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  تقرير األمني العام عن األطفال والنـزاع املسلح يف كولومبيا    

    

  موجز  
م إىل  قـدَّ وهـو يُ   ).٢٠٠٥ (١٦١٢ هذا التقرير وفقـا ألحكـام قـرار جملـس األمـن              عّدأُ  

 بوصفه التقرير القطـري األول املقـدم        والرتاعات املسلحة اجمللس وفريقه العامل املعين باألطفال      
 مــن ذلــك القــرار ٣نــب آليــة الرصــد واإلبــالغ املــشار إليهــا يف الفقــرة  عــن كولومبيــا مــن جا

  .٢٠٠٨ديسمرب / رمسيا يف كولومبيا يف كانون األولاملنشأةو
ــاين        ــن كــانون الث ــرة م ــذي يغطــي الفت ــر، ال ــضمن التقري ــاير إىل كــانون األول /ويت   /ين
ــسمرب  ــال، م     ٢٠٠٨دي ــة ضــد األطف ــرية املرتكب ــهاكات اخلط ــن االنت ــات ع ــل  ، معلوم ــل القت ث

، هم، واختطـاف   من قبـل القـوات واجلماعـات املـسلحة         والتشويه، وجتنيد األطفال واستخدامهم   
، وشن اهلجمـات علـى املـدارس واملستـشفيات، ومنـع وصـول              ضدهموممارسة العنف اجلنسي    

كافحـة إفـالت     مل ولويـة ضـرورة إيـالء األ    ويـشدد التقريـر علـى       . املساعدات اإلنسانية لألطفـال   
يسلّم باجلهود الكبرية الـيت تبـذهلا حكومـة           كما .االنتهاكات اخلطرية من العقاب   مرتكيب هذه   

  . وبالتقدم الذي أحرزته يف هذا الصددق، يف جمال محاية األطفال يف هذا السيااكولومبي
 اختـاذ إجـراءات معـززة حلمايـة         ضـمان توصـيات هتـدف إىل      جمموعـة   ويتضمن التقريـر      

  .ملسلح يف كولومبيااألطفال املتضررين من الرتاع ا
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  مقدمـة  -أوال   
  
ــاليــست  - ١ ــدان      مدرجــة كولومبي ــود جــدول أعمــال جملــس األمــن املتعلقــة ببل  ضــمن بن

 عمليــةال، ٢٠٠٨ديــسمرب /غــري أن حكومــة كولومبيــا قبلــت طوعــاً، يف كــانون األول  . حمــددة
لرصـد واإلبـالغ    الـيت تتـضمن إنـشاء آليـة ل    ،)٢٠٠٥ (١٦١٢ قرار جملس األمـن  املتعلقة بتنفيذ 

ذا القرار، أُنشئت فرقة العمل القطريـة املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ      عمالً هب و. بقيادة األمم املتحدة  
وأُجريت، أثناء إعداد هذا التقرير، مشاورات مـع        . ٢٠٠٩يناير  /بشكل رمسي يف كانون الثاين    

ــة بالرصــد و     ــة املعني ــا، وفقــاً الختــصاصات فرقــة العمــل القطري اإلبــالغ الــيت حكومــة كولومبي
  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢اعتمدت يف إطار قرار جملس األمن 

، ال يـسعى هـذا التقريـر إىل الفـصل بـأي            )٢٠٠٥ (١٦١٢ووفقا لقـرار جملـس األمـن          - ٢
يف سـياق اتفاقيـات     أم ال   شكل قانوين يف ما إذا كانت احلالـة يف كولومبيـا ُتعـدُّ نزاعـا مـسلحا                  

 القـانوين لألطـراف مـن غـري الـدول      ال ميـس بالوضـع  كما أنه جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني،   
    .املعنية هبذه احلالة

  
  استعراض عام للتطورات السياسية والعسكرية واالجتماعية   -ثانيا   

الــيت مــا فتئــت د يف أمريكــا الالتينيــة هــُتعــّد كولومبيــا إحــدى الــدميقراطيات القدميــة الع  - ٣
 عامـا مـن النــزاع املـستمر ووجـود      ٥٠ن قرابـة  غـري أ .  مطّـردين وتنميـة اقتـصاديني    بنمـو    تتمتع

.  حتـديا كـبريا أمـام احلكـم الـسليم واحتـرام حقـوق اإلنـسان                ميـثّالن عصابات املخدرات القوية    
قـى  يبويف هـذا الـسياق،      .  على أمن السكان واحلالـة اإلنـسانية عمومـا         حاداًوخلّف ذلك تأثرياً    

   .بني فئات السكان األكثر ضعفاً األطفال من
يف  ٦٠نـسبة    كولومبيـا    تنـتج وفقاً ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،           و  - ٤

 وجـــود اجلماعـــات املـــسلحة غـــري املـــشروعة  عـــدُّوُي. املائـــة مـــن اإلنتـــاج العـــاملي للكوكـــايني 
 ويف املمرات االسـتراتيجية     ا يف املناطق اليت ُتزرع فيها الكوك      اًوالعصابات اإلجرامية أكثر بروز   

وغالبا ما يتأثر األطفال بشكل مباشر، حيـث جيـري اسـتغالهلم            . مة لتسويق املخدرات  املستخد
ــة الكوكــ  ــان،  ). اأي حاصــدو الكوكــ (“ raspachines” بوصــفهم ايف زراع ويف أغلــب األحي

  .ذه احلاالتهببالغ السلطات تقوم اجملتمعات احمللية بإ ال
لـــشعيب، القائمـــة منـــذ فتـــرة  اجلـــيش ا-وُتعـــد القـــوات املـــسلحة الثوريـــة لكولومبيـــا    - ٥

ــا     ــاورين يف كولومبي ــوات املغ ــدم ق ــستينات، أكــرب وأق ــا    . ال ــة كولومبي ــد اضــطلعت حكوم وق
 يف عـام   املنبثـق عنـها    اعترافها باحلزب السياسي     مشلت،   مع هذه القوات   مببادرات سالم متعاقبة  

ن ويف الفتـرة مـ    . ٢٠٠٢ حـىت عـام      ١٩٩٨ مـن عـام      “عملية سالم تفاوضـية   ” وإنشاء   ١٩٨٤
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ــام  ــام  ١٩٩٩ع ــدة   ٢٠٠٥ حــىت ع ــساعٍ محي ــام م ــذل األمــني الع ــن ، ب ــهائها عــن    أعل ــد انت عن
استعداده للنظر يف استئناف االضطالع بدور نشط يف بذل املـساعي احلميـدة يف املـستقبل، إذا                 

جناحـات عـسكرية ضـد القـوات املـسلحة           إحـراز    ٢٠٠٨ عـام    شـهد و. طلبت األطـراف ذلـك    
ووفــاة عــدة أعــضاء مــن   هــذه القــوات، ح فرديــة يف صــفوفتــسري عمليــاتوإجــراء الثوريــة، 

األمـر الـذي أحلـق ضـرراً كـبرياً هبيكلـها          مبـن فـيهم قائـدها ومؤسـسها،          ،هيكل قيادهتا املركزي  
  . العسكري

وبـدأ هـذا اجلـيش إجـراء        . كـرب جمموعـات املغـاورين     أ جيش التحرير الوطين ثاين      عدُّوُي  - ٦
ــة يف     ــع احلكوم ــات ســالم مباشــرة م ــام حمادث ــام . ٢٠٠٠ع ــة  ٢٠٠٥ويف ع ، اتفقــت احلكوم

ــد     ــى عقـ ــوطين علـ ــر الـ ــيش التحريـ ــات ”وجـ ــةاجتماعـ ــةمتهيديـ ــامي . “ رمسيـ  ٢٠٠٦ويف عـ
 . ٢٠٠٨ومع ذلك، مل ُيسجل إحراز أي تقدم يف عام  .قدت عدة اجتماعات، ُع٢٠٠٧ و

علــى وتفاوضــت احلكومــات الكولومبيــة املتعاقبــة علــى عمليــات وقــف إطــالق النــار و  - ٧
ــة  .يـــات تـــسريح عـــدة مجاعـــات مـــسلحة غـــري مـــشروعة  آل  ومشلـــت هـــذه اجلماعـــات حركـ

أبريل، وجيش التحرير الشعيب، وحركـة كـوينتني المـي املـسلحة، وحـزب العمـال            /نيسان ١٩
  .الثوري، وحركة التجديد االشتراكية، واجليش الشعيب الغيفاري

 الـيت تـشكّلت حلمايـة       ليـة هالعدالـة األ   مجاعات    أنشطة إىللعنف والنـزاع   يعود أصل ا  و  - ٨
 واصـلت هـذه اجلماعـات املـسلحة         ويف هـذا الـسياق،    . ك األراضي من هجمـات املغـاورين      الُّم

ــري ـــ     غـ ــاء ال ــع أحنـ ــع يف مجيـ ــا والتوسـ ــذ عملياهتـ ــشروعة تنفيـ ــسعينات املـ ــرة التـ ويف . بالد يف فتـ
. ةاجلماعات ضمن قـوات الـدفاع الـذايت املوحـدة الكولومبيـ            هذه   ، اندجمت معظم  ١٩٩٧ عام

ــرة      ــوات يف الفت ــذه الق ــسريح ه ــة ت ــامي  وجــرت عملي ــني ع ــا أدى إىل ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ب ، مم
   . شخص٣٢ ٠٠٠ قرابةتسريح 

يف ) ٩٧٥القـانون   (نتقاليـة، اعُتمـد قـانون العـدل والـسالم           االعدالة   ال ويف سياق عملية    - ٩
ــتعني اتباعهــا مــع األعــضاء املــسرحني مــن اجلما     ٢٠٠٥عــام  ــيت ي عــات  لتنظــيم اإلجــراءات ال

 ألغـراض تلـك اجلماعـات   ويكفل تنفيذ هذا القانون منح مزايا قـضائية     . املسلحة غري املشروعة  
يف اجلـرائم اخلطـرية، كمـا يـنص علـى           تهم  بوصف ذلك حافزاً هلـم، شـرط أن يعترفـوا مبـشارك           

فعاليتـه يف مكافحـة اإلفـالت       مـن حيـث     وكان القانون موضع جـدل      . جملين عليهم جرب أضرار ا  
مبوجب قرارات الحقة صادرة عن احملكمة الدستورية، ُنقِّحت عدة أحكـام مـن             و. من العقاب 

   .عدالة االنتقالية املتعلقة بالالقانون جلعله أكثر انسجاما مع املعايري الدولية ذات الصلة
وبعــد تــسريح قــوات الــدفاع الــذايت املوحــدة الكولومبيــة، ظهــر عــدد مــن اجلماعــات     - ١٠

الـرغم مـن اجلهـود الكـبرية الـيت بذلتـها احلكومـة إلعـادة                 علـى    يـدة املسلحة غري املـشروعة اجلد    
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وتعترب احلكومة هذه اجلماعـات عـصابات إجراميـة متورطـة إىل حـد              . إدماج املقاتلني السابقني  
 هذه اجلماعات يف صـفوفها أعـضاء سـابقني يف منظمـات            ضموت. كبري يف أنشطة غري مشروعة    

يرات بعثـة منظمـة الـدول األمريكيـة لـدعم عمليـة             وتشري تقـد  . أطفالمن بينهم   شبه عسكرية،   
 كولومبيـا متـضررة     بلـديات  يف املائة على األقل من مجيـع         ١٤السالم يف كولومبيا إىل أن نسبة       

 يف كلــ كــان هناووفقــا للــشرطة الوطنيــة الكولومبيــة،   . حاليــاً مــن وجــود هــذه اجلماعــات    
 ُيقــدر عــدد  ، األقــل مجاعــة مــن هــذه اجلماعــات علــى    ١٦، ٢٠٠٨ديــسمرب /األول كــانون

ــألفي شـــخص،  ــأعـــضائها بـ ــالغ   مقاطعـــ١٧مليـــات يف ضطلع بع تـ ة مـــن مقاطعـــات البلـــد البـ
  .٣٢ عددها
. أسـاليب عملـها    وأهياكلـها    وأ من حيـث دوافعهـا       ليست متجانسة وهذه اجلماعات     - ١١

