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  تقرير األمني العام عن األطفال والنـزاع املسلح يف كولومبيا    
    

  موجز  
وهـو التقريـر الثـاين عـن        ). ٢٠٠٥ (١٦١٢أُعّد هذا التقرير عمال بقرار جملس األمـن           

ومـا تـاله مـن    ) S/2009/434(ول األطفال والرتاع املسلح يف كولومبيا، ويـأيت بعـد تقريـري األ          
اســـتنتاجات وتوصــــيات صــــادرة عــــن الفريــــق العامـــل املعــــين باألطفــــال والــــرتاع املــــسلح   

)S/AC.51/2010/3.(  
 ٢٠٠٩ينـــاير /ويتـــضمن هـــذا التقريـــر، الـــذي يغطـــي الفتـــرة مـــن كـــانون الثـــاين          

، معلومـــات عـــن االنتـــهاكات اجلـــسيمة املرتكبـــة ضـــد األطفـــال،  ٢٠١١أغـــسطس /آب إىل
ــ ــهم       يف امب ــد القــوات واجلماعــات املــسلحة، وقتل ــى ي ــد األطفــال واســتخدامهم عل ذلــك جتني

وتــشويههم، وممارســة العنــف اجلنــسي ضــدهم، واختطــافهم، وشــن اهلجمــات علــى املــدارس   
ــسانية    ــساعدات اإلن ــع وصــول امل ــشفيات، ومن ــسلحة   . واملست ــر أن اجلماعــات امل ــربز التقري وي

ويشري إىل أن قـوات األمـن       .  هذه االنتهاكات يف كولومبيا     ما زالت ترتكب   ةلدولالتابعة ل  غري
  .الكولومبية قامت بأعمال تصعب معها محاية األطفال املتضررين من الرتاع

د على ضرورة تنفيذ تدابري حمددة ملنع تلك االنتهاكات اجلـسيمة           ويكرر التقرير ويشدَّ    
كمــا يــسلّم . هــا مــن العقــابوالتــصدي هلــا، وملكافحــة إفــالت مرتكبياملرتكبــة ضــد األطفــال 

باجلهود اليت تبذهلا حكومة كولومبيا حلماية األطفال يف هذا الـسياق، وبالتقـدم الـذي أحرزتـه         
ــصدد  ــذا ال ــال        . يف ه ــة األطف ــززة حلماي ــدابري مع ــاذ ت ــر توصــيات باخت ــضمن التقري وأخــريا، يت

  .كولومبيا املتضررين من الرتاع املسلح يف

 
  

 .٢٠١٢مايو / أيار١٥أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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  مقدمة  -أوال   
ــا   - ١ ــدان      كولومبي ــود جــدول أعمــال جملــس األمــن املتعلقــة ببل ليــست مدرجــة ضــمن بن

، إنـشاء آليـة     ٢٠٠٨ديـسمرب   /غري أن حكومة كولومبيا قبلت طوعـا، يف كـانون األول          . حمددة
، وهو ما أسـفر عـن       )٢٠٠٥ (١٦١٢األمم املتحدة للرصد واإلبالغ عمال بقرار جملس األمن         

  . ٢٠٠٩ يناير /انون الثاينإنشاء فرقة عمل قطرية للرصد واإلبالغ يف ك
وخــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، أجــرى الرئيــسان املــشاركان لفرقــة العمــل            - ٢

مــشاورات خمصــصة مــع املؤســسات الوطنيــة ملناقــشة اإلجــراءات املتخــذة حلمايــة األطفــال          
 وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تعــرض بعــض أعــضاء فرقــة. املتــضررين مــن الــرتاع املــسلح

  . العمل حلوادث أمنية وهم يؤدون مهامهم
، ال يـــسعى هـــذا التقريـــر إىل الفـــصل  )٢٠٠٥ (١٦١٢ووفقـــا لقـــرار جملـــس األمـــن    - ٣

ــأي ــا ُتعــدُّ نزاعــا مــسلحا أم ال يف ســياق       ب ــة يف كولومبي ــا إذا كانــت احلال ــانوين يف م شــكل ق
وين لألطـراف مـن     اتفاقيات جنيـف وبروتوكوليهـا اإلضـافيني، كمـا أنـه ال ميـس بالوضـع القـان                 

  .ا الرتاعالدول املعنية هبذ غري
  

  استعراض عام للحالة السياسية واألمنية  -ثانيا   
ــا  - ٤ ــصادي       م ــة، وبنمــو اقت ــة دميقراطي ــع باســتقرار دســتوري ورقاب ــا تتمت فتئــت كولومبي

غري أن الرتاع املسلح الذي طال أمده يف كولومبيا ظل يطـرح، خـالل الفتـرة املـشمولة                  . مطرد
. رير، حتــديا كــبريا أمــام احلوكمــة وحقــوق اإلنــسان والتنميــة االقتــصادية العادلــة يف البلــد بــالتق

وتزيد من تعقيد الرتاع املسلح الصالت القائمة بني األطراف املسلحة من غـري الـدول، وإنتـاج             
. املخــدرات واالجتــار هبــا، واألنــشطة اإلجراميــة األخــرى مثــل عمليــات االبتــزاز واالختطــاف   

 يـصل  امـ باإلجرام إىل حالة إنسانية معقدة، وأسهم يف تـشريد    صالته  لرتاع املسلح و  أدى ا  وقد
ويف هـذا الـسياق، يبقـى األطفـال مـن بـني             . العقدين املاضـيني  خالل   ماليني كولوميب    ٣,٧إىل  

  .األكثر عرضة للخطراألفراد 
ــية ٢٠١٠ويف عـــام   - ٥ وانُتخـــب خـــوان مانويـــل  . ، جـــرت انتخابـــات تـــشريعية ورئاسـ

ــديرون ســانت ــن وس كال ــة االجتمــاعي  م ــساحــزب الوحــدة الوطني ــام الرئاســة    رئي ــوىل مه ، وت
وأعــرب الــرئيس ســانتوس عــن التزامــه حبقــوق اإلنــسان، وأكــد علــى أمهيــة  . أغــسطس/آب يف

احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيــة، ووعـد بــإجراء حـوار اجتمــاعي والعمـل علــى حتقيـق توافــق       
 ٢٠١٠أغـسطس  /من حكومتـه يف آب بري األوىل املتخذة   ومن التدا . سياسي خالل فترة واليته   

ــاء القــسري   ــانون ضــحايا االختف ــراد أســر املخــتفني ضــمن    وحيــدد  .اعتمــاد ق ــانون أف هــذا الق
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ــات         ــشاء قاعــدة للبيان ــى املخــتفني مــن خــالل إن ــسري التعــرف عل ــات لتي ــضع آلي ــضحايا، وي ال
مـايو علـى    /نغرس يف أيـار   ، مبوافقـة الكـو    ٢٠١١واتُّخذت خطـوة أخـرى حامسـة عـام          . الوراثية

قـــانون تعـــويض الـــضحايا ورد األراضـــي إىل أصـــحاهبا، وهـــو قـــانون دخـــل حيـــز النفـــاذ يف    
يونيه، ويتيح اإلطاَر القانوين الـالزم لـرد األراضـي إىل األشـخاص الـذين أُخرجـوا مـن                   /حزيران

 - بوجـود نـزاع مـسلح        اوقد سـاعد اعتـراف حكومـة كولومبيـ        . ديارهم بسبب الرتاع املسلح   
  .قانونالاملناقشات املتعلقة بمما أدى إىل إجراء املاضي يف ري إجيايب يف السياسة املتبعة يوهو تغ

ولطاملــا كــان األطفــال الكولومبيــون املنحــدرون مــن أصــل أفريقــي وأطفــال الــسكان      - ٦
فقـــد كانـــت أراضـــي الكولـــومبيني . األصـــليني معرضـــني بوجـــه خـــاص النتـــهاكات جـــسيمة

يقي والـسكان األصـليني إىل حـد بعيـد، علـى مـدى عقـود مـن الـزمن،                    املنحدرين من أصل أفر   
مسرحا للرتاع املـسلح بـني القـوات احلكوميـة والقـوات شـبه العـسكرية والقـوات الـيت ختـوض                      

، بلغـــت نـــسبة ٢٠٠٩ يف عـــام ووفقـــا ألرقـــام قدمتـــها جهـــات حكوميـــة. حـــرب عـــصابات
ــشون يف فقــر    ــذين يعي ــومبيني ال ــة وأولئــك ٤٥,٥الكول ــشون يف فقــر مــدقع    يف املائ ــذين يعي  ال

ويطال الفقر الكولـومبيني املنحـدرين مـن أصـل          .  يف املائة، وخصوصا يف املناطق الريفية      ١٦,٤
أفريقي والسكان األصليني أكثر من غريهم، وينتشر بشكل خاص بني األطفـال، الـذين بلغـت                

  . يف املائة من جمموع السكان٣٨ ،٢٠٠٩يف عام نسبتهم 
 اجلـيش الـشعيب أكـرب وأقـدم مجاعـة           -ات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا        وما زالـت القـو      - ٧

مسلحة ختوض حرب عصابات يف البلد، يليها جيش التحريـر الـوطين، الـذي يعتـربه الكـثريون                  
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أدت . ثــاين أكــرب اجلماعــات الــيت ختــوض حــرب عــصابات 

كولوميب على نطاق أوسع إىل مصرع عدد مـن كبـار           العمليات العسكرية اليت قام هبا اجليش ال      
  .  اجليش الشعيب أثناء القتال-قادة القوات املسلحة الثورية لكولومبيا 

وأعلن الرئيس سانتوس، منذ توليه الرئاسة، أنه يفكر مليـا يف إمكانيـة إجـراء حمادثـات                  - ٨
ــيت ختــوض حــرب عــصابات       ــة واجلماعــات ال ــني احلكوم ــشروط ا . ســالم ب ــسبقة وضــمن ال مل

عمليــة ســالم حمتملــة، أوضــحت احلكومــة أنــه جيــب علــى اجلماعــات الــيت ختــوض حــرب   ألي
عصابات أن تفرج عن مجيع األشخاص املختطفني؛ وأن توقـف جتنيـد األطفـال وتطلـق سـراح                  
مجيــع األطفــال اجملنــدين يف صــفوفها؛ وأن تكــف عــن اســتخدام األلغــام األرضــية وعــن القيــام    

  .“إرهابية”بأعمال 
 عنــصر مــن عناصــر ٣٢ ٠٠٠وظهــرت مجاعــات مــسلحة جديــدة رغــم تــسريح حنــو    - ٩

، ورغــم اجلهــود الــيت ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣قــوات الــدفاع الــذايت املوحــدة الكولومبيــة بــني عــامي  
ــسابقني    ــذهلا احلكومــة إلعــادة إدمــاج هــؤالء املقــاتلني ال وتعتــرب احلكومــة هــذه اجلماعــات   . تب
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ــة   ــب املــ   عــصابات إجرامي ــك، أشــار مكت ــع ذل ــرة    وم ــذي يغطــي الفت ــره ال ــام يف تقري دعي الع
ــدفاع     ٢٠١٠-٢٠٠٩ ــوات ال ــسريح ق ــيت ظهــرت عقــب ت ــة ال ، أن هــذه التنظيمــات اإلجرامي

 ومتثــل هــدفها  اجليــل الثالــث مــن اجلماعــات شــبه العــسكرية يف كولومبيــا      الــذايت املوحــدة،  
. وحدة مـن قبـل  األساسي يف احلفاظ على األراضي اليت كانت تعمل هبا قوات الدفاع الذايت امل 

ــز   ، ذكــر مكتــب أمــني املظــامل  ٢٠١١ويف عــام  ــة، تعزي ــا بــشأن املخــاطر االنتخابي يف كولومبي
اجلماعات املسلحة غري القانونية اليت ظهرت عقب تسريح قوات الدفاع الذايت املوحدة ومنـها               
 لوس بايساس، ولوس أورابينوس، واجليش الشعيب الثوري الكولـوميب، والنـسور الـسود، والـيت              

  .قامت بعملية إعادة هيكلة وتوسع وجتميع
. وهذه اجلماعات ليست متجانسة من حيـث دوافعهـا أو هياكلـها أو أسـاليب عملـها                - ١٠

ففي حني يقتصر نشاط العديد منها على األنشطة اإلجرامية، فإن البعض اآلخر يعمـل بطريقـة                
ــة للتنظيمــات شــبه العــسكرية الــسابقة    هياكــل عــسكرية  ولــدى بعــض هــذه اجلماعــات . مماثل

وتسلسل قيادي، وهي قادرة على القيام مبراقبة األراضـي ومواصـلة تنفيـذ عمليـات ذات طـابع             
عــسكري، وهلــا توجــه سياســي وإيــديولوجي مماثــل لتوجــه قــوات الــدفاع الــذايت املوحــدة           

وأظهرت مجاعات أخرى قـدرهتا علـى التغّيـر، بـل وعلـى القيـام بعمليـات                 . الكولومبية السابقة 
 يف بعض احلاالت، مشكّلة حتالفـات مـع غريهـا مـن اجلماعـات املـسلحة الـيت ظهـرت                     مشتركة

أو مع مجاعات ختوض حرب عـصابات، وهـو غالبـا           /بعد تسريح التنظيمات شبه العسكرية، و     
ومل تكـن هنـاك أي عمليـات تـسريح مجـاعي أو واسـع النطـاق للجماعـات                   . ما يسبب العنـف   

ماعات املسلحة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،          اليت ختوض حرب عصابات أو غريها من اجل       
  .فردية ملقاتلني من مجيع اجلماعات املسلحةعلى الرغم من أنه متت بالفعل عمليات تسريح 

لعــام األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان بــشأن كولومبيــا ملفوضــية وأشــار تقريــر   - ١١
٢٠١٠ )A/HRC/16/22 (       اجلماعات املسلحة اليت ظهـرت بعـد       إىل زيادة يف العنف الناجم عن

املائـة يف املـذابح    يف ٤٠ وأشار بصفة خاصة إىل زيادة بنـسبة  ةتسريح التنظيمات شبه العسكري 
ــة العمــل          ــها ووثّقــت فرق ــني هــذه اجلماعــات وداخــل كــل من ــات ب ــة يف ســياق اخلالف املرتكب

 علـى سـبيل     هجمات منهجية ضـد املـدنيني منـسوبة إىل هـذه اجلماعـات املـسلحة، ومـن ذلـك                  
ــتخدامهم،      ــال واسـ ــد األطفـ ــائي، وجتنيـ ــل االنتقـ ــرائم القتـ ــذابح، وجـ ــدات، واملـ ــال التهديـ املثـ

  .واستخدام األلغام األرضية
وهــو نتيجــة . والتــشريد املتواصــل للمــدنيني يف كولومبيــا مســة رئيــسية للــرتاع املــسلح    - ١٢

