بالفقر اهليكلي وعدم املساواة والرتاع املسلح          
دمَّر أراضيهم وحياهتم من جانب القوات العسكرية والعصابات والقوات شبه العسكرية، وتُ          

  .)٣٧(زيت النخيل، وعادة ما ُيشّردون أراضيهم وُيساء استخدامها يف مزارع الكوكا أو
 استمرار وجود مشاكل فيما يتعلـق بإنفـاذ احلقـوق           ٤ورأت الورقة املشتركة      -٢٠

من واخلناثى  لفئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية          الدستورية  
ضافت أن الدولة مل تنفذ محالت توعوية ملكافحة مظاهر التحامل على هذه الفئة             وأ. السكان

من السكان، وأن الكونغرس مل يسن تشريعات بشأن حقوق الشركاء من نفس نوع اجلنس              
كما تفتقر البالد إىل قانوٍن بشأن اهلوية اجلنسانية يكفل ملغايري اهلويـة            . يف الزواج والتبّني  

  .)٣٨(وقهماجلنسية من السكان حق

   حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 ٢٠١٠ ا خالل عام  على األقل قد قضو   شخصاً   ١ ٥٩٧ بأن   ٤أفادت الورقة املشتركة      -٢١

جراء العنف االجتماعي السياسي، وبأن عمليات اإلعدام خارج نطاق القـضاء املنـسوبة إىل              
ائة يف الفترة ما بني النصف األول والثـاين          يف امل  ٦٨,١٨قوات األمن العامة قد ازدادت بنسبة       

  .)٣٩(٢٠١٠من عام 
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 باستمرار سريان مفعول التوجيهات الصادرة مبنح حوافز        ٥أفادت الورقة املشتركة    و  -٢٢
ا أثنـاء   ايا املدنيني على أهنم أشـخاص قـضو       ألفراد القوات املسلحة الذين يقدمون الضح     

 / أن وزارة الـدفاع قـد أكـدت يف شـباط            إىل ٤ وأشارت الورقة املشتركة     .)٤٠(القتال
، القاضي مبنح حوافز ألفراد القوات املسلحة الذين        ٠٢٩/٠٥ أن املرسوم رقم     ٢٠١٢ فرباير

" غـري نافـذ املفعـول     "يقدمون الضحايا املدنيني على أهنم أشخاص قَضوا أثناء القتـال،           
أت الورقـة   ور. "ينظم معايري صرف التعويـضات    "، السّري،   ٠٢١/١١املرسوم رقم    وأن

  .)٤١(كدليل على الشفافية وجوب نشر هذه القاعدة اجلديدة ٤املشتركة 
وذكرت منظمة العفو الدولية أن القوات املسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير             -٢٣

. الوطين ما زاال يرتكبان اعتداءات على حقوق اإلنسان وانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين           
، أعلنت القوات املسلحة الثورية الكولومبية أهنـا سـُتنهي مجيـع            ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط 

 هذه خطـوة أوىل  وأوضحت منظمة العفو الدولية أن. عمليات اختطاف املدنيني مقابل فدية    
 أن ُتستتبع بالتزامٍ صارمٍ بوضع حدٍّ فوري وغري مشروط جلميع االعتداءات            مهمة، لكن يتعّين  

  .)٤٢(انون الدويل اإلنساينعلى حقوق اإلنسان وانتهاكات الق
من اإلقليم اً كبرياً وأشارت جلنة رصد التحالف من أجل أطفال كولومبيا إىل أن جزء  -٢٤

 ضحية يف الفتـرة     ٩ ٩٦٤الوطين ُملغَّم من جانب اجلماعات املسلحة، مما أسفر عن وقوع           
ان بـأن    وأوصت الشبكة الدولية حلقوق اإلنس     .)٤٣(٢٠١٢يوليه  / ومتوز ١٩٩٠بني عام    ما

تنفذ الدولة سياسةً مكثفة إلزالة األلغام وحتثّ مجيع األطراف الفاعلة املسلحة علـى وقـف      
  .)٤٤(زرع األلغام كتكتيٍك حريب

 وجود مجاعات شبه    ٢٠٠٥ أن الدولة تنكر منذ عام       ٤وأوضحت الورقة املشتركة      -٢٥
من العنف املـنظّم    اً  ءعسكرية فيها وتصّر على تسميتها بالعصابات اإلجرامية، باعتبارها جز        

بيد أن اجلماعات شبه العسكرية مل ُتحلّ وما زالـت جرائمهـا   . املتصل باالجتار باملخدرات  
 وأوصت الشبكة الدولية حلقوق اإلنسان بأن تتخذ الدولة تدابري فعالة .)٤٥(ُترتكب بال عقاب

 إىل  من أجل التصدي للتنظيمات شبه العسكرية، وتكّف عن نسب أعمال هـذه اهلياكـل             
  .)٤٦(العصابات اإلجرامية

 ١٦ ٩٠٧لألرقـام الرمسيـة، ال يـزال        اً   إىل أنه وفق   ٤أشارت الورقة املشتركة    و  -٢٦
فاجلهود اليت تبذهلا الدولة للعثور علـى       . أشخاص مفقودين جراء عمليات االختفاء القسري     

ها والتعامل  املفقودين غري كافية، وما زالت تواجهها مشاكل مثل ضياع املعلومات أو تدمري           
 .)٤٧(غري املناسب مع جثث األشخاص جمهويل اهلوية