 اآلخـر يعمـل بطريقـة       الـبعض ، فـإن    يرتكب جـرائم قـانون عـام فقـط        ففي حني أن العديد منها      
ــ ــسابقة مماثل ولــدى بعــض هــذه اجلماعــات هياكــل عــسكرية   . ة للمنظمــات شــبه العــسكرية ال

ــسيطرة علــى األراضــي و      ــادرة علــى ممارســة ال ــادي، وهــي ق ــذ االســتمرار يفوتسلــسل قي  تنفي
جيا ممـاثالً لتوجـه   وديوليـ العمليات ذات الطابع العـسكري، كمـا أهنـا تعتمـد توجهـاً سياسـياً وإ          

  . لكولومبية السابقةقوات الدفاع الذايت املوحدة ا
 خلّـف وعلى الـرغم مـن اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة لتعزيـز األمـن وسـيادة القـانون،                        - ١٢

وُيعــزى ارتكــاب    .النـــزاع عواقــب وخيمــة علــى حالــة حقــوق اإلنــسان للــسكان املــدنيني        
االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال إىل مجيع األطراف وبشكل رئيـسي إىل اجلماعـات املـسلحة         

 جـرائم العنـف اجلنـسي ضـد         ارتكاب و ،د األطفال يهذه اجلماعات جتن  تواصل  و . املشروعة غري
 .اخلطــفالقيــام بعمليــات  املــدنيني، وزرع األلغــام املــضادة لألفــراد، وقتــلالنــساء والفتيــات، و

أيـــضاً عـــن ارتكـــاب انتـــهاكات مـــن جانـــب فـــرادى املـــسؤولني يف القـــوات املـــسلحة  أُبلـــغ و
  . لفة واضحة لسياسة احلكومةي يشكّل خمااألمر الذالكولومبية، 

وُيعــّد التــشريد القــسري للــسكان يف كولومبيــا نتيجــة رئيــسية الرتفــاع مــستويات           - ١٣
 واملــذابح ،وأعمــال القتــل  املواجهــات املــسلحة هلــذا التــشريدبةوتــشمل العوامــل املــسبِّ .العنــف

والعنـف اجلنـسي، ومنـع وصـول       األلغام املضادة لألفراد، وجتنيد األطفال،       زرعوالتهديدات، و 
وقــد أضــّر التــشريد القــسري بفئــات معينــة مــن  .اإلمــدادات اإلنــسانية وغريهــا مــن اإلمــدادات

الحظـــت احملكمـــة الدســـتورية قـــد و .الـــسكان أكثـــر مـــن غريهـــا، تـــشمل النـــساء واألطفـــال 
ــة أن خمتلــف املــصادر تــشري إىل     يف املائــة مــن مجيــع   ٥٠إىل  أن هنــاك نــسبة تــصل   الكولومبي

   . عاما١٨عن أعمارها األشخاص املشردين تقل 
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وأشار ممثلي املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـا إىل أن الوضـع يف كولومبيـا يعـد                   - ١٤
كـبري  ووفقـاً ل   .أحد أخطر األوضاع، حيث تضم ثاين أكرب عدد من املشردين داخليـا يف العـامل              

 ١٩٩٧ كولومبيا، شهدت الفترة مـن عـام      يف  لعمل االجتماعي   ني يف جمال ا    الرئاسي ينملستشارا
ــانون األول ــدد  ٢ ٩٣٥ ٨٣٢ تـــشريد ٢٠٠٨ديـــسمرب /إىل كـ ــاوز عـ ــا، يتجـ  شـــخصٍ داخليـ

ــال  ــهماألطفـ ــل منـ ــون طفـ ــام و.  مليـ ــسجيل  ٢٠٠٨يف عـ ــده، مت تـ  شـــخص ٢٤٣ ٣٤٣ وحـ
وتفـوق التقـديرات الـيت    .  يف املائـة ٣٠بوصفهم مشردين داخليا، تقارب نـسبة األطفـال بينـهم         

أن هـذه املـسألة متثـل        وجتـدر اإلشـارة إىل    . ألعـداد بكـثري   ملصادر غـري احلكوميـة هـذه ا       تقدمها ا 
 شريد وقــد ُبــذلت جهــود كــبرية ملعاجلــة حالــة التــ،حكومــة كولومبيــا إىل أولويــة هامــة بالنــسبة

  .القسري
  

 االنتهاكات اجلسيمة حلقوق األطفال  - ثالثا  
  يد األطفال واستغالهلمنجت  -ألف   

، حينما صدقت كولومبيا على اتفاقية حقوق الطفـل، أبـدت احلكومـة             ١٩٩١يف عام     - ١٥
  يف القـوات املـسلحة  لتجنيـد سن ااحلد األدىن لـ نص على أن يكون     اليت ت  (٣٨حتفظا على املادة    

 عامـا وفقـا     ١٨،   آنـذاك  احلـد األدىن لـسن التجنيـد يف القـوات املـسلحة           كـان   حيث  )  عاما ١٥
، حظـرت حكومـة     ١٩٩٩ويف عـام    . ت التجنيـد الطـوعي    ما عدا حـاال    للقانون الكولوميب، يف  

ذلـك قبـل    و،   عامـا  ١٨، جتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عـن         اتاستثناء أية، دون   اكولومبي
ــى ثــالث ســنوات مــن   ــصديق عل ــة حقــوق الطفــل املت    الت ــاري التفاقي ــق الربوتوكــول االختي عل

 .املسلحة باشتراك األطفال يف الرتاعات

األطفــال واســتغالهلم علــى يــد اجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة يعــد   بيــد أن جتنيــد   - ١٦
، أعربـت جلنـة حقـوق الطفـل عـن      ٢٠٠٦ويف عام  . ظاهرة متفشية ال تزال مدعاة للقلق البالغ      

القلق حيال قيام اجلماعات املسلحة غري املشروعة بتجنيد األطفال على نطـاق واسـع ألغـراض                
ــال  ــرقالقتـ ــسياجل والـ ــشرين األ. نـ ــوبر /ولويف تـ ــتورية ٢٠٠٨أكتـ ــة الدسـ ــرت احملكمـ  ، ذكـ

 جيــري بــشكل مكثــف ومنــهجي وتقــوم بــه عــادة   كــان كــذلك أن جتنيــد األطفــالالكولومبيــة
احلجـم  أن الـستار مل ُيكـشف بعـد عـن           أضـافت   مجاعات مسلحة غري مشروعة يف كولومبيا، و      

ــي  ــاتاحلقيق ــة     لعملي ــشارها يف املنــاطق املختلف ــدى انت ــد األطفــال وم ــ.  جتني راوح األرقــام وتت
ــة لعــدد األطفــال املــشاركني يف مجاعــات مــسلحة غــري مــشروعة بــني       طفــل ٨ ٠٠٠التقديري

ويعكـف  .  طفـل حـسب مـصادر غـري حكوميـة          ١١ ٠٠٠ وذكـرت وزارة الـدفاع       حسب ما 
ولـوحظ  . ٢٠٠٨ حالة جتنيد ألطفال وقعت يف عـام         ٢٥ املدعي العام على التحقيق يف       بمكت
ــا  املظــاملدراســة أجراهــا مكتــب أمــني  يف  واليونيــسيف أن  املعــين حبقــوق اإلنــسان يف كولومبي
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ــا يف ١٣,٨متوســـط عمـــر األطفـــال اجملنـــدين اخنفـــض مـــن    ــا يف ١٢,٨ إىل ٢٠٠٢ عامـ  عامـ
٢٠٠٦. 

 يت اجليش الشعيب ملمـثل    - ، تعهدت القوات املسلحة الثورية لكولومبيا     ١٩٩٩ويف عام     - ١٧
تقـل أعمـارهم    ذين  بأن تكف عن جتنيد األطفال الـ       والرتاعات املسلحة  باألطفال   ة املعني ةاخلاص
تقـارير  ووردت  . البنـات بيد أن هذه القوات ال تزال جتنـد األطفـال، مبـن فـيهم               .  عاما ١٥عن  

أنتيوكيــا، وأراوكــا، وبوليفــار، :  مقاطعــة هــي١٣تؤكــد حــدوث عمليــات جتنيــد لألطفــال يف 
ــارينيو، وبوتومــ     ــاري، ون ــشوكوه، وغوابي ــاه، وكاوكــا، وت ــا، وســوكريه، ايو، وكاكيت وتوليم

 -القوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا         سبيل املثال، قامت  وعلى  . سبِوبايي ديل كاوكا، وفاوْ   
 عامـا وذلـك يف      ١٦ بتجنيد طفل يبلـغ مـن العمـر          ٢٠٠٨يناير  /اجليش الشعيب يف كانون الثاين    

مكونــة  ةٌ، شــوهدت يف مقاطعــة كاوكــا مجاعــ ٢٠٠٨مــايو /تــامي مبقاطعــة أراوكــا؛ ويف أيــار 
ــ ــني       ٤٠ نم ــارهم ب ــراوح أعم ــذين تت ــال ال ــن األطف ــصفهم م ــذكورة، ن ــوات امل ــضوا يف الق    ع
ــا١٧و  ١٣ ــة األســرة       .  عام ــتقبل املعهــد الكولــوميب لرعاي يف مقاطعــة ويف حالــة أخــرى، اس

قــد جندتــه يف ســن   عامــا كانــت القــوات املــسلحة الثوريــة١٦صــبيا يبلــغ مــن العمــر أنتيوكيــا 
 .عشرة الثانية

 معرضـون   ،منها الشعوب األصـلية   بوجه خاص، و   ضعيفة   فئاتواألطفال املنتمون إىل      - ١٨
إىل حــد كــبري خلطــر التجنيــد علــى يــد القــوات املــسلحة الثوريــة، وهــو مــا يؤكــده الواقــع يف     

 املــسلحة  القــواتقامــت، ٢٠٠٨فربايــر /فــي شــباطف. مقاطعــات كاوكــا وتــشوكوه ونــارينيو
 فتــاتني مــن الــشعوب األصــلية تبلغــان مــن العمــر ، بتجنيــدوكــا يف توريبيــو مبقاطعــة كاالثوريــة،

ــا ١٥ ــارس /ويف آذار. عام ــد٢٠٠٨م ــشعوب     ت، جن ــن ال ــاة أخــرى م ــذكورة فت ــوات امل  الق
 . يف منطقة باستو الريفية مبقاطعة نارينيووذلك األصلية يف سن مماثلة 

.  يف املـدارس ال محـالت لتجنيـد األطفـ   تنفـذ ومن املعروف أن القوات املسلحة الثورية         - ١٩
 املـذكورة عنـوة    القـواتُ  دخلـت    ٢٠٠٨سـبتمرب   /يف شهر أيلـول   ه  أكدت أن قد وردت تقارير    ف

األطفــال علــى ت القــوات  تلميــذ، وشــجع٨٠٠مدرســة تقــع يف مقاطعــة كاوكــا يــدرس هبــا   
 .االنضمام للجماعة

ا مـع ممثلـي    اتفاقـ ، يف مـايرت بأملانيـا  ،ع جيش التحرير الوطين ، وقّ ١٩٩٨يوليه  /ويف متوز   - ٢٠
ــذين تقــل         ــد األطفــال ال ــه بعــدم جتني ــوطين، تعهــد في ــسالم ال اجملتمــع املــدين وأعــضاء جملــس ال

ــد األطفــالاجلــومــع ذلــك، يواصــل  .  عامــا١٦أعمــارهم عــن  ــرة املــشمولة  . يش جتني ويف الفت
ــالتقرير، أشــ  ــات       اب ــال يف مقاطع ــد أطف ــام بتجني ــر ق ــدة إىل أن جــيش التحري ــارير مؤك رت تق
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ــورتِ أراوكــا، وكاوكــ  ــارينيو، ون ــسلم ٢٠٠٨أغــسطس /ويف آب.  دي ســانتانديرا، ون ، است
 .  أطفال كانوا أعضاء يف تلك اجلماعةيف كومبال بنارينيو سبعةُالكولوميب للجيش 

ــر     - ٢١ ــيش التحريـ ــل جـ ــذ  ويواصـ ــوطين تنفيـ ــدارس   الـ ــال يف املـ ــد األطفـ ــالت لتجنيـ . محـ
ويبـدو أن   . سـة مبقاطعـة كاوكـا     ، قـام جـيش التحريـر حبملـة يف مدر          ٢٠٠٨فربايـر   /شـباط  فيف