ال حيـاة وسـالمة ورفـاه       للمواجهات املسلحة، وأعمال القتل، واملـذابح، والتهديـدات الـيت تطـ           
ــام األرضــية،     ــراد واجلماعــات، ووجــود األلغ ــسي    واألف ــال، وممارســة العنــف اجلن ــد األطف جتني
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ــها جهــات   . ضــدهم، وحرمــاهنم مــن احلــصول علــى اخلــدمات األساســية    ــام قدمت ووفقــا ألرق
 ١٩٩٧ شخصا ضمن املشردين داخليا يف الفترة من عـام           ٣ ٧٠٠ ٣٨١حكومية، فقد ُسجل    

 شخـصا جديـدا     ٢٩٤ ٤٧٠وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ُسـجل           . ٢٠١١ايو  مـ /إىل أيار 
 ٧٢ ٣٢٩  مـن الفتيـات و     ٦٩ ٤٢٧( يف املائة منهم من األطفـال        ٥١ضمن املشردين داخليا،    

وتقّدر مصادر غري حكومية أن العـدد الكلـي للمـشردين داخليـا هـو أكـرب بكـثري                   ). من الفتيان 
  .حديات املتصلة بإدارة املعلوماتبالغ والتمن ذلك، بالنظر إىل النقص يف اإل

، أصبحت احملكمة اجلنائية الدولية خمتصة بالكامـل        ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ويف    - ١٣
ــالنظر يف القــضايا   مــن نظــام رومــا  ١٢٤ جبــرائم احلــرب يف هــذا البلــد عمــال باملــادة   املتــصلةب

  .األساسي، بعد انقضاء فترة التحفظ املمنوحة للحكومة
  

  االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة حبق األطفال  -ثالثا   
  جتنيد األطفال واستخدامهم  -ألف   

تنتشر عمليات جتنيد األطفـال واسـتخدامهم مـن ِقَبـل اجلماعـات املـسلحة غـري التابعـة                     - ١٤
ورغــم أن طبيعــة هــذه العمليــات وحجمهــا . للدولــة انتــشارا واســعا وُتجــَرى بــصورة منهجيــة 

وتـشري املعلومـات    . بط، فقد سجلت فرقة العمل عددا متزايـدا مـن احلـاالت           معروفني بالض  غري
زال لـديها عـدد كـبري        اليت تلقتها فرقة العمل إىل أن اجلماعات املسلحة غـري التابعـة للدولـة مـا               

ورغـم أن مجاعـات العـصابات تنحـو إىل جتنيـد األطفـال أساسـا يف                 . من األطفال بني صـفوفها    
مثـل لـوس راسـترولوس      ماعـات املـسلحة األخـرى غـري التابعـة للدولـة             املناطق الريفيـة، فـإن اجل     

ويتعرض أطفـال الـشعوب   . تفعل ذلك يف املناطق احلضرية يف معظم األحيان       ولوس أورابينوس   
كولومبيـة بوجـه خـاص خلطـر الوقـوع يف            - األصلية أو األطفال املنحدرون من أصول أفريقية      

وخـالل الفتـرة   . لتجنيدهم واستخدامهمابعة للدولة املسلحة غري التأيدي مجيع هذه اجلماعات   
 ١٠ أو   ٩املشمولة بالتقرير، مت التحقق من وقوع حاالت جتنيد ألطفال صـغار تبلـغ أعمـارهم                

  . أعوام٨وثبت أيضا أن التهديدات بالتجنيد توجَّه إىل أطفال عمرهم . أعوام
 حالـــة لتجنيـــد ٣٤٣وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، حتققـــت فرقـــة العمـــل مـــن    - ١٥

، مـن بينـها   ٣٢ مقاطعة من املقاطعات يف أحنـاء البلـد البـالغ عـددها     ٢٣واستخدام األطفال يف  
ــارينيو تــشوكو،وكاوكــا، (منطقــة ســاحل احملــيط اهلــادئ   ــ و،ون منطقــة ، و)ايل ديــل كاوكــاب

ــا، وال غــواخريا، وبوليفــار، وســيزار،  (ســاحل البحــر الكــارييب   ــاطق )وماغــدالينا كوردوب  ومن
 ووسـط   )وفـاوبيس  بوتومـايو، وسـانتاندر،    و ونوريت دى سانتاندر،   وكاكيتا، أراوكا،(احلدود  
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 ،أنتيوكيــا، وكالــداس، وكونــديناماركا، وغوافيــاري، وهــويال، وميتــا، وريــسارالدا(كولومبيــا 
  ).وتوليما
ــالتقرير   و  - ١٦ ــشمولة ب ــرة امل ــا   خــالل الفت ــة لكولومبي ــسلحة الثوري ــوات امل  - اســتمرت الق

وأشارت التقارير إىل قيـام القـوات       .  الشعيب يف أنشطة جتنيد األطفال، مبن فيهم الفتيات        اجليش
 مقاطعـة،  ٢٢ مـن البلـديات يف     ١٢١املسلحة الثورية بتجنيد األطفـال والتهديـد بتجنيـدهم يف           

سـاحل  منطقة  ، و )أنتيوكيا، وبوليفار، وكوردوبا، وماغدالينا   (يف منطقة ساحل البحر الكارييب      
أراوكـا،  (، ومنـاطق احلـدود   )وفايل ديـل كاوكـا    كاوكا، وتشوكو، وبوتومايو،  (اهلادئ  احمليط  

كونـديناماركا، وغوافيـاري،    (، ووسـط كولومبيـا      )ونـارينيو  ،وكاكيتا، ونـوريت دى سـانتاندر     
، قامــت القــوات ٢٠٠٩أغــسطس /، يف آب يف كاوكــاوعلــى ســبيل املثــال ). وميتــا، وتوليمــا

 عامــا وصــيب ١٥  و١١ني مــن فتيــات الــشعوب األصــلية تبلغــان املــسلحة الثوريــة بتجنيــد فتــات
، أثناء غارة بالقنابل شـنتها القـوات العـسكرية          ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ويف.  عاما ١٥عمره  

، البـالغ مــن  الكولومبيـة علـى ثالثـة مـن خميمــات القـوات املـسلحة الثوريـة، قُِتــل أحـد األطفـال         
الثوريـة، وأصـيب جبـروح طفـالن آخـران       ت املـسلحة املـرتبطني بـالقوا   سنوات، مـن  ١٠العمر  

قاطعـة  مب، يف إحـدى البلـديات       ٢٠١١مـايو   /ويف أيـار  .  عامـا  ١٦  كـل منـهما    مرتبطان هبا عمر  
 طفال، وقام جـيش     ١٥أنتيوكيا، يف حادثتني منفصلتني، قامت القوات املسلحة الثورية بتجنيد          

  . طفال١٣التحرير الوطين بتجنيد 
ألطفـال بغيـة جتنيـدهم يف    حتـدد هويـة ا   القوات املسلحة الثوريـة أهنـا   ومن املعروف عن   - ١٧

، علـى سـبيل املثـال، دعـا أعـضاء           ٢٠١٠فربايـر   /ففـي شـباط   . وقت الحق يف بعض املقاطعات    
 اجتمــاعالقــوات املــسلحة الثوريــة أفــراد أحــد اجملتمعــات احملليــة يف مقاطعــة أنتيوكيــا إىل عقــد   

م بـاعتزامهم العـودة لتجنيـد مجيـع األطفـال الـذين تزيـد        أجروا خالله حصرا لألطفال وأخربوه  
ــة يف تــشوكو وبوتومــايو  .  أعــوام٨أعمــارهم عــن   ــادات حبــاالت مماثل وتــستخدم . ووردت إف

القوات املسلحة الثورية األطفال يف أغراض متنوعـة، مـن بينـها محـل األمتعـة، وتـصنيع األلغـام                    
كمــا ُســجِّلت أيــضا حالــة واحــدة  . ةاســتخباراتيمجــع معلومــات وغرســها، وشــراء األدويــة، و

ــال   ــد األطفـ ــا أحـ ــُتخِدم فيهـ ــضحايا”اسـ ــر للـ ــارس /يف آذار: “كمفجِّـ ــارينيو٢٠١٠مـ ،  يف نـ
ــة طفــال عمــره     ــسلحة الثوري ــوات امل ــشغيل   ١٢اســتخدمت الق ــا حلمــل متفجــرات؛ ومت ت  عام

  . املتفجرات عن ُبْعد لدى اقتراب الطفل من قسم الشرطة ومت تفجري الطفل
 التثبت من حاالت قام فيها جـيش التحريـر الـوطين بتجنيـد األطفـال والتهديـد            وجرى  - ١٨

 من البلديات يف مثـاين مقاطعـات، هـي املنـاطق املمتـدة علـى              ٥٥بتجنيدهم أو باستخدامهم يف     
بوليفـار،  (واملقاطعـات الـساحلية     ) وسـانتاندر  ،أراوكـا، ونـوريت دي سـانتاندر      (حدود فرتويال   
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، يف مقاطعــة  ٢٠٠٩ينــاير  /ويف كــانون الثــاين  ). لينا، ونــارينيو ماغــدا ووكاوكــا، وتــشوكو،  
أنتيوكيا، قامـت مجاعـة مـسلحة غـري تابعـة للدولـة نـشأت يف أعقـاب تـسريح التنظيمـات شـبه                        

 طفـال   ٣٠العسكرية تدعى لوس راستروخوس، بناء على طلب جيش التحرير الوطين، بتجنيد            
، يف مقاطعـة سـيزار، قـام أفـراد     ٢٠١٠و مـاي /ويف أيـار .  عامـا ١٧  و١٠تتراوح أعمارهم بـني     

  . عاما، وقتلوه يف وقت الحق١٢مر من جيش التحرير الوطين بتجنيد طفل يبلغ من الع
وأجريــــت محـــــالت للتجنيـــــد يف املـــــدارس إلغــــواء األطفـــــال بالعمـــــل كمـــــبلغني     - ١٩
ــة    أو/و ــة للدول ــسلحة غــري التابع ــضمام إىل اجلماعــات امل ــسان. باالن ــل /ويف ني يف ، ٢٠١٠أبري

مقاطعة تشوكو، حاول جيش التحرير الـوطين أن جينِّـد صـبيني مـن الـشعوب األصـلية، يبلغـان                    
ــر   ــن العم ــة  ١٤ و١٣م ــاء مدرس ــا، يف فن ــة     .  عام ــل عملي ــدخلت إحــدى املدرِّســات لتعطي وت
ويف تــــشرين . واضــــطر الطفــــالن واملدرِّســــة إىل الفــــرار لتجنــــب االنتقــــام منــــهم . التجنيــــد
اطعة أنتيوكيا، قام أفراد من جيش التحريـر الـوطين البـاحثني عـن              مق ، يف ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 عامـــا وأربعـــة  ١٧  و١٤تتـــراوح أعمـــارهم بـــني   طفـــال  ٢٠أشـــخاص لتجنيـــدهم بأخـــذ   
  .واحتجازهم مدرسني

ــات          - ٢٠ ــل مجاع ــن ِقَب ــدهم م ــد بتجني ــال والتهدي ــد لألطف ــادات حبــاالت لتجني ووردت إف
ــاب تـــ      ــشأت يف أعقـ ــة نـ ــة للدولـ ــري تابعـ ــسلحة غـ ــسكرية، يف   مـ ــبه العـ ــات شـ سريح التنظيمـ

 مقاطعـــة، وبوجـــه خـــاص يف مقاطعـــات أنتيوكيـــا، وأتالنتيكـــو،  ٢٣البلـــديات يف  مـــن ١٢٨
وبوليفـــــار، وكالـــــداس، وكاوكـــــا، وســـــيزار، وتـــــشوكو، وكوردوبـــــا، وكونـــــديناماركا، 

ــارينيو، ونــوريت دي ســانتاندر، وبوتومــايو، وســوكري،     وال ــا، ون غــواخريا، وماغــدالينا، وميت
 قامـت مجاعـة لـوس راسـتروخوس         ، يف أنتيوكيـا   ٢٠١٠أبريـل   /ويف نيـسان  . ايل ديل كاوكـا   وف

قـام  يف ميتـا،    ،  ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران .  طفال وبيعهم جليش التحرير الوطين     ٣٠بتجنيد حنو   
وخـالل العـام نفـسه، أكـدت اإلفـادات بـأن        . اجليش الثـوري الـشعيب الكولـوميب بتجنيـد طفـل          

ل آخــرين مت جتنيــدهم مــن ِقَبــل اجلــيش الثــوري الــشعيب الكولــوميب   ال يقــل عــن ســتة أطفــا  مــا
، أصـدر نظـام اإلنـذار املبكـر التـابع ملكتـب أمـني               ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب . نفس املقاطعة  يف

ــوس         ــراس، ول ــوس أغــويالس نغ ــشأن وجــود مجاعــات ل ــذارا عــاجال ب ــا إن املظــامل يف كولومبي
ي مجاعـات ارتكبـت مـذابح وقامـت         بايساس، ولوس راستروخوس، يف مقاطعة كوردوبا، وهـ       

 /ويف شـباط  . صـلية الـشعوب األ  جمتمعـات   بتهديد وجتنيد األطفال يف املنطقة، وخباصة فيما بني         
ــر ــا ال يقــل عــن   ٢٠١١ فرباي ــد م ــا، مت جتني ــد مــن هــذه    ١٣، يف أنتيوكي ــد العدي  طفــال علــى ي

  .اجلماعات، ومن بينها لوس بايساس، ولوس راستروخوس، ولوس أورابنيوس



S/2012/171
 

8 12-25348 
 

زال أطفال الشعوب األصلية معرضني بشدة خلطـر وقـوعهم يف بـراثن مجيـع هـذه                  وما  - ٢١
، الحــظ ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــولويف . بغــرض جتنيــدهماجلماعــات املــسلحة غــري التابعــة للدولــة 

 ، اجلماعات املسلحة غـري املـشروعة       يبدو أن  هأن”مثل اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية       امل
جتنيـد أطفـال    ممارسـات   كـبح مجـاح     ” وحثها علـى     ،“ايري حقوق اإلنسان  عمل تبدي جتاهال تاما  
وأفــاد مرصــد الربنــامج الرئاســي  ). A/HRC/12/37/Add.9 (“ واســتخدامهمالــشعوب األصــلية

زيـادة  عـن حـدوث   ،  ٢٠١٠عام  يف تقريره السنوي ل   حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل      
ــشعبني    ــاري ألطفــال ال ــد اإلجب ــة   يف حــاالت التجني ــابريو يف مقاطع  األصــليني ســيكواين وغواي

 طفـال مـن     ١٦، قام جيش التحرير الوطين بتجنيـد مـا ال يقـل عـن               ٢٠١٠ويف عام   . غوافياري
خـالل نظرهـا يف    أعربـت جلنـة حقـوق الطفـل،    . أطفال الـشعوب األصـلية يف مقاطعـة تـشوكو       