حالة  ١٤٣ أفادت تقارير بوقوع     ٢٠١٠ أنه يف عام     ٤وأوضحت الورقة املشتركة      -٢٧
 عملية احتجاز تعسفي على األقل من جانب بعض موظفي الدولة، وبأن            ٣١٣ و )٤٨(تعذيب

  .)٤٩(٢٠١٢ارتكاب هذه االنتهاكات قد استمر خالل عام 
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من السجون الكولومبية البـالغ     اً   سجن ١٢٠ باكتظاظ   ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٢٨
 يف املائة، لكنـه قـد    ٤٧ويبلغ إمجايل متوسط نسبة اكتظاظ السجون       .  سجناً ١٤٢عددها  

 يف املائـة مـن      ٣١يوليه، كـان    / متوز ٣١ويف  .  يف املائة يف بعض احلاالت     ٣٦٤يصل إىل   
ال يزالون بانتظار صـدور     شخصاً   ١١١ ٢٤٢ البالغ عددهم    األشخاص احملرومني من احلرية   

 أشخاص حمتجزين يف السجون بتهمة ارتكاب ُجنح،        ٦٦ ٩٠٦ومثة  . قرارات قضائية بشأهنم  
بتهمة ارتكاب جرائم خطرية يف سياق الـرتاع        اً  ُمحتجزشخصاً   ٥٦٤بينما ال يوجد سوى     

صحة للمحتجزين وعـدم تقـدمي أي        باهنيار نظام ال   ٥كما أفادت الورقة املشتركة     . املسلح
شخـصاً   ٨٠، تويف   ٢٠١٢يوليه  /يناير إىل متوز  /ويف الفترة من كانون الثاين    . رعاية طبية هلم  

  .)٥٠(انعدام الرعاية الطبيةبسبب 
 أنه على الرغم مما بذلته الدولة من جهود، يشكل العنـف    ٨ورأت الورقة املشتركة      -٢٩

 كما ال تزال ظاهرة اإلفـالت       .)٥١(سةً منهجية ومنتشرة  ، ممار حربياًاً  اجلنسي، بوصفه تكتيك  
 وأبـرزت   .)٥٢(من العقاب على أعمال العنف اجلنسي املرتكَبة ضد النساء متوطّنة يف البالد           

  .)٥٣(الورقة أن العنف اجلنسي هو أحد األسباب الرئيسية للتشرد القسري
 جانـب اجلماعـات      أن النساء اجملّندات مـن     أيضاً ٨وأوضحت الورقة املشتركة      -٣٠

بصفٍة خاصة بالعنف اجلنسي، وأهنن ُيجـربن علـى         اً  املسلحة غري املشروعة هن األكثر تأثّر     
 يف حـاالت    أيـضاً وُيخضع هؤالء النساء    . استخدام وسائل غري مناسبة وضارة ملنع احلمل      

  .)٥٤(احلمل لعمليات إجهاض قسري
س ُيعيد تعريف ظاهرة العنف     ، قُدم مشروع قانون إىل الكونغر     ٢٠١٢أغسطس  /ويف آب   -٣١

  .)٥٥(وقد حازت هذه املبادرة على دعم املنظمات النسائية. اجلنسي بوصفها جرميةً ضد اإلنسانية
جرمية قتل النساء وُتنشئ آلياٍت        بأن جترِّم الدولة عاجالً    ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٣٢

  .)٥٦(خاصة لتهيئة إمكانية احتكام الضحايا إىل القضاء
صت منظمة العفو الدولية بأن تستحدث احلكومة خطة عملٍ شاملة للتصدي لظـاهرة             أوو  -٣٣

إىل التوصـيات   اً  العنف ضد املرأة بالتشاور مع الضحايا الناجيات واملنظمات النسائية، واسـتناد          
  .)٥٧(املكّررة املقدمة من منظومة األمم املتحدة ومنظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان بكلية احلقوق يف جامعة أوكالهوما          واعترب    -٣٤
ـ ال يـزال    أن مستوى العنف املماَرس ضد نساء الشعوب األصلية          ـ اً  مرتفع . مقلقـاً اً  ارتفاع

تتسبب العمليات العسكرية وشبه العسكرية وعمليات زرع األلغام يف ارتفـاع معـدل              كما
  .)٥٨(ضد نساء الشعوب األصلية ومعدل استغالهلن واسترقاقهنالعنف والعنف اجلنسي املماَرس 

 بالتحقيق يف احلاالت اخلاصة بالعنف اجلنسي ضد املثليـات          ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٣٥
  .)٥٩(ومغايرات اهلوية اجلنسية والكشف عنها من أجل كفالة حقوق هذه الفئة من السكان
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اسة عن حاالت العنف اجلنسي أو العنف        عدم توافر در   ٢وأبرزت الورقة املشتركة      -٣٦
 ٣٢٠، إال أن مكتب أمني املظامل قد أفاد بوجود          )٦٠(اجلنساين ضد األشخاص ذوي اإلعاقة    

  .)٦١( يف املائة من الضحايا٧٩وتشكل النساء نسبة . ٢٠١١حالة يف عام 
جلنة رصد التحالف من أجل أطفال كولومبيا ازدياد نسبة جرمية التجنيـد            أبرزت  و  -٣٧

، وخباصة يف املنـاطق الريفيـة، وحمميـات         دون سن الثامنة عشرة   غري املشروع لألشخاص    
الشعوب األصلية، واألراضي املأهولة بالسكان الكولومبيني املنحدرين من أصـل أفريقـي،            