ــد  املدرســة  ــه بــ     كانــت ق ــسماح ل ــل ال ــر مقاب ــدريبات تلقــت متــويال مــن جــيش التحري إجراء ت
  . يف مقرهاةعسكري

دة إىل أن مجاعـات مـسلحة غـري مـشروعة، مثـل وحـدات الـدفاع                 وتشري تقـارير مؤكَّـ      - ٢٢
يب الكولــوميب ملكافحــة والنــسور الــسود واجلــيش الثــوري الــشع اجليــل اجلديــد - الــذايت الريفيــة

 تقـوم   ،نشأت بعد تـسريح قـوات الـدفاع الـذايت املوحـدة الكولومبيـة             ، وهي مجاعات    اإلرهاب
 وحـدات   قيام، على سبيل املثال، تأكد      ٢٠٠٨مارس  /ففي آذار . هي األخرى بتجنيد األطفال   

إىل ذلـك،   إضـافة   .  اجليـل اجلديـد بتجنيـد األطفـال يف مقاطعـة نـارينيو             -الدفاع الذايت الريفيـة     
فإن األطفـال الـذين انفـصلوا عـن قـوات الـدفاع الـذايت املوحـدة الكولومبيـة اتـصل هبـم زمـالء                       

مجاعـات  إىل  عرضوا عليهم أمـواال وأكرهـوهم علـى االنـضمام           و ، يف تلك القوات    هلم سابقون
 .مسلحة أخرى غري مشروعة

ام القـوات  ، أعربت جلنة حقـوق الطفـل عـن القلـق مـن جـراء اسـتخد       ٢٠٠٦ويف عام    - ٢٣
وقــد أصــدرت وزارة الــدفاع ثالثــة أوامــر  .  مجــع االســتخباراتيفاملــسلحة الوطنيــة لألطفــال  

ــال      ــتخدام األطفـ ــة اسـ ــوات املـــسلحة الوطنيـ ــراد القـ ــع أفـ ــر علـــى مجيـ ــة حتظـ ــع يفتوجيهيـ  مجـ
، وردت  ٢٠٠٨فربايـر   /فـي شـباط   ف.  بعـض احلـاالت    ال يـزال يبلـغ عـن       هاالستخبارات، غري أن  

م الشرطة الوطنية لصيب يف الثانية عـشرة مـن العمـر كمرشـد هلـا يف مقاطعـة        عن استخدا  تقارير
 القـوات املـسلحة      جانـب  مـا بعـد هتديـدات بالقتـل مـن           الـصيب يف   ىوقد تلقـ  . بايي ديل كاوكا  

 غــري شــخص علــى يــد يف هنايــة املطــاف اجلــيش الــشعيب، ولقــي مــصرعه  -الثوريــة لكولومبيــا 
 .٢٠٠٨ديسمرب /ألول يف كانون ا اعتدى عليهمعروف اهلوية

 العـسكريني لألطفـال     اسـتجوابُ منـها    طرحتـها اللجنـة      للقلقمسائل أخرى مثرية    مثة  و  - ٢٤
 إضـافة إىل    ،سـراحهم اجلماعـات   اجلماعات املسلحة غري املشروعة أو أطلقت       من  الذين أسروا   

ــسليم  ــأخر يف ت ــال  الت ــؤالء األطف ــة  ه ــسلطات املدني ــسليم    . لل ــى ضــرورة ت ــانون عل ــنص الق وي
ــال األ ــذكورينطف ــة امل ــسلطات املدني ـــ    إىل ال ــن ســاعة ٣٦يف غــضون ال ــصلهم عــن هــذه   م  ف

، احُتجز ملدة مخـسة أيـام يف منـشأة عـسكرية طفـلٌ جـرى                ٢٠٠٨مارس  /آذار ويف. اجلماعات
 يف تلك الفتـرة عـن       اسُتجوب اجليش الشعيب، و   -فصله عن القوات املسلحة الثورية لكولومبيا       

 . ملسلحة اجلماعة ايف صفوفأنشطته 
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 الـصادر عـن وزارة الـدفاع علـى إنـشاء            ٢٠٠٥ لعام   ٢-٥٠٠وينص األمر التوجيهي      - ٢٥
. والية لوضع استراتيجيات هتدف إىل منع جتنيد األطفال من جانـب القـوات املـسلحة الوطنيـة                

 إىل تــأثرة بــالرتاعاملنــاطق امل يف التجنيــدأنــشطة منــع أن يــؤدي تنفيــذ لكــن هنــاك خمــاوف مــن و
ألعمـال انتقاميـة الحقـة يقـوم هبـا أعـضاء            ووقـوعهم ضـحايا     ض األطفـال للخطـر      يتعرإمكانية  

وجلنـة حقـوق الطفـل بـأن ميتنـع          هيئة االدعـاء العـام      وأوصى كل من    . اجلماعات غري املشروعة  
ــة    ــوطين عــن إشــراك األطفــال يف أنــشطة مدني ــارات الدراســية    - اجلــيش ال عــسكرية مثــل الزي

اسبات عسكرية يف املدارس، حيث أن هذه األنـشطة متـس مببـدأ             للقواعد العسكرية أو إقامة من    
 عالوة علـى    ،من مبادئ القانون اإلنساين هو التمييز بني السكان املدنيني واألهداف العسكرية          

ــوم       ــيت يق ــة ال ــال االنتقامي ــر األعم ــال خلط ــرض األطف ــا تع ــسلحة    أهن ــات امل ــضاء اجلماع ــا أع  هب
عـسكرية   - تقرير، قامت القوات املسلحة بأنشطة مدنية     ويف الفترة املشمولة بال   . املشروعة غري

 .يف مقاطعات أنتيوكيا وكاوكا وتشوكوه، وذلك  فيها األطفالأشركت

/  كـانون األول ٢١ املـؤرخ    والـصراعات املـسلحة    يف تقريري عن األطفـال       وكما ورد   - ٢٦
ــسمرب  ــا ملــ و) A/62/609-S/2007/757 (٢٠٠٧دي ــها وفق ــة الدســتورية ال أقرت ــة احملكم ، كولومبي
ــداخلي  يــرتبط  ــال. ببعــضهما الــبعض علــى حنــو وثيــق  جتنيــد األطفــال والتــشرد ال كــثريا رتوح ف

يــصبح اخليــار الوحيــد الــذي يتــيح لألســر يف بعــض املنــاطق تــاليف جتنيــد أطفاهلــا علــى يــد      مــا
أن خطـر   متـواترة تفيـد بـ     ، وردت تقـارير     ٢٠٠٨ويف عـام    . اجلماعات املـسلحة غـري املـشروعة      

ــد األط ــذه        جتني ــرتوح، وه ــل إىل ال ــى األق ــات عل ــيني يف مخــس مقاطع ــسكان احملل ــع بال ــال دف ف
.  دي سـانتاندير، وبوتومـايو، وبـايي ديـل كاوكـا           أراوكـا، ونـارينيو، ونـورتِ     : املقاطعات هـي  

جـيش التحريـر الـوطين مـرتال يف      ، علـى سـبيل املثـال، دخـل أعـضاء مـن         ٢٠٠٨مايو  /أيارففي  
.  أنـه متكـن مـن االختبـاء منـهم          لـسادسة عـشرة مـن العمـر إال        مقاطعة نارينيو لتجنيـد صـيب يف ا       

 . أن األسرة اضطرت إىل الرحيل يف اليوم التايل للحيلولة دون جتنيد ابنها بيد
  

 قتل األطفال وتشويههم  - باء  
ومع ذلك، فإنه يـصعب يف كـثري        . ال يزال قتل األطفال وتشويههم مدعاة للقلق البالغ         - ٢٧

مــن أعمــال قتــل األطفــال أو إحلــاق إصــابات هبــم ارتكبتــه اجلماعــات  مــن األحيــان حتديــد أي 
مرصــد الربنـامج الرئاسـي حلقــوق   اة ألطفــال أبلـغ عنـها    حالـة وفـ  ٨١٩فمـن إمجــايل  . املـسلحة 

ــدويل  ــانون اإلنـــساين الـ ــام  اإلنـــسان والقـ ــرويف اهلويـــة يف  ٢٠٠٨يف عـ ــاة غـــري معـ   ، ظـــل اجلنـ
 . حاالت٧٠٤

 ألطفــال قُتلــوا علــى يــد القــوات املــسلحة الثوريــة   ووردت تقــارير عــن حــاالت وفــاة   - ٢٨
ــا  ــارينيو،    -لكولومبي ــا، ون ــا، وغوابيــاري، وأويــال، وميت  اجلــيش الــشعيب يف مقاطعــات أنتيوكي
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 فتـاة يف الرابعـة عـشرة مـن          لقيـت ،  ٢٠٠٨أبريـل   /ويف نيـسان  . وبوتومايو، وبـايي ديـل كاوكـا      
. أحـد أفـراد القـوات املـسلحة الوطنيـة          بـصلتها ب   مزاعميف مقاطعة أنتيوكيا بسبب     حتفها  العمر  

لعـت إحـدى عينيهـا قبـل     قُطعـت إحـدى يـديها واقتُ      حيـث   وقد جـرى تعـذيب الفتـاة بوحـشية          
 قـد تأكـدت ثـالث   أيـضا مـسؤولية مقتـل أطفـال، و    وطين ويتحمـل جـيش التحريـر الـ       . ُتقتل أن

 ،٢٠٠٨ديـــسمرب /ويف كـــانون األول.  يف مقـــاطعيت أرواكـــا ونـــارينيووفـــاة وقعـــتحـــاالت 
 .مخسة أشخاص، منهم فتاة يف اخلامسة عشرة، يف أراوكيتا مبقاطعة أراوكا قُتل

ومثــة حــاالت أخــرى ألطفــال قُتلــوا لرفــضهم االنــضمام للجماعــات املــسلحة غــري            - ٢٩
 - ، حاولــت القــوات املــسلحة الثوريــة لكولومبيــا٢٠٠٨ينــاير /ففــي كــانون الثــاين. املــشروعة

طعـة بوتومـايو أحـدمها يف الثالثـة عـشرة والثـاين يف اخلامـسة                ين يف مقا  واجليش الشعيب جتنيد أخ   
 أحدمها بسكب الـبرتين علـى       املسلحونوحني رفض األخوان االنضمام للجماعة، قتل       . عشرة

 . وجرى جتنيد الصيب اآلخر رغم إرادته. جسده وإطالق النار عليه

ات املـسلحة غـري   تضرر األطفـال أيـضا مـن اهلجمـات العـشوائية الـيت تـشنها اجلماعـ                يو  - ٣٠
، قامـت القـوات املـسلحة الثوريـة     ٢٠٠٨أغـسطس  /ففـي آب  . املشروعة ضد السكان املـدنيني    

وأســفر الــتفجري عــن مقتــل مثانيــة  . يف بلديــة إيتوانغــو مبقاطعــة أنتيوكيــا  بــتفجري جهــاز متفجــر 
 .  أطفال١٠ جبراح منهم ٥٢أشخاص منهم صبيان، وإصابة 

، ٢٠٠٨مـارس   /ففي آذار . األعمال القتالية ع األطفال يف    وال تزال التقارير تفيد مبصر      - ٣١
تتــراوح أعمــارهم بــني الثالثــة  قُتــل يف املعــارك يف مقاطعــة نــورت دي ســانتاندير أربعــة أطفــال 

 .كانوا يف صفوف جيش التحرير الوطين عشرة والسابعة عشرة

اعـات  وسقط األطفـال كـذلك ضـحايا تبـادل إطـالق النـار بـني اجلـيش الـوطين واجلم                     - ٣٢
، لقـي طفـل يف اخلامـسة حتفـه يف مناوشـة             ٢٠٠٨أغـسطس   /ففـي آب  . املسلحة غري املشروعة  

داخل مـرتل يف  وقعت  اجليش الشعيب    - بني اجليش الوطين والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا      
، فقدت طفلـة يف عامهـا   ٢٠٠٨سبتمرب /ويف أيلول. بلدية سان بدرو مبقاطعة بايي ديل كاوكا 

عمليــة عــسكرية بــني اجلــيش الــوطين   الــنريان يف  ىعــد وقوعهــا يف مرمــ عينيهــا باألول إحــدى 
 . والقوات املسلحة الثورية يف مقاطعة أراوكا