امللحـق   ول االختيـاري الربوتوكـ مبوجـب  ، ٢٠١٠يونيه / حزيران٤التقرير األويل لكولومبيا يف    
، )CRC/C/OPAC/COL/CO/1(باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الـرتاع املـسلح            

عن قلقها العميـق لتعـرض األطفـال الكولـومبيني مـن أصـل أفريقـي وأطفـال الـشعوب األصـلية                    
ة عـادة   أو القتـل لرفـضهم التجنيـد، نظـرا لتـأثر جمتمعـاهتم احملليـ               كراهبصفة خاصة للتـشريد بـاإل     

، قامت القـوات    ٢٠١١مارس  /يناير وآذار / بني كانون الثاين    الواقعة الفترة ويف. بالرتاع املسلح 
اجليش الشعيب بتجنيد ما ال يقـل عـن ثالثـة مـن أطفـال الـشعوب                  - املسلحة الثورية لكولومبيا  

ــا  األصــلية يف ــة كاكيت ــران. مقاطع ــه /ويف حزي ــام اجلــيش    ٢٠١١يوني ــا، ق ــة كاوك ، يف مقاطع
ولوميب بتـسليم طفلـني كانـت القـوات املـسلحة الثوريـة قـد جنـدهتما إىل املعهـد الكولـوميب               الك

ووردت إفــادات حبــاالت أخــرى لتجنيــد أطفــال الــشعوب األصــلية علــى يــد   . لرعايــة األســرة
ــارينيو،       ــاري، ون ــواخريا، وغوافي ــا، وال غ ــات كاوكــا، وكوردوب ــسلحة يف مقاطع مجاعــات م

  .ولة بالتقريروفاوبيس، خالل الفترة املشم
ــال          - ٢٢ ــة باســتخدام األطف ــسكرية الكولومبي ــوات الع ــراد الق ــام أف ــق حــاالت بقي ومت توثي

ألغراض استخبارية، مبا خيالف القانون اجلنائي الوطين، والقـانون اخلـاص باألطفـال واملـراهقني              
 ،٢٠٠٩مـارس  /فربايـر وآذار /ويف شباط. ، وتوجيهات وزارة الدفاع الوطين )١٠٩٨القانون  (

يف مقاطعــة فــايل ديــل كاوكــا، وردت إفــادات بــأن أعــضاء اجلــيش الــوطين الكولــوميب قــدموا    
. أغذية ألطفال مقابل احلصول على معلومات عن وجود مجاعـات مـسلحة يف املنـاطق الريفيـة                

 عامــا كمبلِّغــة مــن ِقَبــل  ١٣، وردت إفــادات باســتخدام طفلــة عمرهــا  ٢٠١٠مــايو /ويف أيــار
وقـد يكـون يف     . ر عملية عسكرية امتدت ثالثة أيام يف مقاطعة تـشوكو         القوات البحرية يف إطا   

استخدام األفراد العسكريني لألطفال يف مجع معلومات استخباراتية إخالال حبقـوقهم، وحتمـيال    
  .هلم هبموم إضافية، وهتديدا ألمنهم بتعريضهم النتقام اجلماعات األخرى منهم
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ــثري   - ٢٣ ــا ي ــق حــاالت االســتجوابات  ا ومم ــة    لقل ــسكرية الكولومبي ــوات الع ــا الق ــيت جتريه  ال
لألطفال الذين وقعوا يف أسـر اجلماعـات املـسلحة غـري التابعـة للدولـة أو هربـوا منـها أو أُطِلـق                        
ســراحهم منــها، وكــذلك خمالفــة أحكــام القــانون الــوطين الــيت تــنص علــى تــسليم األطفــال إىل  

ــة ال تتجــاوز     ــرة زمني ــة يف غــضون فت ــسلطات املدني ــر /ويف شــباط. ة ســاع٣٦ال ، ٢٠٠٩فرباي
 كانــت أســرتامها قــد نزحتــا بعــد تلقــي هتديــدات مــن  -مقاطعــة ســيزار، خــضعت طفلتــان  يف

 لالسـتجواب مـن ِقَبـل أفـراد         -اجليش الـشعيب بتجنيـدمها       - القوات املسلحة الثورية لكولومبيا   
، ٢٠٠٩ مـايو /ويف أيـار  . اجليش الوطين الكولوميب سعيا للحصول على معلومات عن اجلماعـة         

كانـت مجاعـة لـوس راسـتروخوس قـد جنـدهتم،            من البـالغني     ٩٤  صبيا وفتاتان و   ١٢استسلم  
ــسكرية       إىل ــدة عـ ــهم إىل قاعـ ــشوكو، ومت نقلـ ــة تـ ــة يف مقاطعـ ــسكرية الكولومبيـ ــوات العـ القـ
ــاير /ويف كــانون الثــاين.  يومــا٣٨مقاطعــة أنتيوكيــا، حيــث مت احتجــازهم ملــدة    يف ، ٢٠١٠ين

. ا القـــوات املـــسلحة الثوريـــة، إىل القـــوات العـــسكرية الكولومبيـــة  استـــسلم طفـــالن جنـــدهتم
، يف مقاطعــة ٢٠١٠أغــسطس /ويف آب. احتجازمهــا يف قاعــدة عــسكرية ملــدة أربعــة أيــام   ومت

 عاما اعُتبِر مـن أعـضاء إحـدى مجاعـات العـصابات، لالسـتجواب         ١٢ميتا، خضع طفل عمره     
  . ماعة يف املنطقةمبية عن وجود اجلومن ِقَبل القوات العسكرية الكول

ــشطة        - ٢٤ ــال يف األن ــراهقني حيظــر إشــراك األطف ــال وامل ــق باألطف ــانون املتعل ورغــم أن الق
العـسكرية واألنـشطة املـشاهبة، فقـد ظلـت           - العسكرية والعمليات النفـسية واحلمـالت املدنيـة       

 بـرامج   العـسكرية، وتقـيم    - القوات العسكرية الكولومبية تـشرك األطفـال يف األنـشطة املدنيـة           
معينــة مثــل برنــامج كلــوب النــسيتاس الــذي يهــدف إىل إنــشاء قــدر مــن التقــارب بــني اجلــيش 

، أعرب نظام اإلنـذار املبكـر التـابع ملكتـب أمـني املظـامل            ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . واجملتمع احمللي 
عن القلق إزاء طلـب القـوات العـسكرية الكولومبيـة بإشـراك األطفـال يف برنـاجمني بعـد الـدوام                      

ــا    ا ــة ميت ــسيتاس، يف مقاطع ــل وكلــوب الن ــسيا ســيفيكا خوفيني ويف كــانون . لدراســي مهــا بولي
 عامـا، مـضافا إلـيهم    ١٢  و٦ طفل تتراوح أعمارهم بني   ٦٠٠، شارك   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 يف أراوكا، اشتمل علـى زيـارات إىل ألويـة           “إجازات اإلثارة ” من املراهقني، يف برنامج      ٣٠٠

ض األطفال للخطر وتكـشفهم     وهذه األنواع من األنشطة تعرَّ    . نودعسكرية وتفاعالت مع اجل   
  . أمام انتقام اجلماعات املسلحة فيما بعد

وطبقا ملا سلمت به احملكمة الدستورية يف كولومبيا واجمللس الوطين املعين بالـسياسات               - ٢٥
نيـد األطفـال   جت ، فـإن )٢٠١٠ ،CONPES 3673(االقتصادية واالجتماعية املتعلقة مبنع التجنيـد  

جلت حالـة   ، سُـ  ٢٠٠٩سـبتمرب   / ففـي أيلـول    والرتوح الداخلي مسألتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا     
ففي حاالت كثرية، يكـون     . التهديد بالتجنيد كسبب للتشرد يف السجل الكولوميب للمشردين       

لحة الرتوح هو اخليار الوحيد أمام األسر اليت حتاول جتنب جتنيد أطفاهلا مـن ِقَبـل مجاعـات مـس                  
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ووفقــا إلفــادات اللجنــة املعنيــة برصــد الــسياسات العامــة املتعلقــة بــالرتوح    . غــري تابعــة للدولــة 
التجنيـد    أسـرة نازحـة بـأن      ٢ ٦٠٠، أفادت حـوايل     ٢٠٠٨الداخلي يف كولومبيا، فإنه يف عام       

لتهديدات الـيت   كنتيجة ل  أسر   ١٠، نزحت   ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط . هو السبب وراء نزوحها   
اجليش الشعيب، الـيت اهتمتـهم بالعمـل كمـبلِّغني      -  القوات املسلحة الثورية لكولومبيا   تلقتها من 

 صبيا وفتاتـان    ١١، نزح يف أنتيوكيا     ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . لدى القوات العسكرية الكولومبية   
 عامــا، وذلــك لتجنــب جتنيــدهم مــن ِقَبــل القــوات املــسلحة   ١٦  و١١تتــراوح أعمــارهم بــني  

ــا مـــ  ــة وغريهـ ــة  الثوريـ ــة للدولـ ــري التابعـ ــسلحة غـ ــات املـ ــارس /آذار ويف. ن اجلماعـ ، ٢٠١١مـ
ــة        يف ــد القــوات املــسلحة الثوري ــرتوح يف أعقــاب هتدي ــَرت أســرتان علــى ال ــا، أُجبِ ــة ميت مقاطع

  .أطفاهلما بتجنيد
  

  قتل األطفال وتشويههم   -باء   
ــارك، نتيجــة         - ٢٦  ــاء املع ــشويه أثن ــل والت ــون ضــحايا للقت ــال يقع ــا زال األطف ــهجمات م  لل

وارتكبـت غالبيـة حـاالت قتـل        . األرضـية، وكـذلك الـذخائر غـري املنفجـرة          العشوائية، واأللغام   
 مقاطعـات   ١٠يقـل عـن      مجاعات مسلحة غري تابعة للدولـة يف مـا ال            وتشويه األطفال بواسطة    

ــا وبوتومــايو وبوليفــار وســانتاندر وســيزار وكاوكــا    : هــي ــا   أراوكــا وأنتيوكي ــا وميت وكوردوب
هــذه ووفقـا لتقريــر املعهـد الـوطين للطــب الـشرعي وعلـوم األدلــة اجلنائيـة، مت توثيـق        . رينيوونـا 

ــرية   ــهاكات اخلطـ ــاالت   ٥يف االنتـ ــن احلـ ــط مـ ــة فقـ ــة١٢٨( يف املائـ ــها  ، ) حالـ ــة ٩٧منـ  حالـ
عنـــف ”  بأنـــه املعهـــد ، نتيجـــة ملـــا وصـــفه ٢٠١٠ و ٢٠٠٩أطفـــاال قُتلـــوا يف عـــامي  تـــشمل
   .“وسياسي اجتماعي

 - وأُبلغ عن حاالٍت قُتل فيها أطفال على أيـدي القـوات املـسلحة الثوريـة الكولومبيـة                  - ٢٧ 
، علـى سـبيل املثـال، ُتـويف ثالثـة أطفـال نتيجـة               ٢٠٠٩ينـاير   /ففي كانون الثاين   . اجليش الشعيب 

اجلـيش الـشعيب علـى بلـدة تقـع يف مقاطعـة              - املسلحة الثوريـة الكولومبيـة     هلجوم شنته القوات    
 عنـدما اعتـدت   ٢٠١٠مـايو  /أيـار   أعـوام يف  ٥ويف مقاطعـة كاوكـا، قُتـل صـيب عمـره            . نارينيو

اجليش الشعيب علـى أُم ذلـك الطفـل، الـيت كانـت تعمـل                - الكولومبية القوات املسلحة الثورية    
 عامـا   ١١، قُتل صيب عمره      وقع يف كاوكا أيضا    آخر منفصل  مستشارة يف البلدية؛ ويف حادث      

 اجلـيش   - املسلحة الثورية الكولومبية   أثناء هجوم بالقنابل شنته القوات      عاما   ١٧وفتاة عمرها   
   .الشعيب

ففــي . وتأكــد أيــضا مقتــل أطفــال وتــشويههم علــى أيــدي مجاعــات مــسلحة أخــرى       - ٢٨ 
 عامـا علـى أيـدي عناصـر         ١١، قُتل يف مقاطعـة كاوكـا صـيب عمـره            ٢٠٠٩  يناير  /كانون الثاين 

قتـل والـده بأيـدي عناصـر مـن          جرميـة   هـذا الـصيب قـد شـهد         وكـان    من جيش التحرير الوطين،     
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 عامــا ١٤، قُتلــت فتاتــان تبلغــان مــن العمــر ٢٠٠٩  نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. اجلماعــة تلــك
، ألهنمــا “ Los Rastrojos  -راســتروخوس لــوس  ” عامــا، علــى أيــدي أعــضاء يف مجاعــة ١٥ و

ــا    ــة أنتيوكيـ ــة يف مقاطعـ ــيس بلديـ ــال رئـ ــضتا اغتيـ ــارس / آذارويف . رفـ ــاة  ٢٠١٠مـ ــت فتـ ، قُتلـ
ــا ــا  ١٧ عمره ــة كوردوب ــا يف مقاطع ــة      عام ــن مجاع ــراد م ــدي أف ــى أي ــوس ”عل ــوس ل  -أُوربني

 Los Urabeños “    يف مقاطعـة  ٢٠١٠أبريـل  /ويف نيسان .  عليها اجلنسياالعتداء  ، ألهنا قاومت ،
 .“ Los Rastrojos  -راســتروخوس لــوس ”قُتــل صــبيان وفتــاة علــى أيــدي مجاعــة   ، كوردوبــا

 عامــا حــىت املــوت علــى ١٥طُعنــت فتــاة عمرهــا ،  يف مقاطعــة ميتــا٢٠١٠أغــسطس /آب ويف 
ــن اجلــيش    ــراد م ــدي أف ــوميب ملكافحــة اإلرهــاب    أي ــشعيب الكول ــوري ال ــر /ويف شــباط. الث فرباي

علـى أيـدي جمموعـة      رميـا بالرصـاص      أعـوام    ١٠مقاطعة أنتيوكيا، صيب عمره      ، قُتل يف    ٢٠١١
   .حملية قُتلت هي أيضا يف وقت الحق الدته، وهي زعيمة مسلحة جمهولة أمام و

زال األطفال يقعون ضـحايا للمعـارك الـدائرة بـني القـوات العـسكرية الكولومبيـة                  وما   - ٢٩ 
مقاطعــة كاوكــا، ُتــويف  يف  ٢٠١١مــارس /ويف آذار. املــسلحة غــري التابعــة للدولــة واجلماعــات 