  .)٦٢(والقطاعات احلضرية املهمَّشة
ة لـضمان    بأن تتخذ كولومبيا تدابري قوي     منظمة التضامن املسيحي العاملي   وأوصت    -٣٨
أو استخدام األطفـال    اً  تعمد قوات األمن إىل جتنيد القاصرين يف القوات العسكرية قسر          أال

  .)٦٣(كعناصر فاعلة فيها
جلنة رصد التحالف من أجل أطفال كولومبيا بوقوع األطفال ضحايا للعنف  وأفادت  -٣٩

ـ   ١٤ ٢١١، أُفيد بوقوع    ٢٠١١ويف عام   . مبتوسط ثالث وفيات يومياً    ف ضـد   حالـة عن
  .)٦٤( حالة عن العام املاضي٤٨٠األطفال، مما ميثل زيادةً بواقع 

أن املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية املماَرسة ضد األطفال           كرت  وذ  -٤٠
البلد يفتقر إىل أي حظر قانوين واضح جلميع أشكال العقاب البدين وأنه يبدو أن التشريعات               

  .)٦٥( األطفال يف جمتمعات الشعوب األصليةالقائمة ال تنطبق على
وأشارت جلنة رصد التحالف من أجل أطفال كولومبيا إىل أن حالـة االسـتغالل                -٤١

 ٢٠١١-٢٠٠٦وأضافت أن خطة العمل الوطنية للفتـرة        . اجلنسي لألطفال ال تزال حرجة    
 ١٣٢٩قـم   إال أن إصـدار القـانونني ر      . تكن تنفَّذ بالتساوي بني األقاليم والعاصـمة       مل

يف هذا الصدد؛ إذ ُجرَّم مبوجبهما الطلب على االستغالل         اً  كبرياً   قد شكّل تقدم   ١٣٣٦ ورقم
  .)٦٦(ً عاما١٨ ليشمل من هم يف سناجلنسي لألطفال وُوسع نطاق الفئة العمرية لضحاياه 

للجنة رصد التحالف من أجل أطفال كولومبيا، تكشف ظاهرة عمل األطفال       اً  ووفق  -٤٢
، ويبدو أن أسباهبا بدأت تنفصل عن ظاهرة الفقر املربِّرة         ٢٠٠٩ يف نسبتها منذ عام      عن زيادةٍ 

دة فااست ورأت اللجنة أن صياغة سياسة ملنع عمل األطفال وكفالة إمكانية            .)٦٧(هلا فيما سبق  
  .)٦٨(هم فيه ضرورة ملّحةاألطفال من نظام التعليم وبقاء

  ت من العقاب، وسيادة القانونمبا يف ذلك مسألة اإلفالإقامة العدل،   -٣  
 باستمرار وقوع موظفي القـضاء ضـحايا للـهجمات          ٥أفادت الورقة املشتركة      -٤٣

تصبح الضغوط عليهم أشدَّ بوجه خاص لـدى تعاملـهم مـع           و. واالهتامات وأعمال القتل  
القضايا املنطوية على عناصر من قوات األمن، مثلما ينعكس ذلك يف جرمية قتـل قـاضٍ يف                 

 ١١ قُتـل    ٢٠١٢أبريـل   /إىل نيسان يناير  /ن كانون الثاين  ويف الفترة م  . ٢٠١١مارس  /آذار
 كما أن ما تصدره السلطات العليا من بيانات تشكّك يف صحة القرارات الصادرة .)٦٩(حمامياً

  .)٧٠( استقالل القضاءيفيف قضايا خمتلفة يؤثر 
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من التوصيات املقدمـة هلـا   اً وأشارت منظمة العفو الدولية إىل قبول كولومبيا عدد         -٤٤
إطار عملية االستعراض الدوري الشامل بضمان التحقيق على حنو مناسب يف انتـهاكات              يف

ورحبت املنظمة مبا أحرزه البلد من تقـدم        . حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب     
إىل السنوات األخرية فيما يتعلق بتقدمي بعض املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنـسان               يف

  .)٧١(العدالة؛ إال أن هذا اإلجناز ما زال جمرد استثناٍء وليس القاعدة
 أن ظاهرة اإلفالت من العقاب مشكلة هيكلية متأصـلة          ٤ورأت الورقة املشتركة      -٤٥
 وقد فتح مكتب املدعي العام      .)٧٢(يتعلق بكبار املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان       فيما

يف قضايا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء،       اً   حتقيق ١٥٧٩ ٢٠٠٠يناير  /منذ كانون الثاين  
أما التحقيقات مع كبار القيادات العسكرية، فتتسم .  قضية١٦إال أنه مل تصدر أحكام إال يف     

 وتسود البالد حالة عامة من اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بالتحقيقات            .)٧٣(بطابع استثنائي 
  .)٧٤( سياق الرتاع املسلّحيف حاالت العنف اجلنسي املماَرس يف

 ٢٠٠٨ لعـام    ٠٩٢ إىل أن قرار احملكمة الدستورية رقـم         ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٤٦
ورأت الكـثري مـن     .  قضية عنف جنسي ضد النساء إىل مكتب املدعي العـام          ١٨٣أحال   قد

 لكن بكل   .)٧٥(املنظمات النسائية هذا احلكم بوصفه خطوةً حنو إهناء ظاهرة اإلفالت من العقاب           
، مل تصدر أحكام سوى يف مخس قضايا من القـضايا البـالغ             ٢٠١١سبتمرب  /أسف، حىت أيلول  