ــذخائر غــري املنفجــرة   ســببت و  - ٣٣ ــراد وال ــام املــضادة لألف لــسكان  أضــرارا جــسيمة ل األلغ
 عـدد   كـان ،  ٢٠٠٧مرصـد األلغـام األرضـية لعـام          وفقـا لتقريـر   و. املدنيني، مبـن فـيهم األطفـال      

 إىل ٢٠٠٥ضحايا خملفات احلرب من املتفجرات يف كولومبيا األعلـى يف العـامل يف الفتـرة مـن                 
ويفيد الربنامج الرئاسي لألعمال املتكاملة املتعلقة باأللغام بأن العـدد الكلـي للـضحايا     . ٢٠٠٧

ووفقـا للمـصدر    .  طفـال  ٧٢٢ منـهم    شخـصا  ٧ ٥١٥ يبلـغ    ٢٠٠٨ حىت   ١٩٩٠يف الفترة من    
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ــام   ن ــسه، شــهد ع ــل ٢٠٠٨ف ــال ١٤ مقت ــ ٤( طف ــ ٥ (٣٢وإصــابة ) أوالد ١٠ وات بن ات بن
ينـاير، شـهدت بلديـة      /ويف كانون الثـاين   . جبراح من جراء هذه األجهزة التفجريية     ) ولدا ٢٧ و

 أشــهر حينمــا تــسعةبــاملريا مبقاطعــة بــايي ديــل كاوكــا مقتــل امــرأة وطفلتــها البالغــة مــن العمــر  
ويف  .وكانــــت األم حــــامال يف شــــهرها اخلــــامس.  لألفــــرادعلــــى لغــــم مــــضاد خطــــت األم

 يف الثانية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة مـصرعهم يف           صبيانيونيه، لقى ثالثة    /حزيران
ــة ســام  ــراد      ابلدي ــضاد لألف ــم م ــتفجري لغ ــصدفة ب ــاموا بال ــد أن ق ــارينيو بع ــة ن  ويف .نييغو مبقاطع

منـهم طفلـة يف التاسـعة مـن          يف مقاطعـة بوليفـار      بثالثة أطفـال   بليغةإصابات   يوليه، حلقت /متوز
 .العمر فقدت ساقها

 واضــحة  جــسامة مــشكلة اإلعــدام خــارج نطــاق القــانونأصــبحت، ٢٠٠٨ويف عــام   - ٣٤
فقد أفاد مكتـب املـدعي العـام بـأن احلـاالت اخلمـسني لإلعـدام خـارج نطـاق القـانون                      . للعيان
ــيت  ــا   الـ ــحايا هلـ ــال ضـ ــوىل ذهـــب أطفـ ــان املكتـــب يتـ ــاين   الوكـ ــشرين الثـ ــا يف تـ ــق فيهـ   /تحقيـ

يف عــام مــن هــذه احلــاالت  ووقعــت ثــالث .  ضــحية مــن األطفــال ٥١ مشلــت ٢٠٠٨نــوفمرب 
، وتلقى املكتب معلومات إضافية عـن مـزاعم بإعـدام طفلـني خـارج نطـاق القـانون يف            ٢٠٠٨

 اولقيـت احلالـة الـيت شـهدهتا بلديـة سواتـشا اهتمامـ       . مقاطعيت أنتيوكيـا ونـورت دي سـانتاندير    
ــ ــاق إعالمي ــا ، ا واســع النط ــى وفيه ــل واحــد  ، شخــصا١١اختف ــهم طف ــا يف ، من ــرب بوغوت    ق

هم يف وقـت الحـق بوصـفهم أعـضاء         عرض اجلـيش الـوطين جثـث      مث  . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
يف مقاطعـة   الدائر  مشروعة لقوا مصرعهم يف القتال      غري  معرويف اهلوية يف مجاعات مسلحة       غري

  . بعد أيام قليلة من اختفائهم دي سانتاندير وذلكنورِت

عي تـوفري فـرص عمـل للـضحايا يف منـاطق نائيـة              وتشري الوثائق إىل وجود شبكات تـدّ        - ٣٥
  /ويف تـــشرين األول. “قُتلـــوا يف املعـــارك”جيـــري فيهـــا إعـــدامهم مث ُتعـــرض جثـــثهم كـــأفراد 

ام خــارج ، أُنــشأت جلنــة انتقاليــة إلجــراء حتقيــق إداري وحتليــل مــشكلة اإلعــد  ٢٠٠٨أكتــوبر 
.  ضــابطا يف اجلــيش الــوطين مــن اخلدمــة ٢٧رئيس، إثــر ذلــك فــصل  الــوقــرر . نطــاق القــانون

 عـدة تـدابري هتـدف إىل    ٢٠٠٨نـوفمرب  /وزارة الدفاع يف تشرين الثـاين اختذت إضافة إىل ذلك،   
ــذه امل  ــة،القـــضاء علـــى هـ ــها  مارسـ ــعيا منـ ــةل وذلـــك سـ ــز سياسـ ــا   تعزيـ ــسامح إطالقـ ــدم التـ عـ

  . اليت أعلنتها كولومبيانسانانتهاكات حقوق اإل مع
  

  العنف اجلنسي اجلسيم ضد األطفال  -جيم   
، ضعيفا على نطـاق     البناتال يزال اإلبالغ عن العنف اجلنسي ضد األطفال، ال سيما             - ٣٦

 االنتــهاكات خوفــا مــن االنتقــام واســع يف كولومبيــا، حيــث ال يبلــغ العديــد مــن الــضحايا عــن
 الدســتورية الكولومبيــة أمرهــا وأصــدرت احملكمــة. لدولــةبــسبب عــدم الثقــة يف مؤســسات ا أو
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ــم ــسان٠٩٢ رق ــل / يف ني ــا   ٢٠٠٨أبري ــها حلكمه ــار متابعت ــم  يف إط ــشرية إىل أن T-025رق ، م
العنــف اجلنــسي شــأنه شــأن االســتغالل اجلنــسي واالنتــهاك اجلنــسي ممارســة اعتياديــة واســعة  ’’

الـذي تـشنه اجملموعـات املـسلحة     سلح  النطاق ومنهجية وغـري باديـة للعيـان يف سـياق الـرتاع املـ              
املــشروعة، ويف بعــض احلــاالت املعزولــة، ممارســة يرتكبــها بعــض أفــراد القــوات املــسلحة    غــري

وأشارت احملكمة أيضا إىل أنه بالنسبة حلاالت العنـف اجلنـسي يف سـياق الرتاعـات،                . ‘‘الوطنية
حايا الــذين مت التعــرف األطفــال ميثلــون نــسبة بالغــة االرتفــاع مــن جممــوع حــاالت الــض ’’فــإن 

 حالــة ١٨٣ وعـالوة علـى ذلــك، أمـرت احملكمـة مكتـب املــدعي العـام بـالتحقيق يف        .‘‘علـيهم 
وإضافة إىل ذلك، أصدر مكتب أمـني       . بعينها من حاالت العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات       

ــسان املظــامل ــرا خاصــا عــن العنــف اجلنــسي يف ســياق    ٢٠٠٨ يف عــام  املعــين حبقــوق اإلن  تقري
آثار جسيمة على احلقوق اجلنسية واإلجنابية للـسكان املـشردين،          ’’لرتاع، أشار فيه إىل وجود      ا

  .‘‘ال سيما النساء واألطفال الذين هم الضحايا الرئيسيون للتشرد
 مثة معلومات منتظمة عن عدد حاالت العنف اجلنسي الـذي تقترفـه اجملموعـات               وليس  - ٣٧

، جنــدت القــوات املــسلحة ٢٠٠٨أبريــل /ويف نــسيان. املــسلحة غــري املــشروعة ضــد األطفــال 
ــا  ــة لكولومبيــ ــاتني  -الثوريــ ــارهم بــــني  وفــــىت  اجلــــيش الــــشعيب فتــ ــراوح أعمــ ــنة١١تتــ    ســ

ــراد اجملموعــة     .  ســنة١٤ و ــد أف ــاتني قــد تعرضــت لالغتــصاب علــى ي ــزعم أن إحــدى الفت  ،وي
 عامـا،   ١٢عنـدما تبلـغ     أعيدت الفتاة الثانية إىل أسرهتا مع اإلشـارة إىل أنـه سـيتم جتنيـدها                 فيما

  .ونتيجة لذلك مت ترحيل األم قسرا مع أطفاهلا اخلمسة اآلخرين
 مــن عنــف جنــسي وتعــاين الفتيــات املنتميــات إىل اجملموعــات املــسلحة غــري املــشروعة   - ٣٨

إقامة عالقات جنسية مع بالغني وهن يف سن مبكرة، كما ُيكـرهن علـى   فهن ملزمات ب  . خطري
ما أهنن ملزمات باستعمال موانع محـل كـثريا مـا تكـون غـري كافيـة                  ك .اإلجهاض عندما حيملن  

 يف املائة من الفتيات الالئي أجريـت معهـن مقابلـة يف             ٣١,٢ وأكدت نسبة    .ومضّرة بصحتهن 
 كن مـع اجملموعـة املـسلحة        لـمـّا، أهنن قد محلن وفقدن مواليد       ٣٦يف الفقرة   ذكورة  املدراسة  ال

 أصــبحن حوامــل املائــة مــن هــؤالء املراهقــات إىل أهنــن  يف٤٠وأشــارت نــسبة . غــري املــشروعة
  . سنة١٤ و ١١كانت أعمارهن تتراوح بني  ملا
وحسب املعلومات اليت قدمها املعهد الوطين للطب الـشرعي وعلـوم الطـب الـشرعي،                 - ٣٩

كــانوا ضــحايا العنــف اجلنــسي الــذي يــزعم أن قــوات اجلــيش فتيــان فــإن مخــس فتيــات وثالثــة 
واحدا يزعم أن الشرطة الوطنية مارست عنفـا جنـسيا     وفىت   فتاة   ١٨ته، وكذا   الوطين قد ارتكب  

وجــرى أيــضا مجــع املعلومــات عــن حالــة يــزعم أن   . ضــدهم خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 
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 سـنة يف    ١٣أختـها البالغـة مـن العمـر         /جنديني قاما فيهـا باغتـصاب سـيدة واعتقـال ابنـة أخيهـا             
  .٢٠٠٨نوفمرب /مقاطعة أنتيوكيا يف تشرين الثاين

  
  اختطاف األطفال   -دال   

وفقا للمرصد الرئاسي حلقوق اإلنـسان وبرنـامج القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، مت                   - ٤٠
 خـــضع ٢٠٠٨  و١٩٩٦ويف الفتـــرة مـــا بـــني عـــامي . ٢٠٠٨ طفـــال يف عـــام ٧٥اختطـــاف 

ملـسلحة   لـدى اجملموعـات ا     ٥٥، بينـهم     حـسب مـا مت توثيقـه        طفال لالحتجاز  ٢٨٧جمموعه   ما
 حمتجـزا لـدى القـوات املـسلحة الثوريـة      ٢٩، يوجد ٥٥ ـوبني هؤالء األطفال ال  . غري املشروعة 

.  لدى جيش التحريـر الـوطين والبقيـة لـدى جمموعـات أخـرى      ٩ اجليش الشعيب و  -لكولومبيا  
 حالــة ألطفــال أفــادت تقــارير ٩٠، كانــت هنــاك ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠ مــا بــني عــامي ويف الفتــرة

ــة   باختطــافهم مــن ق  ــذايت املوحــدة الكولومبي ــدفاع ال ــوات ال ــل ق ــاين . ب ــاير /وحــىت كــانون الث ين
ــآل  ٢٠٠٨ ــزال م ــوال ١٦، ال ي ــهم جمه ــدد حــاالت     .  من ــإن ع ــة، ف وحــسب إحــصاءات رمسي

ــام     ــد تراجــع يف ع ــال ق ــسابقة، لكــن مــن املهــم    ٢٠٠٨اختطــاف األطف ــسنوات ال ــة بال  مقارن
  .ت ال يزال ناقصا أيضااإلشارة إىل أن اإلبالغ عن هذا النوع من االنتهاكا