اجلـيش الـشعيب،     - الكولومبيـة  ت املـسلحة الثوريـة      أربعة صبية وفتاة واحدة، ممن جندهتم القوا      
يونيــه /ويف حزيــران. عنــدما قــصفت القــوات العــسكرية الكولومبيــة املعــسكر الــذي كــانوا فيــه 

 أعــوام ٩بلغــت أعمــارهم   عامــا وأُصــيب ثالثــة صــبية آخــرون، ١١، قُتــل صــيب عمــره ٢٠١١
ــوام و١٠ و ــسلحة     ١١  أع ــوات امل ــا، جبــروح يف هجــوم شــنته الق ــة  عام ــة الثوري  - الكولومبي

طـائرة  أطلقـت    ،، يف مقاطعـة كاوكـا     ٢٠٠٩سـبتمرب   /يف أيلـول   و  .الـشرطة  اجليش الشعيب على  
 ةلألطفــال تابعــعلــى دار مــدفع رشــاش النــار مــن هليكــوبتر تابعــة لقــوات اجلــيش الكولــوميب  

ــوميب   ــد الكول ــرة   للمعه ــة األس ــة      لرعاي ــسلحة الثوري ــوات امل ــع الق ــسلحة م ــات م ــاء مواجه  أثن
طفلـة يف الثالثـة مـن عمرهـا وتـسبب يف بتـر              وأصاب طلق نـاري     . اجليش الشعيب  - الكولومبية

مـن جـراء تبـادل      يف مقاطعـة كاوكـا       ، أُصيبت معلمة وطفلها     ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان . ساقها
مـايو  /أيار ويف  . اجليش الشعيب  - إلطالق النار بني اجليش والقوات املسلحة الثورية الكولومبية       

، بعـد وقـوعهم يف مرمـى        مدرسة جبروح يف مقاطعة غوافياري، أُصيب ثالثة أطفال يف         ٢٠١٠
 - علــى هجــوم شــنه قناصــة مــن القــوات املــسلحة الثوريــة الكولومبيــة         الــنريان املتبادلــة ردا  

  .الشعيب اجليش
وطبقا ملرصد الربنـامج الرئاسـي حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل، ُتـويف يف                      - ٣٠ 

يف )  فتيــــات٧  صــــبيا و٢٠( طفــــال ٢٧ شخــــصا، بينــــهم ٣٣٠، ٢٠١٠ و ٢٠٠٩  ي عــــام
 مقاطعـة مـن مقاطعـات البلـد،         ١٦يف    ها مجاعات مسلحة غري تابعـة للدولـة       جمزرة، ارتكبت  ٦٨

ــايل ديــل كاوكــا     ــا وف ــارينيو  وبــشكل أساســي يف أراوكــا وأنتيوكي ــا ون ــرة . وكوردوب ويف الفت
أن املــذابح قــد زادت  ، أفــاد املرصــد ٢٠١١يونيــه/ حزيــرانينــاير إىل/املمتــدة مــن كــانون الثــاين
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ــسبة  ــسابق؛ وأن   ٢٩بنـ ــام الـ ــة بالعـ ــة مقارنـ ــىت   ٣٢ يف املائـ ــت حـ ــد ارتكبـ ــة قـ ــشرين   مذحبـ تـ
وقــد تــأثرت بــشكل خــاص جمتمعــات اآلوا مــن الــسكان األصــليني يف  . ٢٠١١أكتــوبر /األول

ت واالجتـار فيهـا، وحيـث ُتوجـد     مقاطعة نـارينيو، نظـرا ألهنـا تعـيش يف منطقـة زراعـة املخـدرا           
، قُتـل مـا ال يقـل        ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلولحىت  فرباير و /شباطمن  ويف الفترة   . املسلحة اجلماعات  

اجملـازر الـيت ارتكبتـها    الذي ينتمـي للـشعوب األصـلية يف    اآلوا شعب أبناء   عن تسعة أطفال من     
ــة   ــة الكولومبي ــسلحة الثوري ــوات امل ــشعيب  - الق ــشري ويف . اجلــيش ال ــاينت ــوفمرب /ن الث  ٢٠٠٩ن

مـن  اآلوا ينتمـون لـشعب   طفال ومخسة أشـخاص آخـرون      األنارينيو، لقي اثنان من      مقاطعة   يف
اجلـيش   - عنـدما أشـعلت القـوات املـسلحة الثوريـة الكولومبيـة       حتفهم حرقا   الشعوب األصلية   

ن مخـسة  يف مقاطعـة كاوكـا، ُزعـم أ    ٢٠١٠أبريـل  /ويف نيـسان . الشعيب النار يف حافلة سياحية    
بلـغ  يبلـغ عمـر أحـدمها عـامني و        ياألصلية، من بينـهم طفـالن         من الشعوب    ةأفراد ينتمون ألسر  

   .“ Los Rastrojos  -راستروخوس لوس ” أيدي مجاعة بأعوام، قُتلوا  ٨عمر اآلخر 
اخنفاض حـاالت اإلعـدام خـارج    أن املعلومات احلكومية تشري على ما يبدو إىل  ورغم     - ٣١ 

. الكولومبيـة، فقـد أُبلـغ عـن بعـض احلـاالت            ن الـيت تـتم علـى أيـدي قـوات األمـن              نطاق القـانو  
 حالـة إعـدام خـارج نطـاق         ٢ ٧٨٨  ، سجل مكتب املـدعي العـام        ٢٠١١أغسطس  /وحىت آب 

، كانـت   طفـال ، ُزعـم يف مقاطعـة هـويال أن          ٢٠١٠مـارس   /ويف آذار .  مقاطعة ٢٩القانون، يف   
يف  جلـيش الـشعيب قـد جندتـه مـن قبـل وأُصـيب جبـروح                 ا - القوات املسلحة الثورية الكولومبية   

   .القواتتلك مواجهات مع القوات املسلحة الوطنية، أُعدم يف وقت الحق على أيدي أفراد 
زالــت األلغــام األرضــية والــذخائر غــري املنفجــرة ُتــؤدي إىل عواقــب وخيمــة علــى   ومــا   - ٣٢ 

 الرئاســي املتكامــل لإلجــراءات املتعلقــة  وطبقــا إلفــادة الربنــامج . مبــن فــيهم األطفــال  املــدنيني، 
ضــحايا لأللغــام )  صــبيا٩٤  فتــاة و٢٢( طفــال ١١٦األرضــية املــضادة لألفــراد، وقــع  باأللغــام 
وُيقـدر أن حجـم املـشكلة أكـرب         . والذخائر غري املنفجرة أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير        األرضية  

وأُفيـد عـن وجـود ألغـام     . ن هـذه احلـوادث  ذلك ألن الكثري من الضحايا ال يبلغون ع بكثري من  
أراوكـا وأنتيوكيـا وبوتومـايو وتوليمـا وغوافيـاري          :  مقاطعة هـي   ١٢بشكل أساسي يف     أرضية  
وقـد  . ديـل كاوكـا وكاكيتـا وكاوكـا وكوردوبـا وميتـا ونـارينيو ونـوريت دي سـانتاندر          وفـايل  

.  غوافيـاري وكاوكـا    السكان مـن الـشعوب األصـلية إىل حـد كـبري، وخباصـة يف مقـاطعيت                 تأثر  
بعـد اللعـب    ، ُتويف طفل وأُصيب آخران جبروح خطرية يف مقاطعة ميتـا   ٢٠٠٩يوليه  /متوز ففي  

   .ميدان للرماية تابع لكتيبة من اجليش الوطين الكولوميب جبهاز متفجر يف 
وما زالت األلغـام األرضـية ُتـزرع، بـصورة رئيـسية مـن قبـل القـوات املـسلحة الثوريـة                  - ٣٣ 
يف مقاطعــة  ٢٠٠٩أبريــل /ويف نيــسان. اجلــيش الــشعيب وجــيش التحريــر الــوطين - كولومبيــةال 
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 أعــوام ٨أصــدره مكتــب أمــني املظــامل يف كولومبيــا، قُتــل صــيب عمــره   أراوكــا، وطبقــا لتقريــر 
 حـــالتني، ويف ٢٠١٠مـــايو /ويف أيـــار. بـــسبب لغـــم أرضـــي أعـــوام  ٦وأُصـــيب صـــيب عمـــره 

 عامـا،  ١٢كـل منـهما   عمـر  ا وكاوكا، أُصيب صيب وفتاة، يبلـغ   مقاطعيت أنتيوكي  منفصلتني يف   
اجلــيش الــشعيب  - جــراء ألغــام أرضــية ُيــزعم أن القــوات املــسلحة الثوريــة الكولومبيــة   جبــروح 
 عامـا   ١٢يف مقاطعـة أراوكـا، فَقَـَد صـٌيب يبلـغ مـن العمـر                  ٢٠١٠أغـسطس   /آب ويف  . زرعتها

القـــوات املـــسلحة الثوريـــة  تقاضـــت وبعـــد ذلـــك،. ســـاقيه يف حـــادث انفجـــار لغـــم أرضـــي 
   .أسرة هذا الصيب مثن اللّغممن الشعيب  اجليش  - الكولومبية

  
  العنف اجلنسي اجلسيم ضد األطفال   - جيم  

زالت احلاالت الفعلية الرتكاب العنف اجلنسي ضـد األطفـال أكـرب بكـثري ممـا ُيبلـغ           ما   - ٣٤ 
مع املعلومات، وال ُتوجد سجالت رمسية عـن        وال ُتوجد عمليات منتظمة جل    . كولومبيا عنه يف   

فكــثري مــن الــضحايا أو أســرهم  . العنــف اجلنــسي الــيت ارتكبــت ضــد األطفــال   عــدد حــاالت 
االعتـداء خوفـا مـن انتقـام اجلنـاة أو بـسبب عـدم الثقـة يف نظـم الدولـة                      يبلغون عـن حـاالت       ال

إمكانيـة االسـتفادة مـن      عـادة    وال ميلـك الـضحايا وال أسـرهم        . لتحقيق العدالة أو توفري احلماية    
   .االنتهاكات، وهم ليسوا على وعي هبا وال يفهموهنا اإلجراءات واآلليات املتبعة ملعاجلة هذه 

ويف كثري من األحيان، فإن الفتيات، الاليت جتندهنن مجاعات مسلحة غري تابعة للدولـة                 - ٣٥ 
وكـثريا  . ي جـسيمة ومتكـررة    يرتبطن هبذه اجلماعات، يتعرضـن ألعمـال عنـف جنـس           أو الاليت   

إقامة عالقات جنسية مع بالغني وهن يف سن مبكرة، وُيجربن على اإلجهـاض              ُيكرهن على    ما
. ةراأحيانا أيضا على استعمال موانع محل كـثريا مـا تكـون غـري كافيـة وضـ        وُيجربن  . إذا محلن 
اجلــيش  - مبيـة وردت معلومـات ُتفيـد بـأن القــوات املـسلحة الثوريـة الكولو      ، ٢٠٠٩ويف عـام  

   .على اإلجهاض، يف مقاطعة كاوكا الشعيب أجربت فتيات حوامل 
بوتومـــايو، قامـــت جمموعـــة مكونـــة مـــن أربعـــة رجـــال  يف مقاطعـــة  ٢٠١٠ويف عـــام    - ٣٦

جمهولة غري تابعة للدولة باالعتداء اجلنسي على فتاتني يبلـغ           مسلحني ينتمون إىل مجاعة مسلحة      
، ويف مقاطعـة ميتـا، تعرضـت فتـاة تبلـغ            ٢٠١٠أغـسطس   /آبويف  .  عاما ١٧عمر كل منهما    

بقطــع ثــدييها، عنــدما قــام اجلنــاة للتعــذيب واالعتــداء اجلنــسي والتــشويه   عامــا ١٤مــن العمــر 
وُشردت أسـرة هـذه الـضحية       . الشعيب الكولوميب  وقُتلت على أيدي عناصر من اجليش الثوري        

 ١٧ينيو، اغُتـصبت فتـاة تبلـغ مـن العمـر      نار ، يف مقاطعة  ٢٠١١مارس  /يف آذار و. نتيجة لذلك 
وُعذبت وأُرغمت علـى أكـل الفـضالت     عاما، مث أُجربت على تنظيف مكان عام وهي عارية،    

ــاس يف اجملتمــع     ــام الن ــشرية، وقُتلــت أم ــي الب ــدي مجاعــة  احملل ــى أي ــوس ”عل  -راســتروخوس ل
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 Los Rastrojos “     كـل مـن يتقـدم    سـيكون مـصري   هـذا اإلجـراء االنتقـامي       أن  ، اليت حذرت من 
   .بشكاوى ضدها

مـايو  /ففـي أيـار   .  الـرتاع املـسلح أيـضا األطفـال خلطـر االسـتغالل اجلنـسي              ّرضوقد عـ     - ٣٧
  يف مقاطعـة بوتومـايو  “ Los Rastrojos  -راسـتروخوس  لـوس  ”، قام أعضاء يف مجاعـة  ٢٠٠٩  

  ويف.نطالبـــات مدرســـة البنـــات مقابـــل إقامـــة عالقـــات جنـــسية معهـــ   بعـــرض أمـــوال علـــى 
يف مقاطعـــة غوافيـــاري، تتـــراوح  ، تعـــرض أطفـــال جمتمعـــات الـــشعوب األصـــلية٢٠١١ عـــام 

ــارهم  ــني  أعم ــصاب املتكــرر واالســتغالل     ١٤ و ١٢ب ــات، لالغت ــن الفتي ــا، ومعظمهــم م  عام
   .أيدي مجاعات مسلحة اجلنسي على 

ووردت أيضا تقارير عن حاالت عنف جنسي ارتكبـها أفـراد مـن القـوات العـسكرية                   - ٣٨
غوافياري، ُزعـم أن فتـاة    يف مقاطعة  ٢٠٠٩أغسطس /ويف آب. وأفراد من الشرطة الكولومبية  

 أعوام وقعت ضحية اعتـداء جنـسي ارتكبـه أحـد أفـراد              ٥  من الشعوب األصلية تبلغ من العمر       
يبلــغ   الــشهر نفــسه، اغُتــصبت فتاتــان يف مقاطعــة أنتيوكيــايفو. يــةالقــوات العــسكرية الكولومب

ــهما    ــداء علــ    ١٥عمــر كــل من ــا، وتعرضــتا لالعت ــسكرية    ى عام ــوات الع ــراد الق ــدي أحــد أف ي
يف مقاطعـــة أراوكـــا، أُفيـــد أن أحـــد أفـــراد القـــوات    ٢٠١٠  أبريـــل /ويف نيـــسان. الكولومبيـــة
 عامـا   ١٣وُزعـم أن فتـاة أخـرى عمرهـا          . ا عامـ  ١٤فتاة عمرها    اغتصب   الكولومبية العسكرية  