 بأن تتخذ الدولة تدابري فعالة من أجل التحقيق يف          ٨ وأوصت الورقة املشتركة     .)٧٦(١٨٣ عددها
  .)٧٧(مجيع قضايا العنف اجلنسي اليت أحالتها احملكمة الدستورية إىل مكتب املدعي العام

وأشارت حمكمة العدل الدولية إىل أن سلطات االدعاء ال حتقـق مـع الـشركاء                 -٤٧
 ومل تـسن    .)٧٨(ارتكاب اجلرائم، وخباصة إذا كان هؤالء جهات فاعلة اقتصادية قويـة           يف

كولومبيا القانون اجلنائي حبيث حتدد أحكامه املسؤولية القانونية اجلنائية للكيانات القانونيـة،   
 وأوصت حمكمة العدل الدولية بأن تنظر احلكومة يف إدخال تعديالت           .)٧٩(مبا فيها الشركات  

على تشريعاهتا حبيث ُتنشئ مسؤوليةً جنائية للشركات يف القضايا املنطوية على انتـهاكات             
  .)٨٠(خطرية حلقوق اإلنسان

وأفادت منظمة مراسلون دون حدود بتعدد حاالت إفالت اجلماعات شبه العسكرية          -٤٨
بيد أنه قـد اتُّخـذت خطـوة هامـة هبـذا الـشأن       . ىت اآلن إىل حد كبري   من العقاب ح  

، حينما اعترف املدعي العام باالنتهاكات اليت ارتكبها صحفي مـن    ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول يف
، فجعـل القـضية     "جرائم ضد اإلنسانية  " بوصفها   ٢٠٠٠اجلماعات شبه العسكرية يف عام      

  .)٨١(تسقط بالتقادم ال
د التحالف من أجل أطفال كولومبيا إىل أنه بالرغم من تواصـل            وأشارت جلنة رص    -٤٩

، إال أنه ما زالت تتضح فيه مـواطن         ٢٠٠٧تنفيذ نظام املسؤولية اجلنائية للمراهقني منذ عام        
  .)٨٢(ضعف خطرية حتول دون حتقيق اهلدف التربوي املنشود من إنشائه
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  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
ف من أجل أطفال كولومبيا باخنفاض عدد األطفـال غـري           اعترفت جلنة رصد التحال     -٥٠

 يف املائة من األطفال دون  ٧٩,٣، كان   ٢٠٠٥ففي عام   . كبرياًاً  املقّيدين بالسجل املدين اخنفاض   
  .)٨٣( يف املائة٩٦,٥ ٢٠١٠سن اخلامسة مقّيدين بالسجل، بينما بلغت نسبة القيد يف عام 

   وتكوين اجلمعيات والتجمع السلميحرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري  -٥  
 نسبة كبرية من املـسيحيني املقـيمني        أفادت منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن       -٥١
وُيعتقـد أنـه    . مناطق الرتاع ُيستهدفون من جانب اجلماعات املسلحة بسبب عقيـدهتم          يف
يحية بأكملها،  يف شىت أحناء البالد، وُشّردت طوائف مس      اً   كنيسة قسر  ٢٠٠أُغلقت قرابة    قد

 وأوصت املنظمة بأن تنظر احلكومة يف إضافة قـادة          .)٨٤(واسُتهدف قادة الكنائس الغتياهلم   
  .)٨٥(ومنحهم اآلليات األمنية املترتبة على ذلك بالضرورة" الفئات الضعيفة"الكنائس إىل فئة 

. تزال مهـددة   منظمة مراسلون دون حدود أن سالمة الصحفيني البدنية ال        ورأت    -٥٢
 ما زالت تشكل    أيضاً، إال أن العصابات     )٨٦(تشكل اجلماعات شبه العسكرية ألدَّ أعدائهم      إذ

 وقد حتّسن مستوى سالمة الصحفيني يف املدن الكـبرية، لكنـه            .)٨٧(على سالمتهم اً  هتديد
وما زالت اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية، ووسـائط إعالمهـا،          . تدهور يف املقاطعات  

  .)٨٨(معّرضة للخطر
 بأن احملكمة العليـا قـد أقـّرت         التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني     وأفاد   -٥٣

ألن تـوفري سـبيل   اً وأضاف أنه نظـر . األحكام املتعلقة بتشويه السمعة يف قانون العقوبات    
انتصاف مدين جلرمية التشهري مبوجب القانون من شأنه أن يفي بالغرض، فقد فرض حكـُم               

 وأوصى التحالف بأن تعـّدل      .)٨٩(أكرب على حرية اإلعالم يف كولومبيا     اً  داحملكمة هذا هتدي  
  .)٩٠(الدولة قانون التشهري حبيث ُيقصر العقوبة على هذه اجلرمية على عقوبة مدنية

" قانون يـرياس   "٢٠١٢ بأن الكونغرس قد أقر يف عام        ١وأفادت الورقة املشتركة      -٥٤
على منتهكي حقوق التأليف والنـشر واجلهـات        الذي جيوز مبوجبه توقيع عقوبات جنائية       

 وأضافت الورقة أنه يتعّين     .)٩١(مقدمة خدمات اإلنترنيت اليت تيّسر أعمال القرصنة اإلعالمية       
موازنة محاية حقوق النشر والتأليف على شبكة اإلنترنت بالقياس مع محاية احلق يف حريـة               