ــوز  - ٤١ ــه /ويف متـ ــا     ٢٠٠٨يوليـ ــة لكولومبيـ ــسلحة الثوريـ ــوات املـ ــت القـ ــيش -، قامـ  اجلـ
ــ شخــصا يف مقاطعــة ١٨باختطــاف  الــشعيب شوكو بينــهم طفــالن تتــراوح ســنهما بــني ســنة   ت

، حاولــت القــوات املــسلحة الثوريــة  ٢٠٠٨نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين.  ســنوات٥واحــدة و 
 ،يف مقاطعـة أنتيوكيـا      سـنوات مـن العمـر      ٣تبلـغ   طفلـة   يش الـشعيب اختطـاف       اجلـ  - لكولومبيا
 أسرة باملوت إن هي تعاونت مع اجليش الوطين، مما تـسبب يف الترحيـل القـسري    ١٥وهددت  
  .هلذه األسر

ــسري      - ٤٢ ــاء الق ــضا ضــحايا االختف ــال أي ــزال األطف ــام  ف. وال ي ــذ ع ــشف ٢٠٠٦من ، اكت
 ضـحايا جملموعـات    معظمهـم طفـال يف مقـابر سـرية، كـان      أ ١٠٩مكتب املدعي العام جثـامني      

 ١ ٦٣٦وعالوة على ذلـك، فـإن مكتـب املـدعي العـام جيـري حاليـا حتقيقـا يف                    . شبه عسكرية 
  .٢٠٠٨ من تلك احلاالت يف عام ١٨٧، وقد وقعت ٢٠٠٧حالة ألطفال اختفوا منذ عام 

  
  اهلجمات على املدارس  -هاء   

 غري املـشروعة علـى املـدارس متـواترة يف خمتلـف بلـدات               اعتداءات اجملموعات املسلحة    - ٤٣
ومـع ذلـك،   . ترتـب عليـه آثـار وخيمـة علـى تعلـيم األطفـال وسـالمتهم البدنيـة          يكولومبيا، ممـا    

  . للهجوم أو االحتاللتتوجد معلومات منتظمة عن عدد املدارس اليت تعرض فال



S/2009/434  
 

09-48871 13 
 

انتقامـا مـن    اجملموعات املـسلحة غـري املـشروعة املـدارس     ويف بعض األحيان، قد هتاجم     - ٤٤
يونيـه  /وعلـى سـبيل املثـال، ففـي حزيـران      .  سابقا من قبل القـوات املـسلحة الكولومبيـة         احتالهلا
مدرسـة  علـى    اجلـيش الـشعيب مبتفجـرات        -، ألقت القوات املسلحة الثوريـة لكولومبيـا         ٢٠٠٨

ويف األيـام الـيت سـبقت    . أحلـق أضـرارا باملدرسـة   ببلدية بويرتو آسيس يف مقاطعة بوتومايو، ممـا         
  . اهلجوم، كان أفراد اجليش الوطين قد أقاموا معسكرا هلم يف مباين املدرسة

وال تــزال األلغــام املــضادة لألفــراد والــذخرية املتفجــرة الــيت غالبــا مــا تتــرك يف املــدارس   - ٤٥
 الرئاســي لإلجــراءات حــسب معلومــات قــدمها الربنــامجف. وحواليهــا تعــرض األطفــال للخطــر

املتكاملة املتعلقة باأللغـام، وقعـت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير سـتة حـوادث مشلـت ألغامـا                      
ــدارس       ــن امل ــة م ــى مقرب ــراد وذخــائر غــري متفجــرة عل ــضادة لألف ــارس /ويف آذار. م ، ٢٠٠٨م

 قـرب مدرسـة يف بلديـة سـان لـويس مبقاطعـة              قد وضعت انفجرت ألغام مضادة لألفراد كانت      
  . نتيوكيا، ودمرت مبىن املدرسةأ

حــسب االحتــاد  ف. وتــستهدف اجملموعــات املــسلحة غــري املــشروعة املدرســني أيــضا        - ٤٦
، اختطـف   ٢٠٠٨ يونيـه /ويف حزيـران  . ٢٠٠٨ مدرسا يف عام     ١٥الكولوميب للمدرسني، قتل    

ــة        ــد القــوات املــسلحة الثوري ــى ي ــا عل ــهم الحق ــة مدرســني بعــد اهتــامهم بالتخــابر ومت قتل  أربع
وقـد أدى ذلـك إىل إلغـاء الـدروس، ممـا أضـر              .  اجليش الـشعيب يف مقاطعـة نـارينيو        -لكولومبيا  

، وجهـت هتديـدات إىل مـدرس وعـدة طـالب       ٢٠٠٨يوليـه   /ويف متـوز  .  طفل ٥٠٠جمموعه   مبا
  . يف مقاطعة كاوكا بتهمة التخابر لصاحل اجليش الوطين

 القـوات املـسلحة الوطنيـة خـالل         ومت التأكد من عدة حاالت احتالل ملدارس على يـد           - ٤٧
فعلى سبيل املثال، احتـل أفـراد اجلـيش الـوطين مدرسـة يف بلديـة مونتانـا مبقاطعـة                    . ٢٠٠٨عام  

وبعد ذلـك بأيـام، انـدلعت مواجهـات بـني اجلـيش الـوطين والقـوات             . يونيه/كاكيتا يف حزيران  
ويف . درسـة املـذكورة   اجليش الـشعيب أحلقـت أضـرارا جـسيمة بامل         -املسلحة الثورية لكولومبيا    

  . بلدية تولوا، وادي كاوكا، احتل اجليش الوطين ثالث مدارس داخل البلدية
  

  حرمان األطفال من املساعدة اإلنسانية  -واو   
تــضر القيــود املفروضــة علــى املــساعدات اإلنــسانية بــسبب إجــراءات أطــراف الــرتاع       - ٤٨

وال يتـسبب وجـود ألغـام       . ار باألطفـال  ضراإلبفرص إيصال املساعدة اإلنسانية، مما يتسبب يف        
 حلركة الـسكان فحـسب، بـل يعيـق أيـضا      شديدةمضادة لألفراد وذخائر غري منفجرة يف إعاقة        

وعلـى سـبيل املثـال،      . فرص وصول اجلهـات املقدمـة للمـساعدة اإلنـسانية إىل أولئـك الـسكان              
دات يف  شــخص مــن خمتلــف البلــ ٣ ٠٠٠ أن حركــة ٢٠٠٨فربايــر /أفــادت تقــارير يف شــباط 

بلدية سامانيغو مبقاطعة نارينيو، قد قّيدها وجـود ألغـام مـضادة لألفـراد زرعهـا جـيش التحريـر                    
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والسكان، وبينهم أطفال، يواجهـون نقـصا حـادا يف األغذيـة، ممـا اضـطر املـدارس إىل                   . الوطين
ــا  ــن       . إغــالق أبواهب ــد م ــام يف العدي ــة األلغ ــشطة إزال ــة بأن ــسلحة الوطني ــوات امل واضــطلعت الق

بلدات، لكن خماوف السكان من أن تستهدفهم اجملموعـات املـسلحة غـري املـشروعة أدت إىل                 ال
  . طفال، حسبما أفادت به السلطات احمللية٦٩ شخصا، بينهم ١٥١تشريد ما ال يقل عن 

ــشؤون          - ٤٩ ــوظفي ال ــالتقرير، هجمــات ضــد م ــشمولة ب ــرة امل ــضا، خــالل الفت ووقعــت أي
 ٢٣محر الدولية، زادت اهلجمـات ضـد البعثـات الطبيـة مـن            وفقا للجنة الصليب األ   ف. اإلنسانية

ــام  ــة يف عـ ــام ٣٥ إىل ٢٠٠٧حالـ ــة يف عـ ــانون األول. ٢٠٠٨ حالـ ، ٢٠٠٨ديـــسمرب /ويف كـ
 اجليش الشعيب مركبة تابعة للمعهد الكولـوميب        -استهدفت القوات املسلحة الثورية لكولومبيا      

ا أسفر عـن مقتـل مـوظفني مـدنيني اثـنني         لرعاية األسرة يف كامبو هرموسو، مبقاطعة كاكيتا، مم       
  . وإصابة ثالثة أشخاص آخرين جبروح

وتسببت املواجهات بني اجملموعات املسلحة غري املـشروعة والقـوات املـسلحة الوطنيـة        - ٥٠
وعلـى سـبيل   . فرص وصول املساعدات اإلنسانية وإمدادات السلع األساسـية       احلد من   يف  أيضا  

ــوز   ــال، أُعيقــت يف مت ــ/املث ــة    ٢٠٠٨ه يولي ــاودو يف مقاطع ــو ب ــة ألت ــ ببلدي ــساعدات ت شوكو، امل
 مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية بــسبب املواجهــات املــسلحة بــني   ٤ ٠٠٠اإلنــسانية املوجهــة إىل 

 األول مـن عـام   الربعويف .  اجليش الشعيب  -اجليش الوطين والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا       
شوكو، بــسبب األزمــة تــديــة باغــادو، مبقاطعــة  أطفــال يف بل١٠، أفــادت تقــارير بوفــاة ٢٠٠٨

الغذائيـة الــيت فاقمهــا نقــص األغذيــة نتيجــة املواجهــات املــستمرة بــني اجملموعــات املــسلحة غــري  
  .املشروعة واجليش الوطين

ووردت معلومات أيضا بشأن قيود على املنافذ تفرضها القوات املسلحة الوطنية علـى               - ٥١
ــا يف   ــديات، مب ــود علــى  بعــض القــرى أو البل ــاألشــخاص وتنقــل  ذلــك قي ــة  ال سلع مثــل األغذي

وعلــى . واألدويــة والوقــود، يف إطــار اســتراتيجية ملكافحــة اجملموعــات املــسلحة غــري املــشروعة  
 بتقييد مرور الـسلع     ٢٠٠٨يناير  /سبيل املثال، قامت القوات املسلحة الوطنية منذ كانون الثاين        

وتأكــد مكتــب . يــو، يف مقاطعــة وادي كاوكــااألساســية إىل خمتلــف القــرى يف بلديــة إيــل دوف
مـايو  / مـن حـاالت تقييـد مماثلـة يف مقاطعـة فـوبيس يف أيـار               املعـين حبقـوق اإلنـسان      أمني املظـامل  

٢٠٠٨.  
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  التــدابري الــيت اختــذهتا الــسلطات الوطنيــة للتــصدي لالنتــهاكات املرتكبــة    - رابعا  
  ضد األطفال 

ــة حقــوق الطفــ     - ٥٢ ــى اتفاقي ــا عل ــاريني صــادقت كولومبي ــا االختي ــى  ،ل وبروتوكوليه وعل
ــة  ١٨٢ و ١٣٨االتفــاقيتني  وأســوأ العمــل احلــد األدىن لــسن ب املتعلقــتني ملنظمــة العمــل الدولي

علـى صـعيد    ، واالتفاقية املتعلقة حبماية األطفال والتعـاون يف جمـال التـبين             لأشكال عمل األطفا  
ساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه     بروتوكول منع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـ           و،  دويل

لعـام  واتفاقيـات جنيـف     املكمل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،                  
ــا ١٩٤٩ ــام  وبروتوكوليه ــة حظــر اســتعمال  ؛١٩٧٧ اإلضــافيني لع ــاج وتكــديس واتفاقي  وإنت

كولومبيا أيضا علـى    ووقعت  ). اتفاقية أوتاوا (تدمري تلك األلغام    وونقل األلغام املضادة لألفراد     
توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املـسلحة أو اجلماعـات املـسلحة،            البادئ  املقواعد و ال

  .التشرد الداخلي يف دستورهاب املتعلقةوأدرجت املبادئ التوجيهية 
 مـد واعُتدقت كولومبيا على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،            اكما ص   - ٥٣
 اختـصاص احملكمـة يف مـا يتعلـق جبـرائم احلـرب، مبـا يف                 ال ينطبق مبوجبـه    كم االنتقايل الذي  احل

وينتـهي  .  بالنـسبة لكولومبيـا     حيـز النفـاذ    ملـدة سـبع سـنوات بعـد دخولـه         ،  ذلك جتنيـد األطفـال    
  . ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين يف احلكم االنتقايل