بـــالقرب مـــن مدرســـتها، علـــى أيـــدي أفـــراد مـــن القـــوات العـــسكرية  تعرضـــت لالغتـــصاب، 
، ٢٠١٠أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   . مـن هـذه املدرسـة      الكولومبية اليت ُيوجد موقعها بـالقرب       

فتـاتني   باغتـصاب    قـام أن أحـد أفـراد القـوات العـسكرية الكولومبيـة            بـ  أُفيـد    ،يف مقاطعة أراوكا  
بأيــدي عناصــر أفــراد القــوات  الحــق، قتلــت إحــدى الفتــاتني، مــع أخويهــا،   مــرارا ويف وقــت 

   .قتله  وذكر أن أحد الصبيني اغتصب قبل.يتصل حباالت االغتصاب ما يفاملسلحة 
  

  اهلجمات على املدارس واملستشفيات  -دال   
ــالتقرير، وثَّ   - ٣٩ ــرة املــشمولة ب ــة العمــ يف الفت ــة بالرصــد واإلبــالغ   قــت فرق ــة املعني ل القطري

حاالت استهداف مدارس أثناء مواجهات بني القوات املسلحة الكولومبيـة ومجاعـات مـسلحة             
، مـثال، اقـتحم أفـراد مـن القـوات املـسلحة الثوريـة               ٢٠١٠فرباير  /ففي شباط . غري تابعة للدولة  

سـكان أصـليون جمـتمعني       اجليش الشعيب، مدرسـة ريفيـة يف مقاطعـة نـارينيو كـان               -لكولومبيا  
 أفــراد مــن القــوات املــسلحة الكولومبيــة هجومــا علــى القــوات املــسلحة الثوريــة   مث شــنَّ. فيهــا

ــا الــيت كانــت موجــودة داخــل املدرســة، ممــا أســفر عــن تــشريد       مــن الــسكان  ٣٠٠لكولومبي
 يونيـه /ويف حزيـران  . األصليني الذين كان كال الطرفني يشتبه يف أهنـم يـدعمون الطـرف اآلخـر              

ــوات        ٢٠١٠ ــستهدف الق ــا كانــت ت ــزعم أهن ــة ُي ــة يف مدرســة ريفي يف كاوكــا، انفجــرت قنبل
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ــيت كانــت موجــودة يف املدرســة     ــة ال ــسلحة الكولومبي ــك الوقــت امل أغــسطس /ويف آب. يف ذل
تعرضت عدة مـدارس هلجمـات وتلقـى تـسعة معلمـني هتديـدات مـن                يف كاوكا أيضا،     ٢٠١٠

ورغــم أن حــاالت االعتــداء علــى .  اجلــيش الــشعيب- قبــل القــوات املــسلحة الثوريــة لكولومبيــا
وقـوع هجـوم شـنته      عـن   ،  أُبلـغ حاالت االعتداء على املدارس، فقد      تواترا من   املستشفيات أقل   

/  يف أيلــول اجلــيش الــشعيب، علــى مستــشفى يف كاوكــا-القــوات املــسلحة الثوريــة لكولومبيــا 
  .٢٠٠٩سبتمرب 

ض التالميذ للخطر، ال سـيما يف       املدارس، مما عرَّ  وأحلقت املواجهات املسلحة أضرارا ب      - ٤٠
، يف غوافياري، أصيب صـبيان وفتـاة كـانوا حيـضرون درسـا      ٢٠٠٩فرباير  /ففي شباط . كاوكا

برصاصات أطلقتها القوات املسلحة الكولومبية ردا على هجـوم شـنه قناصـة القـوات املـسلحة                 
 عامـا   ١١ قُتل صيب يبلغ من العمر       ،٢٠٠٩مايو  /ويف أيار .  اجليش الشعيب  -الثورية لكولومبيا   

يف ساحة مدرسة بعد إصابته برصاصة طائشة ُيعتقد أن أحد أفراد القوات املسلحة الكولومبيـة               
ــا        ــة لكولومبي ــسلحة الثوري ــوات امل ــة ضــد الق ــذ عملي ــاء تنفي ــا أثن ــشعيب، يف  -أطلقه  اجلــيش ال

 وقعـت بـني القـوات       ، أدت االشـتباكات الـيت      أيـضا  يف كاوكـا   ٢٠١٠مـايو   /ويف أيـار  . كاوكا
 اجليش الشعيب والقوات املسلحة الكولومبيـة إىل إيقـاف الـدروس            -املسلحة الثورية لكولومبيا    

ويف تـشرين   . علـى األقـل    لسكان األصليني ل اجملتمعات احمللية إىل أجل غري مسمى يف ثالث من        
 ١٥ و   ١٣، أُصـيبت معلمـة وفتاتـان تبلغـان مـن العمـر               يف كاوكـا أيـضا     ٢٠١٠أكتوبر  /األول

  .عاما يف تبادل إلطالق النار بني القوات املسلحة الثورية والقوات املسلحة الكولومبية
واعتدت اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولـة أيـضا علـى املعلمـني، ممـا أدى إىل بـث                 - ٤١

ــيني، وحــدا باألطفــال إىل االنقطــاع عــن الدراســة، وأجــرب        ــسكان احملل اخلــوف يف صــفوف ال
يف أراوكــا، قُتــل  ٢٠٠٩يونيــه /ففــي حزيــران.  بعــض األحيــان علــى إغــالق أبواهبــااملــدارس يف

معلــم مــن الــسكان األصــليني علــى يــد أشــخاص يــشتبه يف أهنــم ينتمــون إىل القــوات املــسلحة    
نتيجـة لـذلك، تـشرد    كو.  أطلقـوا النـار عليـه أمـام تالميـذه         اجلـيش الـشعيب    - الثورية لكولومبيا 

ــذ   ــسكان األصــليني ال ــة ال ــة  كاف ــك املنطق ــامج   . ين كــانوا موجــودين يف تل ــا ملرصــد الربن ووفق
 معلمــا يف ٢٢ مقتــل ٢٠١٠الرئاســي حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل، شــهد عــام 

ات املــسلحة غــري جلماعــا أن ٢٠١٠وأورد املرصــد يف تقريــره الــسنوي لعــام  .  مقاطعــات١٠
ــة ل    ــسلحة الثوريـ ــوات املـ ــا القـ ــا فيهـ ــة مبـ ــة للدولـ ــا التابعـ ــوس  -كولومبيـ ــشعيب، ولـ ــيش الـ  اجلـ

بــادرات مل تــزعمهماملعلمــني بــسبب  س هــددت سااســتروخوس، ولــوس أوربينيــوس، ولوبايــ   
ــد     ــسي وجتني ــف اجلن ــذ العن ــة تنب ــالجمتمعي ــاد . األطف ــه    اوأف ــذي اضــطلع ب ــدور ال ملرصــد أن ال

املـسلحة  من قبل بعـض اجلماعـات       املدرسون يف اجملالني االجتماعي واجملتمعي أدى إىل اهتامهم         
، ٢٠١٠أبريـل   /فربايـر ونيـسان   /وبني شـهري شـباط    . غري الشرعية، بالتواطؤ مع الطرف اآلخر     
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 -أن معلمني قُتال على يد عناصـر تنتمـي للقـوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا                  يف كاوكا   ُزعم  
وبعد ذلك، تعـرض مجيـع املعلمـني العـاملني يف منطقـة ريفيـة يف تلـك املقاطعـة                    . اجليش الشعيب 

، ممـا أدى إىل حرمـان       وتعـرض املعلمـون للتـشريد الـداخلي       . تهديد من قبل القوات املذكورة    لل
  . طفال من التعليم٣٢٠
ــذخائر       - ٤٢ ــزال األطفــال يتعرضــون للخطــر بــسبب األلغــام األرضــية وغريهــا مــن ال وال ي

ــا     ــدارس أو حوهل ــا يف امل ــرك أحيان ــيت ُتت ــران . املتفجــرة ال ــي حزي ــه /فف ــ، يف ٢٠٠٩يوني  ويال،ه
 متـر  ٣٠٠ اجلـيش الـشعيب ألغامـا يف منطقـة تبعـد      -زرعت القوات املسلحة الثورية لكولومبيـا   

، يف  ٢٠١٠مـايو   /ويف أيار .  للخطر جمتمعهم احمللي  تلميذا و  ٥٠عن إحدى املدارس، مما عرض      
أنتيوكيا، ُزعم أن ألغاما ُزرعت يف منطقة حميطـة بإحـدى املـدارس بـسبب إقامـة مركـز اقتـراع                   

ــا ــارويف. فيهـ ــايو / أيـ ــايل، يف ٢٠١٠مـ ــة   بـ ــوات املـــسلحة الثوريـ ــا، احتمـــت القـ ــل كاوكـ  ديـ
 اجليش الشعيب مبدرسة ملهامجة القوات املسلحة الكولومبية وخلفت وراءهـا حقـل           - لكولومبيا

  . ألغام حتتم بسببه وقف الدروس لفترة تزيد عن ستة أشهر
ــد مــن حــاالت احــتالل املــدارس مــن ق      - ٤٣ ــل القــوات املــسلحة  وأُبلــغ عــن وقــوع العدي ب

أكتـوبر  /ففـي تـشرين األول    . الكولومبية وعن وجـود وحـدات عـسكرية بـالقرب مـن املـدارس             
ــة مدرســة يف كاوكــا   ٢٠٠٩ ــاء  . ، احتلــت القــوات املــسلحة الكولومبي فحــث املعلمــون وأولي

وجـرى  . علـى مغـادرة املدرسـة     املـسلحة   القـوات   أفـراد    اجملتمع احمللـي     أفراداألمور وغريهم من    
ففــي عــامي . املــدارسأقيمــت بــالقرب مــن قــق مــن وجــود عــدة نقــاط تفتــيش عــسكرية   التح

، مثال، أجرت القوات املسلحة الكولومبية عمليات تفتيش للمركبـات علـى            ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩
، احتلــت جمموعــة مــن  ٢٠١٠أغــسطس /ويف آب. مقربــة مــن املــدارس يف بوتومــايو ونــارينيو 

، يف  ٢٠١٠أبريـل   /ويف نيـسان  .  ديل كاوكـا   يل با القوات املسلحة الكولومبية مدرسة يف    جنود  
 - طفل بسبب مواجهة بني القوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا             ٣٠٠مقاطعة كاوكا، احُتجز    

اجلــيش الــشعيب والقــوات املــسلحة الكولومبيــة الــيت نــصبت خيامهــا يف ملعــب كــرة القــدم          
  .املدرسة يف
فـرض قيـود علـى    عـن  يب لتهديـدات و تعـرض العـاملني يف القطـاع الطـ       عـن    أُبلغ أيضا و  - ٤٤

، يف مقاطعــة أراوكــا، أدت التهديــدات ٢٠٠٩أبريــل /ففــي نيــسان. تقــدمي اخلــدمات الــصحية
اليت وجهتها اجلماعـات املـسلحة غـري التابعـة للدولـة إىل العـاملني يف مركـز صـحي إىل تـشريد                      

 القــوات ، هامجــت٢٠٠٩مــايو /ويف أيــار. أولئــك العــاملني داخليــا ووقــف أنــشطة املستــشفى 
سيارة إسعاف كانت تقل جرحيـا يف منطقـة ريفيـة          اجليش الشعيب    -املسلحة الثورية لكولومبيا    

وجـرى تعليـق خــدمات الرعايـة الطبيـة يف املنطقـة بعـد هــذا       . يف مقاطعـة نـوريت دي سـانتاندير   
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يف أراوكا، اعترضت مجاعـة مـسلحة مل يتـسن حتديـد             ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين  . احلادث
 احمللـي واسـتولت علـى املركبـة الـيت كانـت             العامـة ها سبيل فريق طـيب تـابع ملعهـد الـصحة            هويت
، يف مقاطعـة غوافيـاري، احتجـزت القـوات املـسلحة الثوريـة              ٢٠١١يونيـه   /ويف حزيـران  . تقله

موظفي الرعاية الصحية التـابعني ملنظمـة غـري حكوميـة ملـدة يـومني                اجليش الشعيب    -لكولومبيا  
  .الشعوب األصلية جمتمعات يفهمة متابعة أثناء قيامهم مب

  
  حرمان األطفال من املساعدة اإلنسانية  -هاء   

تزال القيود املفروضة على وصـول املـساعدات اإلنـسانية بـسبب نـشاط اجلماعـات                 ال  - ٤٥
ــذخائر غــري املنفجــرة، واســتمرار        ــام األرضــية وال ــة، ووجــود األلغ ــة للدول املــسلحة غــري التابع

مبـا يف ذلـك مـن املنظمـات غـري           ة، تـؤثر سـلبا علـى إيـصال املـساعدة اإلنـسانية              األعمال العدائي 
وعلى إمكانية احلصول علـى اخلـدمات األساسـية، ال سـيما يف أنتيوكيـا، وأراوكـا،                  ،احلكومية

ويال، وميتا، وكوردوبا، ونارينيو، ونـوريت دي       وهوكاوكا، وكاكيتا، وتشوكو، وغوافياري،     
  .سانتاندير

الــيت والوطنيــة لبــسط ســلطة الدولــة علــى البلــد، اخلطــة ن تنفيــذ  القلــق ألأعــرب عــنو  - ٤٦
 السيطرة العسكرية للدولة على مناطق الرتاع الواقعة خـارج سـيطرهتا، وإقامـة           إىل فرض هتدف  

عــسكري،  -مؤسـسات احلكـم املــدين، وتقـدمي اخلـدمات العامــة عـن طريـق اّتبــاع هنـج مـدين         
ــت  ــور حال ــان، أم ــت      دون إ، يف بعــض األحي ــاد وجعل ــزام احلي ــسانية والت ــساعدة اإلن ــصال امل ي

ــة     ــال االنتقامي ــر عرضــة لألعم ــدنيني أكث ــسكان امل ــران . ال ــي حزي ــه /فف ــثال، يف ٢٠٠٩يوني ، م
 اجليش الشعيب بشن هجوم علـى جمتمـع         -لكولومبيا   أنتيوكيا، هددت القوات املسلحة الثورية    

تنفـذها القـوات املـسلحة الكولومبيـة يف         العسكرية الـيت     -ريفي إذا استفاد من األنشطة املدنية       
 -، يف نارينيو، ذكرت القوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا            ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب . املنطقة

 العــسكرية املنفــذة عمــال باخلطــة الوطنيــة لبــسط ســلطة   -أن األنــشطة املدنيــة اجلــيش الــشعيب 
. دوليا وأعلنتها هـدفا عـسكريا      تتلقى دعما    التمردالدولة إمنا هي جزء من استراتيجية ملكافحة        