ن أن توضـح احلمايـة الدسـتورية      احلكومة بضما  ١ وأوصت الورقة املشتركة     .)٩٢(التعبري
  .)٩٣(حرية التعبري تشمل التعبري على شبكة اإلنترنت أن
 ٢٠١١ جرمية قتل حبق نقابيني يف عـام         ٣٥ بأن وقوع    ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٥٥

وأضافت أن ظاهرة اإلفالت    . ، أخطر بلد يف العامل على حياة النقابيني       جيعل كولومبيا، جمدداً  
من العقاب على أعمال العنف املرتكبة ضد النقابيني واسعة االنتشار يف الـبالد، وطـاردة               
للراغبني يف االنضمام إىل عضوية النقابات، كما أهنا تساعد على هتيئة مناخ يؤدي إىل انتهاك               

  .)٩٤(حقوق العمل
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 عن قلق بشأن زيادة عدد ما ُيشن من هجمات علـى            ٥ربت الورقة املشتركة    وأع  -٥٦
. املدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني والصحفيني والقادة اجملتمعيني وقادة اجملتمعات احمللية          

فما زالت محالت تشويه السمعة ُتشن ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما املعنـيني           
كمـا أن مـن     . األراضي ويف املناطق اليت هبا مصاحل اقتصادية كـبرية        منهم بعمليات إعادة    

املسائل املثرية للقلق عدم إحراز أي تقدم يف معاجلة األسباب اهليكليـة هلـذه اهلجمـات،                
  .)٩٥(كاإلفالت من العقاب

/  إىل حزيران٢٠٠٨يناير / بأنه يف الفترة من كانون الثاين     ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٥٧
عن حقوق اإلنسان على األقـل، ومشلـت هـذه          اً   مدافع ٩٢٣، اعُتدي على    ٢٠١٢يونيه  

ألصلية  وُيستهدف قادة الشعوب ا    .)٩٦( حالة اغتيال وست حاالت اختفاء     ١٤٢االعتداءات  
وقد وقعـت القائـدات     .  املطالبني بأراضيهم هبجماٍت أكثر تكراراً     واجملتمعات احمللية وحمامو  

، اغتيـل   ٢٠١١ و ٢٠٠٩ويف الفترة ما بني عامي      .  والقتل املشّردات ضحايا للعنف اجلنسي   
ستة مدافعني، على األقل، عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري              

  .)٩٧( واخلناثىاهلوية اجلنسية
من التدابري لضمان محايـة     اً  وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بأن تتخذ مزيد         -٥٨

إلنسان والنقابيني املعرضني للخطر، بسبل منها الكّف عـن إصـدار           املدافعني عن حقوق ا   
  .)٩٨(بيانات تشكّك يف شرعية العمل يف جمال حقوق اإلنسان

مؤسسة خط املواجهة للمدافعني عن حقوق اإلنسان بأن توقـف الدولـة   وأوصت    -٥٩
ت اجلنائيـة   يف مجيع التحقيقا  اً  جترمي املدافعني عن حقوق اإلنسان، وتضمن إعادة النظر فور        

املعلّقة مع املدافعني احلقوقيني، وتغلق القضايا اليت ال أساس لصحة االهتامات فيها، وتفـرج              
  .)٩٩(عن مجيع املدافعني احملتجزين ظلماًاً فور

  اتيةواحلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة وم  -٦  
. ثلـث العـاملني   أن فرص العمل الالئق تغطي بالكاد   ٤أوضحت الورقة املشتركة      -٦٠
وما زالت أوجه عـدم     . اخنفضت نسبة البطالة يف البالد، لكن معظم العمالة غري رمسية          وقد

  .)١٠٠(املساواة بني الرجل واملرأة قائمة فيما يتعلق بظروف العمل وفرصه ومستوى الدخل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
ففـي  .  إىل استمرار حالة الظلم االجتماعي يف الـبالد        ٤ركة  أشارت الورقة املشت    -٦١
وترتفع هـذه   .  يف املائة من الكولومبيني يعيشون حتت خط الفقر        ٤٥، كان حنو    ٢٠١١ عام

وتشكل املناطق املرتفعة الكثافة    .  يف املائة  ٦٨النسبة يف املناطق الريفية لتصل إىل ما يربو على          
ي، يف الواقع العملي، املناطق نفسها اليت يعاين سكاهنا من          السكانية الكولومبية من أصل أفريق    

  .)١٠١(الفقر املدقع
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وأفادت جلنة رصد التحالف من أجل أطفال كولومبيا بازدياد حالة فقر األطفـال               -٦٢
 يف املائة من األطفال ينتمون إىل الشرائح ٥٢,١، كان ٢٠١٠السنوات األخرية؛ ففي عام     يف

 ومـن   .)١٠٢( يف املائة من األطفال يعيشون حتت خط الفقر        ٣٧كان  و  السكانية األدىن دخالً  
  .)١٠٣( يف املائة٤,٥جهة أخرى، اخنفضت نسبة سوء تغذية األطفال دون سن اخلامسة إىل 

أفادت املنظمة الدولية حلق اإلنسان يف الغذاء بأنه على الرغم مـن جنـاح سـتة                و  -٦٣
ن احلكومة قد حالت دون إدماج احلق       ، إال أ  ٢٠١٢نقاشات أجريت يف الكونغرس يف عام       