وميثـل  . األولويـة حلقـوق الطفـل   مبـنح   كولـوميب الدسـتور  ال يقـر على الصعيد الـوطين،     و  - ٥٤
، ٢٠٠٧مـايو   /أيـار دخـل حيـز التنفيـذ يف        الـذي   األطفـال واملـراهقني،     ب املتعلـق القانون اجلديـد    

 محايـة   عـن دد املـسؤوليات حيـ مبادئ اتفاقيـة حقـوق الطفـل، و    يتبىن خطوة هامة إىل األمام ألنه    
  . الوطين واحملليالصعيديناألطفال على 

 عامة قـوي إلدراج حقـوق الطفـل يف خطـط التنميـة         اتة إطار سياس  أنشأت احلكوم و  - ٥٥
تكاملــة لألطفــال، املمايــة احل ولــضمان تــوفري.  احلمايــةجمــاالت منــها يف  واملقاطعــاتلبلــدياتل
 الـيت تـضطلع    كافـة املؤسـسات احلكوميـة        يـضم الـذي   إنشاء النظـام الـوطين لرعايـة األسـرة،           مت
باإلضـافة إىل   . املعهد الكولوميب لرعاية األسرة   نسيق من   بت باألطفال واألسر،    تتعلقسؤوليات  مب

  . على حقوق الطفلات تأثري الرتاعإبرازدور رئيسي يف ب تضطلع النيابة العامةذلك، 
القـانون اجلديـد اخلـاص باألطفـال واملـراهقني إىل            يـسندها يف سياق املسؤوليات الـيت      و  - ٥٦

 قمتـهم  يف مـؤمتر  ٢٠٠٨ يف عـام  البلـد اجتماعـا    أحنـاء ن من مجيع    وافظاحمل  عقد ،ة احمللي احلكومة
لتركيز علـى   بـا  “واملقاطعـات البلديات   يف   من أجل األطفال   احلقائق واحلقوق ” السادس بشأن 

ــذخائر       ــراد والـ ــضادة لألفـ ــام املـ ــال، واأللغـ ــد األطفـ ــا يف ذلـــك جتنيـ ــل، مبـ ــة الطفـ ــضايا محايـ قـ
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وضـع اسـتراتيجيات    بن  وتزم احملـافظ  ، ال هذاالقمة  اجتماع  يف  و. املنفجرة، وتشريد األطفال   غري
  .وختصيص األموال الالزمة ملعاجلة هذه الشواغل

 وينــذر يرصــد نظــام إنــذار مبكــر   املعــين حبقــوق اإلنــسان  املظــامل مكتــب أمــنيوأنــشأ  - ٥٧
ضد السكان املدنيني، مبـن فـيهم       املرتكبة  انتهاكات حقوق اإلنسان    املتعلقة ب وشيكة  الخاطر  بامل

جلنـة مـشتركة بـني      تقـوم   ،  ةخلطـر ا تقريرا باملـسائل   مكتب أمني املظامل     صدروعندما ي . األطفال
، ووزارة  اجلمهوريـة نائـب رئـيس     مكتب   من   ، مؤلفة العدلواملؤسسات بقيادة وزارة الداخلية     

 ضـرورة إصـدار     بتقيـيم ،   الوطنيـة  الـشرطة ووزارة الداخلية والعدل، واجلـيش الـوطين        والدفاع،  
هــذه حـدوث   املؤسـسات ملنـع   تنفـذها خمتلـف  ات الـيت جيـب أن   د اإلجـراء يـ دحتإنـذار مبكـر، و  

 بلديـة يف  ١٤٥ خطـر يف  ة حالـ  ٧١نظـام اإلنـذار املبكـر       حـدد   ،  ٢٠٠٨ يف عـام  و. االنتهاكات
 ةطــراملتعلقــة باملــسائل اخلالتقــارير غــري أن . تجنيــد األطفــالب منــها يف املائــة ٦٦  يتعلــق،البلــد
ــؤدي مجيعهــا   ال ــذار مبكــر إعــالن إىل ت ــة   ســتنادا إىلاف. إن  مكتــب أمــني املظــامل، أمــرت اللجن

 مـن  يف املائـة   ٥٠انتـهاكات يف    حـدوث   اختاذ إجراءات ملموسة ملنع     باملشتركة بني املؤسسات    
ال يـصدر بـشأهنا   احلـاالت الـيت   أمـا يف    .  حالـة  ٧١حاالت اخلطر اليت مت حتديدها البالغ عـددها         

 أن   الـسلطات املعنيـة    علـى  معينـة يـتعني      توصـيات الختـاذ تـدابري     تـصدر   اللجنة  ، فإن   إنذار مبكر 
  .تتخذها

 ، بدعم من األمـم املتحـدة،      أن تضطلع  القوات املسلحة الوطنية  تزمع  كإجراء وقائي،   و  - ٥٨
االنتــهاكات اجلــسيمة ب مــا يتعلــق يفأنــشطة بنــاء القــدرات يف جمــال حقــوق الطفــل، وخاصــة  ب

  .الستة ضد األطفال
املرأة بـ  ملـسائل املتعلقـة  باشكيل وحـدة حتقيـق خاصـة     جهود إجيابيـة، مثـل تـ      وقد ُبذلت   - ٥٩

 للمعلومـــات الـــيت قدمتـــها احلكومـــة، ووفقـــا.  مكتـــب النائـــب العـــاميفوالطفولـــة واملراهقـــة 
  حتقيقـات يف ٢٠٠٨ديـسمرب  /منـذ كـانون األول   هـذه  وحـدة التحقيقـات اخلاصـة        أجـرت  فقد

كـانون  ومنـذ   . بنتـاً  ١٤٩  و ولـداً  ٤٨٥ منـهم  ، مـن األطفـال     ضحية ٦٣٣، مشلت   حالة ١٤١
  .باإلدانةقضائية أحكام ثالثة ، صدرت ٢٠٠٨ديسمرب /األول
 ا يف ذلـك   ، مبـ   مـن األطفـال    ضـحية  ٢ ١٣٣  مت حتديد  يف إطار قانون العدل والسالم،    و  - ٦٠
  حـاالت اختطـاف     وسـبع  عنـف جنـسي   وحالتـا    قـسري اختفـاء   حالة   ٢٠، و   لقتجرمية   ١١١

 الــسابقني ت الــدفاع الــذايت املوحــدة الكولومبيــةقــواأفــراد  ومــن بــني. تــشردحالــة  ١ ٣٢٠ و
منـصوص عليـه    هـو    بـشكل طـوعي كمـا      حاليـا    بشهاداهتم يدلون الذين ٣ ٢٨٤ البالغ عددهم 

 يف طفــال ٦٥٤جمموعــه  تجنيــد واســتخدام مــاب  حــىت اآلنمنــهم ٢٣اعتــرف يف هــذا القــانون، 
 أقـل مـن     إال ُيـسلَّم لكـن مل    . إضـافية حالـة    ٣٦٦مكتـب النائـب العـام مـن         يتحقـق   صفوفهم، و 
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 ومبــا أن. قــوات الــدفاع الــذايت املوحــدة الكولومبيــةل التــسريح اجلمــاعي عمليــة طفــل يف ٤٠٠
 الـسلطات  حتقـق أن املهـم  مـن  ف من هـذا القـانون،      لالستفادة ا أساسيا  شرط يعدتسليم األطفال   

  . الشرطأوفوا هبذا هلذه القوات قدن وقادة السابقال كان إذا ما يف الوطنية
 االنتـهاكات   بشأناإلفالت من العقاب    فإن  على الرغم من هذه التطورات اإلجيابية،       و  - ٦١

  األحكـام باإلدانـة     وكـذلك احلـصول علـى معلومـات موحـدة ومتابعـة             ضد األطفـال،   اجلسيمة
  . ال يزاالن يشكالن حتدياً كبرياً يف كولومبيااإلجراءاتو

لـسكان املـشردين داخليـا، مجـع     لة لتقـدمي املـساعد  قوي  إطار قانوين ومؤسسي   ووضع  - ٦٢
 اُعتمــدتيف حــني و. حلمايتــهم ومــساعدهتمبــني العديــد مــن املؤســسات يف إطــار نظــام وطــين  

 ،٢٠٠٨ مليـــون دوالر أمريكـــي يف عـــام ٥٠٠ بلغـــت قرابـــةامليزانيـــة كـــبرية مـــن خمصـــصات 
ذلـك،    إىلباإلضـافة . ربامج الوقايـة لـ بشكل حمـدد   من هذه املوارد  يف املائة  ٠,١١  إال يرصد مل

فعـال  ال املركـزي وتنفيـذها      الصعيد بني السياسات العامة املعتمدة على       فروق كبرية  أيضا   هناك
  .على الصعيد احمللي

ــة وقطعــت   - ٦٣ ــضمان    شــوطااحلكوم ــرامج حمــددة ل ــذ ب ــصميم وتنفي ــاذ يف ت ــال  اإلنف الفع
 اختــذهتابـادرة  ، وهـي م اءالتعلـيم والـصحة والغــذ  يف جمـاالت  ألطفـال املـشردين داخليــا   قـوق ا حل

إال أن احلاجــة . لرعايــة األســرةحلمايــة االجتماعيــة واملعهــد الكولــوميب اوزارة ووزارة التعلــيم، 
  . أكثر مشوال وتنسيقا يف هذا الصددتدعو إىل وضع هنج

حكمهـا  ، أصـدرت احملكمـة الدسـتورية الكولومبيـة          ٢٠٠٨أكتـوبر   /تشرين األول يف  و  - ٦٤
ــة احلقــوق األساســية لألطفــال املــشردين   بــشأن T-025 رقــم حكمهــا ملتابعــة ٢٥١رقــم  . محاي

 ملنـع تـشرد األطفـال    رائـدا  مـشروعا  ١٥ذلك، تعكـف احلكومـة حاليـا علـى تنفيـذ           ل واستجابة
 األساس لـصياغة برنـامج وطـين        لُيشكِّساألمر الذي    ، فعال  منهم إىل املشردين ساعدة  تقدمي امل و

  .شردين قسراامل ألطفال واملراهقنيل  تفاضليةمحايةتوفري  بشأن
  

ــع  - ألف   ــصلوا عــن اجلماعــات       من ــذين انف ــال ال ــاج األطف ــادة إدم ــال وإع ــد األطف  جتني
  املسلحة غري املشروعة

 ضـــخامة مـــشكلة جتنيـــد األطفـــال،  وبـــالنظر إىل، ٢٠٠٧ديـــسمرب /كـــانون األوليف   - ٦٥
ــد واســتخدام األطفــال مــن ق      ــة املــشتركة بــني القطاعــات ملنــع جتني بــل أنــشأت احلكومــة اللجن
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للجنــة دور هــام يف و. )١( نائــب الــرئيس شخــصيا برئاســةاجلماعــات املــسلحة غــري املــشروعة،  
يف و. تجنيـد ال منـع كل منها مسؤوليات يف جمـال  تتوىل  مؤسسات حكومية، ١٠ أعمالتنسيق  

 بلديــة يف ٥٠تمعــات احملليــة يف لــسلطات واجملإىل ا، قــدمت اللجنــة الــدعم الــتقين  ٢٠٠٨عــام 
ــ. مقاطعـــة ٢٦  خطـــط عمـــل حمـــددة ملنـــع  ومقاطعتـــان بلديـــة ٤٠ ، اعتمـــدتة لـــذلكونتيجـ
  .األطفال جتنيد
. والتـصدي لـه   منـع جتنيـد األطفـال       مـسألة    يفهتا  اقـدر مـن    احلكومـة تـدرجييا      وحّسنت  - ٦٦
 ملساعدة األطفال الـذين انفـصلوا       ابرناجم ، بدأ املعهد الكولوميب لرعاية األسرة     ١٩٩٩في عام   ف

لتـدخل   ل طرق املشروعة، وتوفري رعاية متخصصة من خالل ثالث         عن اجلماعات املسلحة غري   
الربنـامج  وأدى . مايـة احلشـبكة  نظـام   و األسـرية - جتماعيـة  واملعرفـة اال   ؤسـسية امل  الطرق وهي

 يف يف املائـة  ٥٢ إىل ما نـسبته يف املؤسسات  هلم املساعدة   ُتقدم عدد األطفال الذين     إىل ختفيض 
ــة ٦٢، مــن ٢٠٠٨ديــسمرب /األولكــانون  ــاين  يف يف املائ ــوفمرب /تــشرين الث ووضــع . ٢٠٠٦ن