، أعلنـت القــوات املـذكورة أن أحـد بــرامج املـساعدة اإلنـسانية التابعــة      ٢٠١١يوليـه  /ويف متـوز 
اخلطة الوطنية لبـسط    ترتبط ب  التمردلألمم املتحدة يف مقاطعة نارينيو ما هو إال مبادرة ملكافحة           

  .سلطة الدولة
ــاجم عــن األع     - ٤٧ ــة الن ــات احمللي ــة     وعــزل اجملتمع ــة للدول ــذها العناصــر التابع ــيت تنف مــال ال
وعلـى سـبيل املثـال،      .  أكثـر مـن غريهـم      والشعوب األصلية التابعة هلا، يؤثر على األطفال       وغري

أيـام   ١٠ ملـدة  األصـلي  ُعزل سـكان ينتمـون لـشعب إميـبريا        ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان يف تشوكو   
  .وات املسلحة الكولومبيةبني جيش التحرير الوطين والقوقعت واجهات مسلحة كنتيجة مل
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ــا      - ٤٨ ــة لكولومبي ــسلحة الثوري ــوات امل ــة   -وفرضــت الق ــشعيب حال اإلضــراب ” اجلــيش ال
 الــيت متنــع حريــة حركــة الــسلع واألشــخاص وحتــتم وقــف األنــشطة    “القــسري بقــوة الــسالح 

. يف مقاطعـات أراوكـا وتـشوكو وبوتومـايو        خالل الفترة املشمولة بالتقرير أساسـا       االقتصادية،  
 املــساعدة اإلنــسانية احلــصول علــىدى ذلــك إىل عــزل العديــد مــن البلــديات وحرماهنــا مــن  وأ

املـسلح  ، مـثال، أدت حالـة اإلضـراب         ٢٠٠٩أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   . واخلدمات األساسية 
 إىل تعليـق حركـة النقـل الـربي بالكامـل يف أراوكـا، ممـا أدى        احلركة املتمردةاليت فرضتها تلك  
  . الغذائية اليت تقدمها إحدى املنظمات اإلنسانيةإىل توقف املعونة

 تقـوم هبـا  إيـصال املـساعدة اإلنـسانية بـسبب األنـشطة الـيت       وأُبلغ عن فرض قيود علـى         - ٤٩
، يف املنـاطق الريفيـة      ٢٠٠٩يوليـه   /ففـي متـوز   . القوات املسلحة الكولومبية يف بعض املقاطعـات      

لومبيــة قيــودا علــى كميــة الغــذاء املــسموح الواقعــة يف أنتيوكيــا، فرضــت القــوات املــسلحة الكو
، ويف أعقــاب عمليــات نفــذهتا القــوات ٢٠١٠نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. لكــل عائلــة بنقلــها
، أدى الوجود املزعوم ملخلفات احلرب مـن املتفجـرات إىل احلـد              يف نارينيو  املسلحة الكولومبية 

وأدت نقـاط التفتـيش الـيت       . ررينمن قدرة املنظمات اإلنسانية على الوصول إىل السكان املتـض         
أقامتها القوات املسلحة الكولومبية أيضا إىل فرض قيـود علـى كميـة الغـذاء والـبرتين واألمسـدة                   

إحضارها إىل اجملتمعات الريفيـة يف بعـض املنـاطق الواقعـة            باليت كان مسموحا للسكان املدنيني      
  . يف كاوكا، ونارينيو، وبوتومايو، وبايي ديل كاوكا

عمليـات اختطـاف األطفـال أثنـاء      بالنسبة لسيمااملعلومات املتوفرة حمدودة للغاية وال     و  - ٥٠
، مـثال، اختطفـت القـوات املـسلحة      ٢٠٠٩نـوفمرب   /ففي تشرين الثاين  . الفترة املشمولة بالتقرير  
ــة لكولومبيــــا  ــا  -الثوريــ ــبيا  اجلــــيش الــــشعيب يف أنتيوكيــ ــغ صــ ــر يبلــ ــا١٣مــــن العمــ .  عامــ

 عامـا ملـدة     ١٤، يف أروكا، احُتجزت حمامية وابنتها البالغة من العمـر           ٢٠١٠أبريل  /نيسان ويف
يف غوافياري، هرب اثنان من أفراد القـوات املـسلحة الثوريـة             ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . ثالثة أيام 

 عامـا، احتجزهتـا اجملموعـة       ١٥ اجليش الشعيب واقتادا معهمـا فتـاة تبلـغ مـن العمـر               -لكولومبيا  
 الـشعوب األصـلية  يف نارينيو، اخُتطفـت فتـاة مـن      ٢٠١١مايو  / ويف أيار  .رهينة ملدة ستة أشهر   

 عاما، وهي شقيقة ألحد قادة اجملتمع احمللي، وتعرضت للتعذيب ملدة أربعـة             ١٤تبلغ من العمر    
  .“Los Rastrojos” لوس راستروخوس أعضاء جبماعةل أفراد ُيزعم أهنم َبأيام من ِق

  
  حاالت االختطاف  -واو   

ــامج الرئاســي حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين     وحبــسب  - ٥١ ــه مرصــد الربن ــاد ب  مــا أف
ــامي      ــني ع ــدة ب ــرة املمت ــدويل، شــهدت الفت ــدد ال، اخنفاضــا يف ٢٠٠٩ و ٢٠٠١ال اإلمجــايل ع

 يف  ٣٢ بنـسبة  ٢٠١٠-٢٠٠٩ يف الفتـرة     ارتفعـت  يف املائـة، مث      ٥١االت االختطـاف بواقـع      حل
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ــة ــاير /ومــن كــانون الثــاين . املائ ــة إىل  ٢٠٠٩ين ــة  ٢٠١٠عــام هناي  أفــادت إحــصائيات حكومي
 -وتتحمــل القــوات املــسلحة الثوريــة لكولومبيــا .  طفــال٥١ شخــصا، منــهم ٤٩٥ف اطــتاخب

 حالة من حاالت االختطاف تلك، وجيش التحريـر الـوطين   ١٤٥اجليش الشعيب املسؤولية عن    
ــة عــن     ٥٥عــن  ــها، واجلماعــات املــسلحة األخــرى غــري التابعــة للدول وحــدثت . نــها م٣٩ من

ــك يف    ــات االختطــاف تل ـــ     ٢٩عملي ــات ال ــن املقاطع ــة م ــا،  ٣٢مقاطع ، وتركــزت يف أنتيوكي
 ومل يــتم  .وفــايل ديلكاوكــا، وبيتــشادا   وكوديناماركــا،  وبوغوتــا، وكالــداس، وكاســاناري،   

  .أو السياق/تصنيف هذه اإلحصائيات حسب الدافع و
  

  لربناجمية لالنتهاكات اجلسيمةمتابعة توصيات األمني العام واالستجابة ا  - رابعا  
  منع االنتهاكات اخلطرية ضد األطفال    

اجلماعـات املـسلحة   قبـل  بذلت احلكومة جهودا ملنع جتنيد األطفـال واسـتخدامهم مـن        - ٥٢
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، قامـت اللجنـة املـشتركة            . وللتصدي لذلك غري التابعة للدولة    

 ةلدولـ التابعـة ل  اجلماعات املسلحة غـري     قبل  طفال واستخدامهم من    بني القطاعات ملنع جتنيد األ    
ودعمـت األمـم املتحـدة هـذه        .  مقاطعـة  ٣٢ بلدية تنتمي إىل     ١٣٩بأنشطة للدعوة والوقاية يف     

اجلهود بتعزيز قدرة األمانة التقنية للّجنة وتيسري عملها علـى مـستوى البلـديات، كمـا طـورت                  
  .مي إىل منع التجنيدبعض مؤسسات اللجنة برامج خمصصة تر

اختذت احلكومة خطوات من أجل إنشاء وتطوير إطار سياسات عامـة قـوي إلدراج              و  - ٥٣
يف غري التابعـة للدولـة      اجلماعات املسلحة   قبل  حقوق الطفل ومحاية األطفال ومنع جتنيدهم من        

ــة واحملليــة  ــة الوطني ــه /ويف متــوز. خطــط التنمي ات للــسياسالقــومي ، اعتمــد اجمللــس ٢٠١٠يولي
اجلماعـات املـسلحة   قبـل  االقتصادية واالجتماعية وثيقـة إطاريـة حـول منـع جتنيـد األطفـال مـن         

منـع  مـن أجـل   وتعرض الوثيقة تفاصيل سياسات الدولـة  ). CONPES 3673 (ةلدولالتابعة لغري 
الـيت تركـز علـى      الـربامج   علـى   التجنيد وتقدم توجيهات بشأن ختصيص وتوزيـع املـوارد العامـة            

أنه ال زالت هناك حاجة إىل بذل اجلهود مـن أجـل ضـمان تنفيـذها ومتويلـها                   غري. دمنع التجني 
“ الرخـاء للجميـع   ” املعنونـة    ٢٠١٤-٢٠١٠ للفتـرة    مع خطة التنمية الوطنيـة    واتساقها بفعالية   
  .٢٠١١مايو /واليت أقرت يف أيار

مــا واضــحة خطــة التنميـة الوطنيــة رؤيــا احلكومـة للتنميــة، يف مجلــة أمـور، أحكا   وتـبني    - ٥٤
بشأن محاية الفئات املستـضعفة والتماسـك االجتمـاعي والعدالـة واجلهـود الراميـة إىل مكافحـة                  

  . والوقاية من العنف اجلنسي واالهتمام به،اإلفالت من العقاب
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لعـام  قانون الطفولـة واملراهقـة    احمللية كما وردت يف     اتاحلكومومتشيا مع مسؤوليات      - ٥٥
ــدينام أن( قامـــت ســـت مقاطعـــات  ٢٠٠٨ ــة، وكونـ ــا، وقرطبـ ــارينيو، اتيوكيـ ــا، ونـ ركا، وميطـ

بإنشاء آليات تنسيق علـى الـصعيد احمللـي ملنـع التجنيـد، وذلـك مبـشاركة                 حىت اآلن   ) وبوتومايو
وميثـل هـذا تقـدما يف منـع جتنيـد واسـتخدام       . احلكومات البلدية واجملتمع املدين واألمـم املتحـدة       

كمــا أن عــدة منظمــات حمليــة وغــري حكوميــة تقــوم  األطفــال علــى الــصعيد اإلقليمــي واحمللــي، 
ــذ   ــد األطفــال مــشاريع حمــددة  بوضــع وتنفي ــع جتني ــدعم   . ملن ــة مبكــان أن ي وســيكون مــن األمهي

ــة يف تــشرين األول   ــوبر /املــسؤولون املنتخبــون خــالل االنتخابــات احمللي  اســتمرارية ٢٠١١أكت
  .الرتاع املسلحاالتفاقات والسياسات املتعلقة حبماية األطفال املتضررين من 

ــام و  - ٥٦ ــى   ٢٠١١يف ع ــة عل ــت وزارة اخلارجي ــز علــى    وضــع ، عمل ــائي يرك ــامج وق برن
التابعــة اجلماعــات املــسلحة غــري  قبــل بلديــة تتــضرر بــشكل خــاص بتجنيــد األطفــال مــن    ٢٩
تركــز علــى أنــشطة اجتماعيــة مــشاريع تنفــذ عــدة مــن املقــرر أن ويف األشــهر املقبلــة، . ةلدولــل
ــة و ــتعليمي ــد  وترفيهي ــة ملنــع التجني ــر  يف صــفوف ة وتدريبي ــاطق األكث األطفــال والــشباب يف املن

فصلة، تتـوىل وزارة التعلـيم مراقبـة املدرسـني املعرضـني للتهديـد              ن وبصورة م  .اخلطر تعرضا هلذا 
 مـدرس معرضـني للتهديـد، مت نقـل          ٦٠٠ومـن   . من جانب اجلماعات املسلحة وقامت بنقلـهم      

 وتتـوىل   ، منـهم وضـع مؤقـت      ٣٥م خـارج البلـد، و لــ          منـه  ٣٨ بصورة مؤقتـة، ويوجـد       ٢٨٢
  .الشرطة الوطنية إجراء تقييم للخطر

قائمـة، وينبغـي للجنـة املـشتركة        ال تـزال    وعلى الرغم من هذا التقـدم، هنـاك حتـديات             - ٥٧
أن تـضمن، يف نفـس الوقـت، االسـتدامة          وبني القطاعات أن تعزز دورهـا يف التنـسيق والقيـادة            

هناك حاجة إلجراءات إضـافية لتـوفري       أن  كما  .  املؤسسية للمبادرات املتخذة   التمويلية والقدرة 
  .املساعدة الفورية حلماية األطفال األكثر ضعفا

  
 إعادة إدماج األطفال ومحايتهم    

واصل املعهد الكولوميب لرعاية األسرة مبساعدة تقنية من األمم املتحدة، تنفيذ برنـامج               - ٥٨
 .ةلدولــالتابعــة لفــال الــذين انفــصلوا عــن اجلماعــات املــسلحة غــري  حلمايــة وإعــادة إدمــاج األط

ــذ ــامج ، ســاعد ١٩٩٩عــام  ومن ــال٤ ٦٨١مــا جمموعــه  الربن وخــالل الفتــرة املــشمولة   .  طف
  . طفال إىل الربنامج٨٨١بالتقرير، انضم 

الربنــامج فيمـا يتعلــق بأنــشطة املعهــد الكولــوميب لرعايــة  بــشأن وممـا يبعــث علــى القلــق    - ٥٩
 إمكانيــــة االســــتفادة منــــه املتاحــــة لألطفــــال الــــذين انفــــصلوا عــــن اجلماعــــات         األســــرة
ومل يـستفد   . الـذين ظهـروا بعـد تـسريح املنظمـات شـبه العـسكرية             و ةلدولالتابعة ل  غري املسلحة

 ؛األطفال الذين انفصلوا عن هذه اجلماعات بشكل موحد مـن املـساعدة علـى إعـادة اإلدمـاج                 
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نظرا لعالقتـهم مبـن تعتـربهم احلكومـة     مكتب املدعي العام    وقد مت بدل ذلك توجيه بعضهم إىل      
  .إجرامية عصابات

  
 التصدي لإلفالت من العقاب ومعاجلة جرب األضرار    

 تطـورا   ٢٠١١يونيـه   /ميثل اعتماد قانون الضحايا واستعادة ملكية األراضي يف حزيران          - ٦٠
بــا خاصــا بالعنايــة باأليتــام، باالقــانون  ويــشمل .لــضحايا الــرتاعاألضــرار هامــا يف كفالــة جــرب 

ويــشكل إنفــاذ تــدابري جــرب الــضرر .  األرضــيةباأللغــاماملــصابني واألطفــال ضــحايا التجنيــد، أو 
 ةلدولـ تابعـة ل  حتديا خاصا يف سياق الرتاع املسلح املستمر نظرا لوجود جمموعات مـسلحة غـري               