بـاحلق  اً  وأوصت املنظمـة بـأن تعتـرف الدولـة دسـتوري          .)١٠٤(يف الغذاء يف الدستور   
، صيغت السياسة الوطنية لألمن الغذائي      ٢٠٠٨ عالوة على ذلك، ففي عام       .)١٠٥(الغذاء يف

 هلا حـىت    والتغذوي اليت نصت على اعتماد خطة وطنية لألمن الغذائي والتغذوي، ال وجود           
 يف املائة مـن     ٤٢,٧، كانت نسبة    ٢٠١٠ وتشري األرقام الرمسية إىل أنه يف عام         .)١٠٦(اآلن

وبلغت نسبة انتشار مرض فقر الدم      . األسر املعيشية الكولومبية تعاين من انعدام األمن الغذائي       
لنساء  يف املائة يف صفوف ا١٧,٩ يف املائة، بينما بلغت ٧,٦يف صفوف النساء يف سن احلمل 

 .)١٠٧() يف املائة من الرجال٤٥,٦و( يف املائة من النساء     ٥٥,٢احلوامل؛ وأثرت السِّمنة على     
 ٢٧,٥ يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة يعانون من سوء التغذية املزمن؛ و   ١٣,٢وكان  

 يف يعانون من فقر الدم؛ بينما كان عشرةاً  شهر٥٩يف املائة من األطفال بني سن ستة أشهر و  
  .)١٠٨(يعانون من تأخر النمواً املائة من األطفال بني سن اخلامسة والسابعة عشرة عام

 بأن نسبة تركّز ملكية األراضي املنتجة ال تـزال مرتفعـة            ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٦٤
 يف املائـة مـن مـساحة        ٦٢,٦ يف املائة من ُمالك األراضي على نسبة         ٠,٤؛ إذ يسيطر    جداً

كتار من األراضـي علـى       وعشرة مالين ه   ٦,٨ء على ما بني      جرى االستيال  كما. األراضي
  .)١٠٩(غري مشروع، وتفتقر سياسة إعادة األراضي إىل مفهومٍ واضح عن اإلصالح الزراعي حنو
 بأن نظام الضمان االجتماعي احلـايل يرتكـز علـى           أيضاً ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٦٥
  .)١١٠(ال يكفل للسكان كافة احلق يف الضمان االجتماعيتأمني يقوم على منطق السوق و نظام

 احلق يف الصحة  -٨  

أفادت جلنة رصد التحالف من أجل أطفال كولومبيا بأن معدل الوفيات النفاسية يف               -٦٦
 ١٠٠ ٠٠٠الة وفيات مـن كـل        ح ٧٣ وال يزال يشري إىل      ٢٠٠٥البالد مل يتغري منذ عام      

ـ    ومن جانب آخر، اخنفض معدل    . مولود حي  ليـصل يف   اً  مطّـرد اً   وفيات الرّضع اخنفاض
  .)١١١( حالة وفيات من كل ألف مولود حي١٣,٦٩ إىل ٢٠٠٩ عام
 عن أسف بشأن ما يسوقه بعض املوظفني العمـوميني          ٧وأعربت الورقة املشتركة      -٦٧
حجج دينية وذات طابع كاره للنساء تعوق إمكانية متتـع املـرأة حبقوقهـا اجلنـسية                 من

 ويف حالة احلق يف اإلجهاض القانوين واملأمون، غري اجملرَّم يف ثالث حاالت،             .)١١٢(واإلجنابية
 .)١١٣(فقد تدّخل املدعي العام عالنية ضد نساٍء خضعن لعمليات إهناء للحمل وأطباٍء أجَروها        
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كما يتعـّرض   . ومن ثَم، فالرعاية املقدمة يف جمال خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية حمدودة          
وأشارت الورقـة إىل حمدوديـة   . صم االجتماعي إذا ما اخترن إهناء احلمل طواعية   النساء للو 

  .)١١٤(للتشريعات النافذةاً عمليات التدريب الالزمة لسري نظام الصحة وفق
تنفذ احلكومة خطةً تدريبيةً بشأن حاالت اإلجهاض  بأن ٧وأوصت الورقة املشتركة   -٦٨

 .)١١٥(اية املناسبة وتعرفن حقوقهن اجلنسية واإلجنابية     القانوين الثالث، كي تتلقى النساء الرع     
كما أوصت الورقة بعدم جترمي اإلجهاض، وكفالة إمكانية اإلجهاض بقرارٍ حـرٍ وباجملـان              

، على هذا النحو، ملبدأي حرية      للنساء الكبريات واملراهقات يف مجيع الدوائر الصحية، احتراماً       
  .)١١٦( يتعلق جبسدها ونشاطها اجلنسيالقرار واالستقالل الذايت للمرأة، فيما

  احلق يف التعليم  -٩  
 باخنفاض نسبة القيد املدرسي على الـصعيد الـوطين يف           ٤أفادت الورقة املشتركة      -٦٩
، على الرغم من الزيادة السنوية يف عدد األطفال         ٢٠٠٩ يف املائة عن عام      ٠,٩    ب ٢٠١٠ عام

ويزيد عـدد   .  يف املائة  ٠,٨ بنسبة   ٢٠٠٩كما اخنفض عدد املعلمني عن عام       . من السكان 
  .)١١٧(اً طالب٤٠الطالب لكل معلم يف املؤسسات التعليمية العامة عن 

 يف املائة من السكان الكولومبيني من أصل أفريقي من األمية، وهو            ٣٠وتعاين نسبة     -٧٠
  .)١١٨(ما ميثل ضعف املتوسط الوطين