ربنــامج طــوعي ويغطــي مجيــع الطلبــات وهــذا ال.  إجــراءات ملنــع جتنيــد األطفــالأيــضاالربنــامج 
 عـن اجلماعـات املـسلحة       انفصلوابعض األطفال الذين    إال أن   . املقدمة للحصول على املساعدة   

  .ا الربنامج من هذ االستفادةأن من حقهم يعرفونغري املشروعة ال 
انفـصلوا  طفال   ٣ ٨٧٦ ساعد، كان الربنامج قد     ٢٠٠٨ديسمرب  /وحىت كانون األول    - ٦٧

 القـوات املـسلحة الثوريـة    عـن فـصلوا  ان ٢ ١٤٦عن مجاعات مسلحة غري مشروعة، من بينـهم     
 قـوات الـدفاع الـذايت املوحـدة الكولومبيـة،           طفال عـن   ١ ٠٤٢ و اجليش الشعيب،    -لكولومبيا  

 ، وكــان األخــرىاجلماعــات طفــال عــن ١٥٠ جــيش التحريــر الــوطين، و  عــنطفــال  ٥٣٨ و
  .اتالبن يف املائة من ٢٧  واألوالد من يف املائة من هؤالء األطفال ٧٣
ــالتقرير،   و  - ٦٨ ــشمولة ب ــرة امل ــوميب  واردة  معلومــات أشــارتخــالل الفت مــن املعهــد الكول

ــه     ــا جمموع ــرة إىل أن م ــة األس ــال ٣١٤لرعاي ــصلوا  طف ــد انف ــ ق ــة   نع ــسلحة الثوري ــوات امل  الق
 اجلـيش   طفـال عـن    ١٣ جيش التحرير الوطين، و      طفال عن  ٦٥ اجليش الشعيب، و     -لكولومبيا  
قـوات   فيهـا  مجاعـات أخـرى، مبـا      عـن  طفال ٢٣انفصل  باإلضافة إىل ذلك،    .  الغيفاري الثوري

ــة   ــذايت الريفي ــدفاع ال ــد -ال ــل اجلدي ــة و،  اجلي ــسود مجاع ــسور ال ــوري الــ ، الن شعيب واجلــيش الث
 ســبعة الغيفــاري، ســلم اجلــيش الثــوري ٢٠٠٨أغــسطس /يف آبو. ســتروخوسإو الكولــوميب

__________ 
 ، وزارة اخلارجيـة، ووزارة الـدفاع      ضمتـ ونائب الـرئيس،    مكتب   يرأس اللجنة . ٢٠٠٧  لعام ٤٦٩٠رسوم  امل  )١(  

 النـدماج ين يف جمـال ا املستـشار وكـبري  وزارة التعلـيم،  وووزارة الداخلية والعدل، وزارة احلماية االجتماعيـة،    
كولــوميب لرعايــة األســرة، وبرنــامج املعهــد الولعمــل االجتمــاعي، ين يف جمــال ااملستــشاركــبري واالجتمــاعي، 

  .الفنيةالعامة األمانة يعمل مبثابة  الذي، “كولومبياشباب ”  اجلمهوريةرئاسة
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عـدد األطفـال الـذين انفـصلوا     وكـان   . أطفال يف تشوكو إىل املعهـد الكولـوميب لرعايـة األسـرة           
 ٢٠٠٧ أكـرب ممـا كـان عليـه يف عــامي     ٢٠٠٨ يف عـام  املـشروعة عـن اجلماعـات املـسلحة غـري     

  .٢٠٠٦ و
املعهد الكولوميب لرعايـة    ساهم  قوات الدفاع الذايت املوحدة الكولومبية،       حبعد تسري و  - ٦٩

 األطفــال الــذين انفــصلوا عــن قــوات الــدفاع  هويــةاألســرة، بــدعم مــن اليونيــسيف، يف حتديــد 
ــ ســابقا، ُيوردكمــا إال أنــه .  ومــساعدهتمالــذايت املوحــدة الكولومبيــة   إشــراكه مل يــتم عتقــد أن
 أي عمليـة رمسيـة      يفلني عن قوات الدفاع الذايت املوحدة الكولومبية        العديد من األطفال املنفص   

  .إلعادة اإلدماج
  أساسـي   شـرط   وتسليمهم إطالق سراح األطفال  فإن  مبوجب قانون العدل والسالم،     و  - ٧٠

 أثنـاء  طفـال  ٣٩١ مت تـسليم   الـسامي الكولـوميب للـسالم،        واسـتنادا إىل املفـوض     .لالستفادة منه 
  مـا جمموعـه    ومت تـسريح  . قـوات الـدفاع الـذايت املوحـدة الكولومبيـة         لاعي   اجلمـ  التـسريح عملية  
بعـض التقـديرات    وتـشري    .قوات الدفاع الـذايت املوحـدة الكولومبيـة       من  البالغني   من   ٣٢ ٠٠٠
 مـن العـدد اإلمجـايل       يف املائـة   ٢٠ قرابةمحاية الطفل إىل أن     يف جمال   اجلهات الفاعلة   من   املقدمة

 لــذلك. ســنة مــن العمــر ١٨ دون هــمفاع الــذايت املوحــدة الكولومبيــة قــوات الــديف لمقــاتلني ل
 معلومـات موثـوق هبـا تفيـد       ومثـة .  نـسبيا  ا منخفـض   رمسيـا  مت تسليمهم  عدد األطفال الذين     يعترب
 .رمسيـة اللتـسريح   ا عمليـة    لذلك مل جيتازوا   قادهتم،   من قبل  عدد كبري من األطفال      ه مل ُيسلَّم  بأن

 منـذ    فـردي  بـشكل ن قوات الـدفاع الـذايت املوحـدة الكولومبيـة            م آخر  طفال ٦٤٨ ومت تسريح 
  .٢٠٠٨  عامحىتو ١٩٩٩ عام
 الـيت ظهـرت بعـد       اجلماعاتكما يساعد املعهد الكولوميب لرعاية األسرة األطفال من           - ٧١

 اجلماعـات   تعترب أن هـذه    احلكومة   وملا كانت . تسريح قوات الدفاع الذايت املوحدة الكولومبية     
 اجلــرب تـدابري  مــن االسـتفادة   مـن هـذه اجلماعــات  األطفــالال يـستطيع  اميــة،  عـصابات إجر هـي 

ــذين انفــصلوا عــن مجاعــات      ــة املتاحــة لألطفــال ال ــاوريناملتكامل ــذايت  املغ ــدفاع ال ــوات ال  أو ق
احلـصول  ؤالء األطفـال    ه حيق هلـ   على أن وزارة الداخلية والعدل     اشترطتو. املوحدة الكولومبية 

  .ضحايا العنفار جلرب أضر إداريتعويض على 
ن جبماعــات مــسلحة  واألطفــال املرتبطــ ُيعتــرب ، املعمــول بــه  لإلطــار القــانوين  ووفقــا  - ٧٢
 العــامون املــدعونويــستطيع . جمــرمنياعتبــارهم كــذلك ميكــن غــري أنــه .  ضــحايامــشروعة غــري

 يف القـانون اجلديـد اخلـاص باألطفـال واملـراهقني      ليـه  مبدأ الـسلطة التقديريـة املنـصوص ع    تطبيق
  .تطبيق هذا املبدأب ال يوجد أي التزام إال أنه.  هؤالء األطفالحبقنائية اجل اإلجراءات إلهناء
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  العنف اجلنسي  - باء  
ال تـزال    العنف ضد املرأة،     بشأن ١٢٥٧قانون  ال  إصدار  مثل ،احملرزالرغم من التقدم    ب  - ٧٣

  منـع  قـضايا ملعاجلـة فـال  العنف اجلنـسي ضـد األط  بـ  املتعلقـة التـشريعات  احلاجة تدعو إىل تعزيـز    
ــضحايا االعنــف ضــد   ــهم وول ــشمل. مــساعدهتممحايت ــالعنف    وت ــة ب ــة املتعلق ــشريعات اجلنائي الت

ا مبادة اجلماعية، لكـن لـيس بوصـفه       اإلأعمال   باعتبارمها من    القسرينياجلنسي احلمل والتعقيم    
  التقيــدفالـة لكد وبـذل املزيـد مـن اجلهـ    تـدعو احلاجــة إىل  باإلضـافة إىل ذلـك،   . جـرائم مـستقلة  

  .املعايري املتفق عليها دوليا بشأن السرية واألدلة ومحاية ضحايا العنف اجلنسيب
 ،وضعت احلكومة برامج حمددة مثل اخلطة الوطنية للقـضاء علـى االسـتغالل اجلنـسي              و  - ٧٤
ــامجو ــة األســرة  برن وأُنــشئت  “اصــنعوا الــسالم”  الــذي حيمــل شــعار املعهــد الكولــوميب لرعاي

ألطفــال ا  إىلاالهتمــامتوجيــه  املــشتركة بــني املؤســسات ملنــع العنــف اجلنــسي و  اللجنــةمــؤخرا
  لتحــسني إىل اختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات مــع ذلــكاجــةوتــدعو احل. ضــحايا االعتــداء اجلنــسي

 وجــود هنــج مناســب لكفالــةو اجملــالسؤوليات يف هــذا مبــ الكيانــات الــيت تــضطلع التنــسيق بــني
  .الرتاع اجلنسي يف سياق ألطفال ضحايا العنفليصمم خصيصا 

ــاال  وباإلضــافة إىل ذلــك،   - ٧٥ ــصادر عــن احملكمــة الدســتورية،   ٩٢ للحكــمامتث  انتــهت ال
ــامج    ــة مــن وضــع برن ــعاحلكوم ــشردات وتقــدمي     من ــات امل ــساء والفتي ــسي ضــد الن  العنــف اجلن

  .اجلنساينضحايا العنف إىل املساعدة 
  

  اإلجراءات املتكاملة املتعلقة باأللغام  - جيم  
ــة املــشتركة بــني            - ٧٦ ــن خــالل اللجنــة الوطني ــضا إطــارا مؤســسيا م ــشأت احلكومــة أي أن

ــام    ــة باأللغـ ــة املتعلقـ ــراءات املتكاملـ ــي لإلجـ ــامج الرئاسـ ــات والربنـ ــامج  . القطاعـ ــوزع الربنـ ويـ
  .املسؤوليات والتمويل على خمتلف الكيانات التابعة للدولة من أجل تنفيذ برامج إزالة األلغام

. أنــشطة إزالــة األلغــامتنفيــذ سلحة الوطنيــة هــي اجلهــة الوحيــدة املخولــة  القــوات املــو  - ٧٧
 منطقـة   ٣٤إزالـة األلغـام مـن       بالقوات املسلحة الوطنيـة     قيام  التركيز على   انصب  وحىت تارخيه،   

، ٢٠٠٨ديـــسمرب /ويف كـــانون األول. مزروعــة باأللغـــام قبــل التـــصديق علــى اتفاقيـــة أوتــاوا    
وباإلضـافة إىل ذلـك، حيـدد الربنـامج الرئاسـي           .  حقال لأللغام  ١٩األلغام قد أُزيلت من      كانت

. اجملتمعـي أولويات إزالة األلغام يف حاالت الطوارئ اإلنسانية من املنـاطق الالزمـة لالسـتخدام               
زل األلغــام إال مــن إال أنــه وفقــا للربنــامج الرئاســي لإلجــراءات املتكاملــة املتعلقــة باأللغــام، مل ُتــ

ــاطق   ــر مخــس من ــتخدام  علــى األكث ــام  اجملتمعــي لالس ــذ ع ــها يف الفتــرة   ٢٠٠٧من ، ثــالث من
  .بالتقرير املشمولة
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وتقــدر جلنــة الــصليب .  صــفوف املــدنينييف اخلــسائر يبلــغ حــىت اآلن عــن جممــوعوال   - ٧٨
ــة أن  ــك اخلــسائر ميكــن أن    األمحــر الدولي ــوق تل ــاطق  تف ــسبة   يف بعــض املن ــَسجَّل بن ــو ُم ــا ه   م