هـذه  األضـرار  بري جـرب   ال تـشمل تـدا  مـن املؤسـف أهنـا   و. يف املناطق اليت سـتقدم فيهـا الطلبـات    
نفــصلوا أثنــاء تــسريح قـوات الــدفاع الــذايت املوحــدة الكولومبيــة، وال البــالغني  ااألطفـال الــذين  

التـسريح قبـل    اإلفـادة مـن      ومل يتمكنـوا مـن       عنـدما كـانوا أطفـاال،     تجنيد  للالذين كانوا ضحايا    
  .بلوغ سن الثامنة عشرة

ــة    - ٦١ ــرة الواقع ــشرين ٢٠٠٨بــني ســنة  ويف الفت ــوبر /األول وت ، مت اختــاذ ســتة  ٢٠١١أكت
حـــىت و. مبوجـــب قـــانون العـــدل والـــسالمقـــرارات قـــضائية يف ســـياق آليـــة العدالـــة االنتقاليـــة 

، سـجلت وحـدة العـدل والـسالم مبكتـب النائـب العـام مـا جمموعـه           ٢٠١١أغسطس  /آب ٣١
ل اعتـربوا   فـ  ط ٢ ٢١٥ مـن بينـهم       قضية معتـرف فيهـا بتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم           ١ ٤٤٨
 ٦٦٦ اهتامـا بالتجنيـد غـري القـانوين مبوجبـها مت تـسجيل               ٤٣٣ومت توجيـه مـا جمموعـه        . ضحايا

جهـود  بذل  وهناك حاجة إىل    ). ومل يكن مجيعهم ضحايا للتجنيد واالستغالل     (طفال كضحايا   
بـاجلرائم  باالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان     إضافية ملكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق        

  .ضد األطفالاملرتكبة 
الفعاليـة  من خالل القضاء مل تكن على القدر املتوقع مـن           األضرار  جرب  آلية  ونظرا ألن     - ٦٢

 الذي وضع برناجما على مـدى سـنتني         ١٢٩٠رقم  ، أصدرت احلكومة املرسوم     ٢٠٠٨يف سنة   
، مـنح الربنـامج     ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩وبـني سـنيت     . جلرب أضرار الـضحايا مـن خـالل عمليـة إداريـة           

 ضحية مـسجلة، منـهم   ٢٨٠ ٠٠٠ من أصل ما يفوق ٢٦ ٣٧٥أكثر من مالية إىل  تعويضات  
  .ةلدولتابعة ل من األطفال الذين انفصلوا عن مجاعات مسلحة غري ٤٠٣
 الــذين ةشــبه العــسكريأعــضاء اجلماعــات إجــراءات قــضائية ضــد اختــاذ وقــد ُشــرع يف   - ٦٣

منطقــة ســيريا نيفــادا دي ، يف ٢٠٠٩فربايــر /ويف شــباط. ٢٠٠٦  و١٩٩٩نــشطوا بــني ســنيت 
أحـد األعـضاء الـسابقني    إجراءات قضائية ضـد  اختاذ سانتا مارتا، شرع مكتب النائب العام يف     

ــنَّ   ١٩أجــل إجنــاب  جبماعــة شــبه عــسكرية مــن     ســنة ١٨دون ســن  طفــال مــن مراهقــات كُ
اختــاذ ، يف نــوريت دي ســان تانــدير، ُشــرع يف ٢٠١١أغــسطس /ويف آب. أبنــائهنوضــع  عنــد
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مـن أجـل التعـذيب     عضو آخر من األعضاء السابقني جبماعة شـبه عـسكرية           ضد  ضائي  قإجراء  
  . امرأة وفتاة على األقل٢٥واالستعباد اجلنسي املرتكبني يف حق 

خطـر ويبلـغ    تنطوي علـى    حيدد نظام اإلنذار املبكر التابع لديوان املظامل احلاالت اليت          و  - ٦٤
.  والعـدل تنـسيقها    وزارة الداخليـة  تتـوىل   سـسات الـيت     هبا جلنة اإلنذار املبكـر املـشتركة بـني املؤ         

وتقيِّم هذه اللجنة ضرورة إطالق إنـذار مبكـر وحتـدد التـدابري الـيت ينبغـي ملختلـف املؤسـسات                     
وأثنـاء  . إنذار مبكـر إطالق  بوجود خطر إىل    املتعلقة  اختاذها، ومع ذلك، ال تؤدي كل التقارير        

تتعلــق تنطــوي علــى خمــاطر و حالــة ١١٨ذار املبكــر حــدد نظــام اإلنــبــالتقرير، الفتــرة املــشمولة 
لجنـة إنـذارات مبكـرة      تصدر ال  ومل   . مقاطعة ٢٤ بلدية يف    ١٥٥بتجنيد واستخدام األطفال يف     

  .منهاحالة  ٤٦يف سوى 
  

 بناء القدرات والتدريب على محاية األطفال    

ــة   ٢٠٠٩يف ســنة   - ٦٥ ــوات العــسكرية الكولومبي ــدعم مــن األمــم املت ، وضــعت الق حــدة ب
 وقـد أعـدت وحـدة       .حقـوق الطفـل والقـانون اإلنـساين الـدويل ألفرادهـا           بـشأن   برناجما تدريبيا   

يف تـدريبات   لقوات العسكرية الكولومبية مبشاركة مؤسـسات جامعيـة         لحقوق اإلنسان التابعة    
ــدة     ــدويل لفائ ــساين ال ــانون اإلن ــة    ١٧ ٢٠٠جمــال الق ــسكرية الكولومبي ــوات الع ــراد الق ــن أف  م

.  آخــرون معلومــات عــن املعــايري الــدنيا حلمايــة األطفــال ٦٠ ٠٠٠تلقــى  و.طنيــةالووالــشرطة 
وهناك حاجة إىل جهود إضافية لضمان اإلنفاذ الفعال للقواعـد الدوليـة يف مـا يتعلـق باألطفـال                 

ه بـني  عـ  وكنتيجـة التفـاق التعـاون اإلداري الـذي مت توقي    .ومحايتهم يف سياق الرتاعات املسلحة 
 مـن أفـراد اجلـيش       ٢ ٥٠٠، تلقى حنـو     ٢٠٠٩رعاية األسرة واجليش يف عام      املعهد الكولوميب ل  

والــشرطة الوطنيــة تــدريبا علــى محايــة األطفــال، مــع التركيــز علــى اإلجــراءات القائمــة ملعاجلــة   
  .مسألة األطفال املنفصلني عن اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة

موظفيهـا،  قبـل   ف اجلنسي املرتكب من     اختذت احلكومة والدولة تدابري للتصدي للعن     و  - ٦٦
مبا يف ذلك من خالل تدريب الشرطة الوطنيـة ووضـع وإنفـاذ قواعـد ملنـع العنـف اجلنـسي مـن                       

  .السلطات العسكرية والقضائيةقبل 
واصل الربنامج الرئاسي لإلجراءات الشاملة املتعلقـة باأللغـام املـضادة لألفـراد تنـسيق               و  - ٦٧

، ٢٠٠٩ويف ســنة .  لــضحاياها والقيــام بالتوعيــة حــول خماطرهــا بــرامج إزالتــها وتقــدمي الــدعم
، ٢٠١٩  إىل ٢٠٠٩لإلجراءات املتكاملـة املتعلقـة باأللغـام للفتـرة مـن            برنامج رئاسي   وضع   مت

  .الوطنية وحتدد األولويات يف هذا اجملال وختصص هلا موارد من امليزانية
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ــة تنتمــي إىل  ٥٠وضــعت و  - ٦٨ ــة خططــا لإلعــال ٢٠ بلدي ــام  مقاطع . م حــول خمــاطر األلغ
وبــدعم مــن الوكــاالت الدوليــة، بــدأت منظمــات خمتلفــة محــالت للتوعيــة مبخــاطر األلغــام يف    

 مـن الطلبـة واملعلمـني حـول         ٣٥ ٩٠٠املناطق األكثر تضررا يف البالد، وقامت بإرشاد حـوايل          
  .احلوادث النامجة عن األلغام والذخائر غري املنفجرةتاليف األلغام و

تارخيـه، تقـوم القـوات العـسكرية الكولومبيـة وحـدها بإزالـة األلغـام، ويف سـنيت                حىت  و  - ٦٩
املـدنيني، بعـد    قبـل    منطقة يف تسع بلـديات السـتخدامها مـن           ٦١ ، مت تطهري  ٢٠١٠  و ٢٠٠٩

وعلى الـرغم مـن التقـدم       .  قد زرعت هبا ألغاما    ةلدولالتابعة ل أن كانت اجلماعات املسلحة غري      
، توجـد حـدود إلزالـة األلغـام يف سـياق نـزاع مـسلح مـستمر وحيـث                    احملرز بشأن هذه املسألة   

 زرع األلغـام حـىت يف املنـاطق الـيت متـت إزالتـها           ةلدولـ التابعـة ل  تواصل اجلماعات املـسلحة غـري       
على ذلك، يشكل إشراك اجملتمعات احمللية يف عمليات إزالـة األلغـام هـذه خطـرا     وعالوة  . منها
  .ةلدولالتابعة لاجلماعات املسلحة غري قبل لالنتقام من  وقد يعرضها ،عليهاشديدا أمنيا 
الظـروف املعيـشية ال تـزال       قلق مـن أن     ورغم اجلهود اهلامة اليت تبذهلا احلكومة، هناك          - ٧٠

ــشردين، ويف تـــشرين األول   ــسبة للـــسكان املـ ــعبة بالنـ ــوبر /صـ ــة وجهـــت ، ٢٠٠٨أكتـ احملكمـ
 .همومحايـة حقـوق   األطفـال املـشردين      تشريد   وضع تدابري ملنع  إىل  الدستورية الكولومبية الدولة    

 إىل التقـدم احملـرز      ٢٠١١مـارس   /ويشري تقريـر احلكومـة املقـدم إىل احملكمـة الدسـتورية يف آذار             
 ، الــذي أُعــّد اســتجابة ألمــر“حقــوقي أوال”معنــون خبــصوص، يف مجلــة أمــور، تنفيــذ برنــامج 

  . األسرةاملعهد الكولوميب لرعايةيشرف على تنفيذه ، والذي احملكمة
  

  التوصيات  - خامسا 
مجيـــع األطـــراف يف كولومبيـــا مطالَبـــة بوقـــف ارتكـــاب االنتـــهاكات اجلـــسيمة حبـــق    - ٧١

 علــى االلتــزام بالقــانون الــدويل واالمتثــال لقــرارات  ، حثهــا يف هــذا الــصددوينبغــي،األطفــال، 
لعامـل التـابع   جملس األمـن املتعلقـة باألطفـال والنــزاع املـسلح، فـضال عـن اسـتنتاجات الفريـق ا                 

ـــزاع املــسلح   ــال   . جمللــس األمــن املعــين باألطفــال والن ــة أيــضا باالمتث ــا مطالَب وحكومــة كولومبي
للتوصيات الصادرة عن جلنة حقوق الطفل والصادرة عن الدول يف إطار االسـتعراض الـدوري           

قــوق اإلنـسان، يف مــا يتـصل باألطفــال   حل ة األمـم املتحــدة الـسامي  ةالـشامل، فــضال عـن مفوضــ  
  .ملتضررين من النـزاعات املسلحةا

 اجلــيش الــشعيب -يــساورين بــالغ القلــق إزاء قيــام القــوات املــسلحة الثوريــة لكولومبيــا   - ٧٢
وجيش التحرير الوطين وغريهـا مـن اجلماعـات املـسلحة غـري التابعـة للدولـة يف ارتكـاب مجيـع                     

ــهاكات  ــا  الــست اخلاالنت ــساو. طــرية املوجهــة إىل األطفــال يف كولومبي ــق إزاء  وي ــالغ القل رين ب
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يف فـصل  حمـدود  ، وإحـراز تقـدم    بواسطة هـذه اجلماعـات  استمرار جتنيد األطفال واستخدامهم  
وعمـال بقـرار   . ةلدولـ ل  التابعـة األطفال، على حنو فعال ومنهجي، عن اجلماعـات املـسلحة غـري      

ُيطلــب مــن األطــراف املدرجــة أمساؤهــا يف املرفــق امللحــق        ،)٢٠٠٥ (١٦١٢جملــس األمــن  
تقريري السنوي املتعلـق باألطفـال والنــزاع املـسلح وضـع خطـط عمـل إلهنـاء جتنيـد األطفـال                      ب

ويف هـذا الـصدد، أحـث احلكومـة علـى كفالـة أن تعـالَج                . واستخدامهم يف النـزاعات املـسلحة    
مسألة فصل األطفال عن هـذه اجلماعـات املـسلحة باعتبارهـا قـضية هلـا أولويـة قـصوى يف أي                       

رب األمـم املتحـدة عـن اسـتعدادها لتقـدمي الـدعم الـتقين لفـصل ألطفـال                   وتعـ . جيـرى حوار قـد    
  .بشكل منهجي عن اجلماعات املسلحة، وهو ما ميكن أن يتمخض عنه هذا احلوار

ومنذ تقريـري األخـري، أحـرزت احلكومـة الكولومبيـة تقـدما يف منـع جتنيـد واسـتخدام              - ٧٣
وتطلعــا إىل  ٣٦٧٣ة اجمللــس الــوطين األطفــال ويف التــصدي لــذلك، بوســائل منــها إعــداد وثيقــ

فإين أحث احلكومة على مواصلة تعزيز تنسيق مبادراهتا الراميـة إىل محايـة األطفـال وأثـر                 األمام  
تلك املبادرات واستدامتها، بطرق منها التنفيـذ الـشامل لـسياساهتا املتـصلة مبنـع جتنيـد األطفـال                   

املنحدرين من أصول أفريقيـة وعلـى   واستخدامهم، مع التركيز بشكل خاص على الكولومبيني   
  . أبناء الشعوب األصلية

  التابعـة  وفيما يتعلق بأنشطة إغاثة األطفال الذين انفصلوا عن اجلماعـات املـسلحة غـري               - ٧٤
حث احلكومة على مضاعفة جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز مل مشـل األسـر، وتقـدمي                  ينبغي  ،  ةلدولل

ــوف وخــدمات احلمايــة  ــة لألطفــال، وت املــساءلة عــن اجلــرائم  وري دعــم قــوي إلدمــاجهم،  الرعاي
وينبغي أن يعاَمل األطفال املنفصلون عن تلـك اجلماعـات، الـيت تعتربهـا              . املرتكبة حبق األطفال  

احلكومة مجاعات ذات طابع إجرامي، معاملة متـساوية علـى أهنـم ضـحايا، وأن يـستفيدوا مـن                   
لـيت يـستفيد منـها األطفـال املنفـصلون عـن         املـساعدة، ا  إعادة التأهيل واإلدماج و   نفس احلماية و  