 جامعة أوكالهوما ان بكلية احلقوق يفاملركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنس   ورأى    -٧١
على األطفـال   اً  أن الوصم االجتماعي املرتبط بالتحدث بلغة الشعوب األصلية يشكل ضغط         

 وأوصى املركز بأن تعمل احلكومة مع قادة        .)١١٩(يدفعهم إىل التوقف عن استخدام لغتهم األم      
زز احلفاظ على اللغة األم    الشعوب األصلية من أجل وضع مناذج متكاملة للمناهج الدراسية تع         

  .)١٢٠(والثقافة التقليدية وتشجع على تعلم القراءة والكتابة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
 يف املائـة  ٦,٣لإلحصائيات الرمسية، يعاين اً   إىل أنه، وفق   ٢أشارت الورقة املشتركة      -٧٢

مستوى اإلدماج  بيد أنه مل ُيستحدث مؤشر يتيح حتديد        . من سكان كولومبيا من عجزٍ دائم     
  .)١٢١(االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة

 إىل أن كولومبيا ال تزال حتتفظ بنظام حظرٍ خمالٍف ألحكـام            ٢تشري الورقة املشتركة    و  -٧٣
اً مطلقاً  فاحلظر جيّرد األشخاص من أهليتهم القانونية جتريد      . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

.  مستوى من مستويات اختـاذ القـرار بـشأن ممتلكـاهتم           ومينعهم من التصويت أو التمتع بأي     
  .)١٢٢(يسمح نظام احلظر مبمارسة التعقيم بأمرٍ قضائي ويقتضي احلصول على إذن للزواج كما
، يف جمال التعليم، عن وجود ثغرة بني عدد األشخاص          ٢وكشفت الورقة املشتركة      -٧٤

ية بني سن اخلامـسة والرابعـة       ذوي اإلعاقة وسائر األشخاص امللتحقني بأي مؤسسة تعليم       
  .)١٢٣() يف املائة٦٥ يف املائة مقابل ٤٧نسبة (والعشرين 
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  األقليات والشعوب األصلية  -١١  
 بأن الشعوب األصلية والشعوب املنحدرة من أصل أفريقي       ٥أفادت الورقة املشتركة      -٧٥

املسلحة، اليت تفرض   ما زاال تعانيان من اهلجمات اليت تشنها عليهما خمتلف األطراف الفاعلة            
مجعية الشعوب املعرضـة    وأفادت   .)١٢٤(لغناها باملوارد الطبيعية  اً  على أراضيهما نظر  اً  ضغوط

فيما بني السكان األصليني والـسكان الكولـومبيني        د  للخطر بارتفاع أعداد حاالت التشرّ    
ضـافت   وأ .)١٢٥( املتضّررة من الـرتاع    بسبب وجودهم يف املناطق   اً  ي، غالب أصل أفريق  من

 يف املائة من حاالت العنف املمـاَرس        ٧٠اجلمعية أن النساء واألطفال مها الضحايا يف نسبة         
وختشى كثري من النساء على أطفاهلن التجنيد القسري مـن جانـب            . ضد الشعوب األصلية  

العصابات أو اجلماعات شبه العسكرية وختتار اهلرب باعتباره اخليار األفضل للبقاء على قيد             
  .)١٢٧( وقد عّبرت منظمات أخرى عن آراء مماثلة.)١٢٦(احلياة
اً  شعب ٣٤لألعداد الرمسية، يواجه    اً  مجعية الشعوب املعرضة للخطر بأنه، وفق     أفادت  و  -٧٦
يف كولومبيا خطر االنقراض، وُيعزى ذلك إىل حد كبري إىل          اً  أصلياً   شعب ٨٧من أصل   اً  أصلي

  .)١٢٨(عمليات االقتحام والتشريد
ملركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنـسان بكليـة احلقـوق يف جامعـة             اوأحاط    -٧٧

بالتزام كولومبيا باستحداث برامج حلماية الشعوب األصلية وتوسيع نطـاق  اً  علم أوكالهوما
  .)١٢٩(هذه الربامج

أن االنتهاكات املوثّقة للحرية الدينية داخل   منظمة التضامن املسيحي العاملي     وذكرت    -٧٨
  .)١٣٠(لية للشعوب األصلية قد ازدادتاجملتمعات احمل

 أن البلـد يفتقـر إىل تـشريعات         معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية    وذكر    -٧٩
السكان األصليني والسكان الكولومبيني من     إجراءات مناسبة تضمن إجراء املشاورات مع        أو

استغالل املـوارد  أصل أفريقي باتباع مبادئ واجتهادات قضائية حمددتني حينما ُتقام مشاريع          
فعدم توافر قواعد واضحة هبذا الشأن، تستند إىل اإلعـالن املتعلـق            . الطبيعية على أراضيهم  

حبقوق الشعوب األصلية، يضّر بالفئات العرقية والشركات على حد سواء، وميكن أن يفضي             
إىل طائفة من حاالت الرتاع وانتهاكات حقوق اإلنـسان وضـياع الفـرص االجتماعيـة            

  .)١٣١(ارات رأس املالواستثم
املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنـسان بكليـة احلقـوق يف جامعـة             وأشار    -٨٠

، القاضـي   T-129 احلكم   ٢٠١١ إىل أن احملكمة الدستورية قد أصدرت يف عام          أوكالهوما
بعدم اتساق سياسة الدولة املتعلقة باملشاورات مع أحكام اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة               