 عن التقدم احملـرز يف االمتثـال التفاقيـة أوتـاوا            ٢٠٠٨حلكومي لعام   قر التقرير ا  أو.  يف املائة  ٣٠
ميكنـهم   األلغام والذخائر غري املنفجـرة، مبـن فـيهم األطفـال، ال              الناجني من حوادث تفجر   أن  ب

وبينمـا  . حقـوقهم كمـا أهنـم ال يعرفـون        على املساعدة املتخصصة إال بـشكل حمـدود،         احلصول  
 إدارة خـدمات الرعايـة الـصحية واخلـدمات األخـرى يف              جمال توجد قدرات مؤسسية جيدة يف    

املراكز احلضرية الرئيسية، هنـاك أوجـه نقـص خطـرية وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة حيـث تقـع                       
وتساهم بعض املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية املتخصـصة يف سـد      . معظم احلوادث 

  .تلك الثغرات يف توفري اخلدمات
ــة مبخــاطر األلغــام ُتجــرى إىل حــد كــبري بواســطة مؤســسات    وال تــزال أنــش  - ٧٩ طة التوعي

وجتــري حمــاوالت لتنــسيق اجلهــود وتوحيــد  . الدولــة واملنظمــات غــري احلكوميــة بــصفة مرجتلــة 
التوعيـة اجملتمعيـة مـن خـالل دورات تدريبيـة           القـائمني ب  وتشدد السلطات على تـدريب      . الُنُهج

وال تزال هناك منـاطق شاسـعة   .  الوطنيةالتوعيةدائرة الربنامج الرئاسي وتنفذها خاصة يدعمها   
  .ساسية عن احلماية من خطر األلغام األرضيةاألعلومات املمن البلد مل تتلق 

  
   لألطفال ةاجلرب املتكاملتدابري   - دال  

  أضـرار  جتـاه جـرب   باالكولومبيـة خطـوات إجيابيـة       الدولـة   يف السنوات األخـرية، اختـذت         - ٨٠
ــدابري اجلــرب حتــديا خاصــ  ويــشكل ت. الــضحايا ــة مــن العنــف   انفيــذ ت ــه جيــري يف ســياق حال  ألن
ــانون  . املتواصــل ــسالم ووضــع ق ــة للجــرب    العــدل وال ــة الوطني ــشأ اللجن ــا ذات صــلة وأن  أحكام

 للـشؤون اجلنـسانية     خمصصةوبينما يوجد يف اللجنة إدارة      . واملصاحلة بوالية مدهتا مثاين سنوات    
  . يف مجيع وحدات اللجنةحتديدا ز التركيز على األطفال والسكانية، فإنه من الضروري تعزي

 يف  مل تكن على القـدر املتوقـع مـن الكفـاءة    من خالل القضاءونظرا ألن حاالت اجلرب       - ٨١
ــسان ــل /ني ــوم   ،٢٠٠٨أبري ــة املرس ــذي ١٢٩٠ أصــدرت احلكوم ــى   ال ــنص عل   أضــرارجــربي

لتعـويض باعتبـاره تـدبريا مـن        ويركـز املرسـوم أساسـا علـى ا        . الضحايا من خالل عمليـة إداريـة      
.  ال يغطـي االنتـهاكات الـيت وقعـت قبـل اعتمـاده وال ضـحايا وكـالء الدولـة                     لكنـه  تدابري اجلرب 

مبـن  الـضحايا،   جلميـع    االسـتحقاقات     إتاحـة  ومن مث يلزم وجود آليات أخرى مـن أجـل كفالـة           
ون يعـرف باسـم      يتعلق مبشروع قـان    يف ما   مماثلة ونشأت شواغل . فيهم األطفال، من دون متييز    

ويـضم مـشروع القـانون      . حاليـا  الكولـوميب    الربملـان  الذي ينظر فيه     “لضحاياالقانون املعين با  ”
فصال يركز على تدابري تفضيلية لألطفال من ضحايا التشريد القسري واأللغام املضادة لألفـراد              

لــى اجلــرب ولكــن مثــة ضــرورة حتميــة لتــوفري إمكانيــة احلــصول ع. منــهمتيــّتم والتجنيــد، أو مــن 
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ــهاك     ــن ضــحايا أي انت ــال م ــع األطف ــة     . جلمي ــرص مالئم ــال بف ــضا أن حيظــى األطف ــتعني أي وي
 تـشجيع  وينبغـي تنفيـذ محـالت توعيـة واسـعة النطـاق مـن أجـل              .للمشاركة يف تصميم الربامج   

مــن بــني تــدابري ، وذلــك  مــن بــرامج اجلــرب علــى الــسعي إىل االســتفادةمجيــع األطفــال الــضحايا
  .أخرى

  
  التوصيات  - خامسا 

االمتثـال، علـى سـبيل    بالتقيد بالقانون الـدويل الـساري و     مطالبة ب إن كل األطراف      - ٨٢
نـسب  يوقـف مـا     و والرتاعـات املـسلحة،   قرارات جملس األمن املتعلقة باألطفال      لاألولوية،  

ــا و. إليهــا مــن انتــهاكات جــسيمة حبــق األطفــال   االمتثــال مطالبــة أيــضا بحكومــة كولومبي
لتوصيات الصادرة عـن  لقوق الطفل ومفوضية حقوق اإلنسان، وكذلك لتوصيات جلنة ح 

ــدول يف ــصادرة      ال ــشامل، والتوصــيات ال ــدوري ال  اإلجــراءات عــنإطــار االســتعراض ال
مـا يتـصل منـها باألطفـال املتـضررين مـن             اخلاصة اليت وضـعها جملـس حقـوق اإلنـسان، يف          

  .الرتاعات املسلحة
فــال بواســطة اجلماعــات املــسلحة ن لألطاصــالويــشكل التجنيــد واالســتخدام املتو  - ٨٣
دون مزيــد مــن ، املــشروعة مــصدرا للقلــق البــالغ، وتلــك األطــراف مطالبــة باالمتثــال غــري

ــأخري ــال والرتاعــ     ،الت ــة باألطف ــرارات جملــس األمــن املتعلق ــدويل وأحكــام ق ــانون ال  ات للق
  هويـة  ديـد إعداد وتنفيذ خطـط عمـل هتـدف إىل كفالـة عـدم جتنيـد األطفـال وحت                 و ةاملسلح

.  وإطــالق ســراحهم فــوراأو مجاعــات مــسلحةمجيــع األطفــال املــرتبطني بأيــة صــفة بقــوات 
ويتعني على مجيع األطراف أيضا أن تتعهد بالتزامات حمددة وتنفـذها، وتعـد خطـط العمـل       

  .على النحو املناسب، من أجل التصدي لالنتهاكات اجلسيمة األخرى املنسوبة إليها
ــا ت   - ٨٤ ــة إىل التــصدي لتجنيــد األطفــال    وأثــين علــى م ــه احلكومــة مــن جهــود رامي بذل

واستخدامهم من قبل اجلماعات املسلحة غري املشروعة، وُتَحث الـسلطات علـى مواصـلة              
اجلهــود مــن أجــل وضــع سياســة وطنيــة شــاملة ملنــع جتنيــد األطفــال، وعلــى أن تقــوم أيــضا 

  .ائالت وبرامج مجع مشل العاجملتمعيبتعزيز برامج إعادة اإلدماج 
لحظـر  لوُتَحث احلكومة على كفالة أن متتثل القوات املسلحة الوطنية امتثـاال تامـا       - ٨٥

املفروض على اسـتخدام األطفـال يف أغـراض االسـتخبارات العـسكرية وعلـى اسـتجواب                 
فهؤالء األطفال يتعني تـسليمهم     . األطفال املنفصلني عن اجلماعات املسلحة غري املشروعة      

بأســرع وقــت ممكــن بعــد انفــصاهلم عــن تلــك اجلماعــات، ويف احلــدود   للــسلطات املدنيــة 
  .الزمنية اليت ينص عليها القانون
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وُتَحـث اجلماعــات املـسلحة غــري املـشروعة علــى وقـف اســتعمال األلغـام املــضادة        - ٨٦
  . لألفراد اليت تتسبب يف قتل وتشويه أعداد كبرية من األطفال

العنـف  األشكال األخـرى مـن      ل االغتصاب و  ويساورين قلق بالغ من تواصل أعما       - ٨٧
 اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة،       أساسـا   اجلنسي وال سيما حبق الفتيات، الـيت ترتكبـها          

.  وإعـداد وتنفيـذ خطـط عمـل هلـذا الغـرض        هـذه إىل االلتزام مبنع أعمـال العنـف         وأدعوها
عزيـــز وُتَحـــث احلكومـــة علـــى التـــشديد علـــى التحقيـــق مـــع اجلنـــاة وحماكمتـــهم وعلـــى ت 

  .واملواجهة استراتيجيات املنع
مـن جانـب أطـراف    واحتالهلـا  املـدارس   علـى   اهلجوم  عمليات  ويساورين القلق من      - ٨٨

تيسري إمكانية الوصول اآلمن دون     بوقف هذه األعمال و   بتلك األطراف   طالب  الرتاع، وأ 
  . املساعدة اإلنسانيةجمال تقدميعوائق ألغراض محاية األطفال وللعاملني يف 

 مبـا فيهـا قـانون العدالـة والـسالم،           ،وُتَحث احلكومة، يف سياق التشريعات الوطنية       - ٨٩
ــادة تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب علــى االنتــهاكات      علــى زي

بدقـة ومنهجيـة    ويتعني أن يشمل ذلك التحقيق واملقاضاة،       . اجلسيمة املرتكبة حبق األطفال   
ــادل املعلومــات   ، بــشويف الوقــت املناســب متابعــة يف مــا خيــص أن كــل تلــك اجلــرائم، وتب

وأشجع أيضا على توفري احلماية الفعالة لألطفال من الشهود والـضحايا، وكفالـة        . القضايا
  . اجلرب على النحو املناسب

إن حاالت إعدام األطفـال الـيت تـتم خـارج نطـاق القـانون تـشكل مـصدرا للقلـق                       - ٩٠
تدابري كفيلـة بالقـضاء علـى تلـك         ،  على سبيل األولوية  بأن تنفذ،   مطالبة  البالغ، واحلكومة   

  . املمارسة
وُتَحث احلكومة علـى كفالـة توافـق بـرامج إزالـة األلغـام لألغـراض اإلنـسانية مـع                      - ٩١

لتوعية خبطر لاملعايري الدولية، وإيالء االهتمام الكايف بالضحايا من األطفال، ووضع برامج 
  . األلغام
ــساورين   - ٩٢ ــسي،      وي ــال، والعنــف اجلن ــد األطف ــني جتني ــق مــن الــصالت القائمــة ب القل

تـضرر منـها أعـداد    تووجود األلغام األرضية، ومشكلة التشرد الداخلي يف كولومبيـا الـيت     
 ،ملـساعدة يف توفري ا  وُتَحث احلكومة على كفالة اتباع هنج أكثر مشوال         . كبرية من األطفال  

  .تركيز بشكل خاص على أسبابهوتنفيذ برامج ملنع تشرد األطفال مع ال
  وُتَحــث احلكومــة أيــضا علــى النظــر يف احلــد مــن مــشاركة األطفــال يف األنــشطة      - ٩٣
  . العسكرية اليت قد تعرضهم خلطر االنتقام من اجلماعات املسلحة غري املشروعة - املدنية
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بـة  مطالوإدراكا بأن السالم هو أفضل ما حيقق محاية األطفال، فـإن كـل األطـراف                  - ٩٤
ُتحث احلكومـة علـى إدراج      و .تسوية سلمية للرتاع  إىل  التوصل  من أجل   لعمل الدؤوب   با

 أي مفاوضـات مقبلـة مـع اجلماعـات        عـن  حمددة حلماية األطفال يف االتفاقـات الناجتـة       بنود  
  .املسلحة غري املشروعة، مبا يف ذلك إطالق سراح مجيع األطفال دون شروط

الراميـة  توفري دعم إضايف للربامج واملبـادرات الوطنيـة         وأوساط املاحنني مدعوة إىل       - ٩٥
النهوض حبماية األطفال، وأيضا إىل دعم املبادرات اليت تـضطلع هبـا الوكـاالت التابعـة                إىل  

الرصـد  فعاليـة بـرامج   لألمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة، ألغـراض مـن بينـها زيـادة               
  .برامج محاية األطفالغريها من والدعوة و

  