 واعترفت احملكمة بأن حق الشعوب األصلية يف إبداء موافقتها احلرة واملسبقة عن             .١٦٩ رقم
  .)١٣٢(علم يشمل حق النقض ملا ُيباَشر من أعمال تضر مبجتمعاهتا احمللية
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 املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان بكلية احلقوق يف جامعة أوكالهوما       وأوصى    -٨١
لقة باملوافقة احلرة واملسبقة عن علم من أجل كفالـة محايـة           بأن حتّدث احلكومة تشريعاهتا املتع    

حقوق اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية وللسكان الكولومبيني من أصل أفريقي، مبا يتسق مع             
  .)١٣٣(املعايري الدولية، وكذلك مع الفرص االجتماعية وفرص استثمارات رأس املال

إلنـسان بكليـة احلقـوق يف جامعـة     املركز االستشاري الدويل حلقوق اأوصى  و  -٨٢
 بأن تشرع احلكومة يف إجراء حتريات عن مجيع برامج تنمية املـوارد والـربامج               أوكالهوما

االستخراجية احلالية القائمة على أراضي الشعوب األصلية، وتوقف املشاريع اليت يتبّين عـدم           
ابري من أجل االعتراف    ، وتتخذ تد  ١٦٩اتساقها مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

مبصاحل الشعوب األصلية املتعلقة مبلكيتها للموارد الباطنية، باعتبار ذلك وسيلة للتغلب علـى             
  .)١٣٤(متارسه الشركات االستخراجية كأطراف ثالثة من إكراه ونفوذ ما

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
لكولومبيني الالجئني يف األمـريكتني      بأن عدد السكان ا    ٥أفادت الورقة املشتركة      -٨٣

  .)١٣٥( شخص٤٠٠ ٠٠٠ُيقّدر بنحو 

  املشّردون داخلياً  -١٣  
، ال يزال التشرد القسري ظـاهرةً مجاعيـة؛         ٥ملا أفادت به الورقة املشتركة      اً  وفق  -٨٤
 ٤ وأفادت الورقة املشتركة     .)١٣٦( ماليني شخص مشّرد داخلياً    ٥,٥ و ٣,٩يسجل ما بني     إذ

 .)١٣٧(على األقل شخصاً   ١ ٢٠٦ ٤٣٩، ُشّرد   ٢٠١١ و ٢٠٠٨فترة ما بني عامي     بأنه يف ال  
 يف املائة من السكان املشّردين، بينما ميثّـل         ٢٢,٥وميثل الكولومبيون من أصل أفريقي نسبة       

  .)١٣٨(السكان األصليون نسبة سبعة يف املائة منهم، معظمهم نساء وأطفال
 ٠٩٢/٠٨مة الدستورية قد اعترفت يف القرار   أن احملك  ٤وأوضحت الورقة املشتركة      -٨٥

وأضافت . باألثر غري املتناسب لظاهرة التشّرد القسري يف صفوف النساء وأمرت بالتصدي له   
الورقة أن الدولة مل تنفذ هذه األوامر، وما زالت نواحي القصور املتصلة بـضماين األمـن                

نبثقة عن االسـتراتيجية احلكوميـة      والطْوعية قائمة حىت اآلن فيما يتعلق بعمليات العودة امل        
  .)١٣٩("العودة حياة"املعنونة 

 إىل أن احملكمة الدستورية قد اعترفـت بـأن حـاالت            ٢ونّبهت الورقة املشتركة      -٨٦
. األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف وضع تشّرد تشكل ظاهرةً عامـة يف كولومبيـا              

  .)١٤٠(اِقم اإلعاقة وُيسببهاوعلى غرار ذلك، اعترفت احملكمة بأن التشّرد ُيف
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضمن احلكومة اعتماد تدابري فعالـة لتحـسني               -٨٧

 مبا يتماشى مع التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان الصادرة عن          مستوى محاية املشّردين داخلياً   
  .)١٤١(خلياألمم املتحدة ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة بالتشّرد الدا
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  احلق يف التنمية، والقضايا البيئية  -١٤  
 وجود مناطق املشروعات االسـتخراجية الكـبرية يف         ٦أوضحت الورقة املشتركة      -٨٨

مناطق الرتاع بصفة رئيسية، والسعي إىل حتقيق مصاحل االستثمار األجنيب على حساب حقوق   
  .)١٤٢(السكان املتضررين

  اإلنسان أن اجلماعات شبه العسكرية قد أّدت دوراً        وأبرزت الشبكة الدولية حلقوق     -٨٩
يف هتيئة األحوال املواتية للشركات االستخراجية املتعددة اجلنسيات الختراق إقليمـي           اً  حامس

وختويفهم من  اً   وأوصت الشبكة بوضع حد لتشريد الفالحني قسر       .)١٤٣(كوردوبا وأنتيوكيا 
  .)١٤٤(ةأجل إجبارهم على بيع أراضيهم للشركات األجنبي

 أن مثة ما يدعو للقلق ألن املنافع املترتبة على املشاريع           ٦وأضافت الورقة املشتركة      - ٩٠
كما ال ُتتاح   . الكبرية ال تنعكس يف شكل التمتع باحلقوق األساسية يف املناطق ذات الصلة           

للمجتمعات احمللية إمكانية املشاركة يف عملييت رسم وتنفيذ سياسات التعـدين والتنميـة             
  .)١٤٥(صورة أوسعب
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