  .املغاورين مجاعات
قلـق مـن بـطء التقـدم يف         اليـساورين   فإنـه   وفيما يتعلق مبكافحة اإلفـالت مـن العقـاب،            - ٧٥

ــال إىل      ــهاكات اجلــسيمة حبــق األطف ــرتكيب االنت ــدمي م ــضاءتق ــف  وال ســيما ، الق حــاالت العن
يز جهودها يف هـذا الـصدد، بوسـائل         وأحث احلكومة على مواصلة تعز    . اجلنسي بشكل خاص  

ــها التحقيــق   ــع   واحملاكمــةمن ــة ويف الوقــت املناســب، يف مجي ــهاكات قــضايا بدقــة ومنهجي  االنت
وال ينبغــي ال لقــوات أمــن الدولــة  . اجلــسيمة، وتبــادل املعلومــات يف مــا خيــص متابعــة القــضايا 

شـجع أيـضا علـى تـوفري        وأ.  اإلفـالت مـن املـساءلة      ةلدولـ ل  التابعـة  للجماعات املسلحة غـري    وال
.  علـى النحـو املناسـب       األطفـال   األطفـال، وكفالـة جـرب       مـن   للشهود والـضحايا   الفعالةاحلماية  

ظـاهرة  الفـور علـى     وأكرر دعويت امللحة للحكومـة إىل تعزيـز اخلطـوات املتخـذة للقـضاء علـى                 
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 ومعاقبتـهم اإلعدام خارج نطاق القضاء واليت تشمل أيضا األطفال، وكفالة التحقيق مع اجلناة             
  .على النحو الواجب وفقا للقانون

وإنين أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار االغتصاب وأشكال العنـف اجلنـسي األخـرى الـيت                  - ٧٦
وأحـث علـى أن توقـف تلـك اجلماعـات           . ترتكبها اجلماعات املسلحة، وخاصـة ضـد الفتيـات        

  . هذه املمارسات فورامثل 
 الـسلطات العـسكرية سياسـات عـدم التـسامح           وأحث احلكومة على كفالـة أن تنتـهج         - ٧٧

ــوات         ــراد مــن الق ــها أف ــيت يرتكب ــسيني ال ــى اإلطــالق إزاء حــاالت العنــف واالســتغالل اجلن عل
أمـا يف   . وينبغـي بـذل جهـود شـاقة ملنـع وقـوع هـذه األعمـال               . العسكرية والشرطة الكولومبيـة   

ت مـسؤوليته عـن تلـك        وقوعها، فيجب اختاذ تدابري حسنة التوقيت للتحقيـق مـع مـن تثبـ              ةحال
  . ومعاقبته، مع محاية الضحايا يف الوقت نفسهوحماكمتهاألعمال، 

وأحث احلكومة على كفالة أن متتثل القوات العسكرية الكولومبية امتثاال تاما للحظـر               - ٧٨
املفروض، مبوجب القانون احمللي، على استخدام األطفال يف أغـراض االسـتخبارات العـسكرية              

ــى احتجــاز األ  ــسليم هــؤالء      وعل ــسلحة هلــذا الغــرض، ولت ــال املنفــصلني عــن اجلماعــات امل طف
وأحــث احلكومــة أيــضا علــى .  ســاعة٣٦األطفــال إىل دوائــر محايــة الطفــل املدنيــة يف غــضون  

 املعنيــةكفالــة أن متتثــل القــوات العــسكرية الكولومبيــة والــشرطة الوطنيــة والــسلطات األخــرى  
ــشريعات والتوجيهــات ا   ــا للت ــاال تام ــة    امتث ــشطة مدني ــيت حتظــر إشــراك األطفــال يف أن ــة ال لوطني

عمــال انتقاميــة ألأو /لعنــف ول - ســيما األطفــال  وال-ض املــدنيني عــسكرية ميكــن أن تعــّر أو
خطتـها الوطنيـة املتعلقـة بتوطيـد        حبـث تنفيـذ      احلكومة على    أحثو. على أيدي أطراف النـزاع   

 عرضــة لالنتــهاكات، مبــا يف ذلــك الــسالم مــن أجــل جتنــب اختــاذ إجــراءات قــد جتعــل األطفــال
  . العمليات اليت تطمس مبدأي التمييز واحلياد اإلنساين

ــشكل كــاف ويف        - ٧٩ ــة ب ــة املعني ــسلطات احلكومي ــرّد ال ــة إىل ضــمان أن ت وأدعــو احلكوم
الوقت املناسب على التقارير اليت تتحدث عن وجود خماطر والصادرة عن نظام اإلنـذار املبكـر                

 املظامل املعين حبقوق اإلنسان يف كولومبيا مـن أجـل منـع حـدوث انتـهاكات       التابع ملكتب أمني  
  . خطرية حبق األطفال يف إطار النـزاع املسلح

وإنين أطالـب اجلماعـات املـسلحة بـالتوقف عـن اسـتخدام األلغـام األرضـية واألجهـزة                     - ٨٠
فة إىل ذلـك،  وإضـا . املتفجرة األخـرى والكـف عـن قتـل وتـشويه املـدنيني، مبـن فـيهم األطفـال              

أحــث اجلماعــات املــسلحة علــى تــوفري مجيــع املعلومــات الالزمــة لتيــسري عمليــة إزالــة األلغــام،   
  .يتماشى مع املعايري الدولية إلزالة األلغام مبا
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وأحــث احلكومــة علــى توســيع نطــاق برناجمهــا املتكامــل املتــصل بــاإلجراءات املتعلقــة     - ٨١
ة املالئمـة لألطفــال الــضحايا وللتوعيــة مبخــاطر األلغــام،  باأللغـام، ومــنح األولويــة لتــوفري الرعايــ 

وأحــث احلكومــة علــى كفالــة أن . وخاصــة لألطفــال وأســرهم، يف أكثــر املنــاطق تــضررا منــها 
ُتجرى عمليات إزالة األلغام مبا يتوافق مع املعايري الدوليـة، وأن ُيتقيـد يف إجرائهـا تقيـدا كـامال         

  .مببدأي التمييز وعدم اإليذاء
أحث مجيع األطراف على االمتناع فورا عن أي أعمـال تعرقـل وصـول األطفـال إىل                 و  - ٨٢

ــراض         ــشفيات ألغ ــدارس واملست ــضال عــن اســتخدام امل ــصحية، ف ــيم واخلــدمات ال ــق التعل مراف
  . عسكرية بشكل يتعارض مع القانون الدويل اإلنساين

ال، والعنـف اجلنـسي      وجتنيـد األطفـ     من ناحية   بني التشريد  لعالقةويساورين القلق من ا     - ٨٣
وأحـث احلكومـة علـى كفالـة االلتـزام      .  من ناحيـة أخـرى  وجود األلغام األرضية يف كولومبيا    و

 تـشريد األطفـال ومحايـة األطفـال املـشردين، مـن خـالل تنفيـذ بـرامج ممولـة                   منعبنهج أمشلَ يف    
  .متويال كافيا ملعاجلة أسباب التشريد

 بــاحتراما قطعتــه مــن التــزام ملــىل االمتثــال التــام اع املــسلح إزمجيــع أطــراف النـــأدعــو و  - ٨٤
 أعضاء املنظمات اإلنسانية اليت تـوفر املـساعدة واحلمايـة املدنيـة لألطفـال               ااألعمال اليت يقوم هب   

  . املتضررين من النـزاع املسلح
ــن        - ٨٥ ــرارات جملــس األم ــا لق ــى أن تواصــل، وفق ــة عل ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩وأحــث احلكوم
ــة   )٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و ــل آلليـ ــدعم الكامـ ــدمي الـ ، تقـ

الرصد واإلبـالغ مـن أجـل منـع ووقـف االنتـهاكات والتجـاوزات اجلـسيمة الـيت ترتكـب حبـق                 
  .األطفال، مبا يتناىف مع القانون الدويل الساري

اجلهات املاحنة إىل تقدمي املزيـد مـن الـدعم إىل الـربامج واملبـادرات الوطنيـة مـن                   أدعو  و  - ٨٦
جل حتسني محاية األطفال ودعـم جهـود ومبـادرات وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري                    أ

احلكوميــة، مبــا فيهــا اجلهــود واملبــادرات الراميــة إىل زيــادة فعاليــة الرصــد والــدعوة وغريهــا مــن 
  .برامج محاية األطفال

 األطـراف   ن السالم هو أفضل ما حيقق محاية األطفال، ولذا أحث مجيع          أعيد تأكيد أ  و  - ٨٧
يف سـياق أي مفاوضـات      وعلى العمل الدؤوب مـن أجـل التوصـل إىل تـسوية سـلمية للنــزاع،                 

، وأحـث احلكومـة علـى إدراج بنـود حمـددة            ةلدولل  التابعة مستقبلية مع اجلماعات املسلحة غري    
 يف االتفاقـات الناجتـة عـن تلـك املفاوضـات، مبـا يف ذلـك                 ،محايـة األطفـال   هتدف بصفة خاصـة     

غري املشروط عن مجيع األطفال وضمان مشاركتهم على حنو آمـن يف مجيـع القـرارات                اإلفراج  
  .اليت متسهم
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	5 - وفي عام 2010، جرت انتخابات تشريعية ورئاسية. وانتُخب خوان مانويل سانتوس كالديرون من حزب الوحدة الوطنية الاجتماعي رئيسا، وتولى مهام الرئاسة في آب/أغسطس. وأعرب الرئيس سانتوس عن التزامه بحقوق الإنسان، وأكد على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووعد بإجراء حوار اجتماعي والعمل على تحقيق توافق سياسي خلال فترة ولايته. ومن التدابير الأولى المتخذة من حكومته في آب/أغسطس 2010 اعتماد قانون ضحايا الاختفاء القسري. ويحدد هذا القانون أفراد أسر المختفين ضمن الضحايا، ويضع آليات لتيسير التعرف على المختفين من خلال إنشاء قاعدة للبيانات الوراثية. واتُّخذت خطوة أخرى حاسمة عام 2011، بموافقة الكونغرس في أيار/مايو على قانون تعويض الضحايا ورد الأراضي إلى أصحابها، وهو قانون دخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه، ويتيح الإطارَ القانوني اللازم لرد الأراضي إلى الأشخاص الذين أُخرجوا من ديارهم بسبب النزاع المسلح. وقد ساعد اعتراف حكومة كولومبيا بوجود نزاع مسلح - وهو تغيير إيجابي في السياسة المتبعة في الماضي مما أدى إلى إجراء المناقشات المتعلقة بالقانون.
	6 - ولطالما كان الأطفال الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين معرضين بوجه خاص لانتهاكات جسيمة. فقد كانت أراضي الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين إلى حد بعيد، على مدى عقود من الزمن، مسرحا للنزاع المسلح بين القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية والقوات التي تخوض حرب عصابات. ووفقا لأرقام قدمتها جهات حكومية في عام 2009، بلغت نسبة الكولومبيين الذين يعيشون في فقر 45.5 في المائة وأولئك الذين يعيشون في فقر مدقع 16.4 في المائة، وخصوصا في المناطق الريفية. ويطال الفقر الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين أكثر من غيرهم، وينتشر بشكل خاص بين الأطفال، الذين بلغت نسبتهم في عام 2009، 38 في المائة من مجموع السكان.
	7 - وما زالت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي أكبر وأقدم جماعة مسلحة تخوض حرب عصابات في البلد، يليها جيش التحرير الوطني، الذي يعتبره الكثيرون ثاني أكبر الجماعات التي تخوض حرب عصابات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدت العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الكولومبي على نطاق أوسع إلى مصرع عدد من كبار قادة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي أثناء القتال. 
	8 - وأعلن الرئيس سانتوس، منذ توليه الرئاسة، أنه يفكر مليا في إمكانية إجراء محادثات سلام بين الحكومة والجماعات التي تخوض حرب عصابات. وضمن الشروط المسبقة لأي عملية سلام محتملة، أوضحت الحكومة أنه يجب على الجماعات التي تخوض حرب عصابات أن تفرج عن جميع الأشخاص المختطفين؛ وأن توقف تجنيد الأطفال وتطلق سراح جميع الأطفال المجندين في صفوفها؛ وأن تكف عن استخدام الألغام الأرضية وعن القيام بأعمال ”إرهابية“.
	9 - وظهرت جماعات مسلحة جديدة رغم تسريح نحو 000 32 عنصر من عناصر قوات الدفاع الذاتي الموحدة الكولومبية بين عامي 2003 و 2006، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة إدماج هؤلاء المقاتلين السابقين. وتعتبر الحكومة هذه الجماعات عصابات إجرامية ومع ذلك، أشار مكتب المدعي العام في تقريره الذي يغطي الفترة 2009-2010، أن هذه التنظيمات الإجرامية التي ظهرت عقب تسريح قوات الدفاع الذاتي الموحدة، الجيل الثالث من الجماعات شبه العسكرية في كولومبيا وتمثل هدفها الأساسي في الحفاظ على الأراضي التي كانت تعمل بها قوات الدفاع الذاتي الموحدة من قبل. وفي عام 2011، ذكر مكتب أمين المظالم في كولومبيا بشأن المخاطر الانتخابية، تعزيز الجماعات المسلحة غير القانونية التي ظهرت عقب تسريح قوات الدفاع الذاتي الموحدة ومنها لوس بايساس، ولوس أورابينوس، والجيش الشعبي الثوري الكولومبي، والنسور السود، والتي قامت بعملية إعادة هيكلة وتوسع وتجميع.
	10 - وهذه الجماعات ليست متجانسة من حيث دوافعها أو هياكلها أو أساليب عملها. ففي حين يقتصر نشاط العديد منها على الأنشطة الإجرامية، فإن البعض الآخر يعمل بطريقة مماثلة للتنظيمات شبه العسكرية السابقة. ولدى بعض هذه الجماعات هياكل عسكرية وتسلسل قيادي، وهي قادرة على القيام بمراقبة الأراضي ومواصلة تنفيذ عمليات ذات طابع عسكري، ولها توجه سياسي وإيديولوجي مماثل لتوجه قوات الدفاع الذاتي الموحدة الكولومبية السابقة. وأظهرت جماعات أخرى قدرتها على التغيّر، بل وعلى القيام بعمليات مشتركة في بعض الحالات، مشكّلة تحالفات مع غيرها من الجماعات المسلحة التي ظهرت بعد تسريح التنظيمات شبه العسكرية، و/أو مع جماعات تخوض حرب عصابات، وهو غالبا ما يسبب العنف. ولم تكن هناك أي عمليات تسريح جماعي أو واسع النطاق للجماعات التي تخوض حرب عصابات أو غيرها من الجماعات المسلحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على الرغم من أنه تمت بالفعل عمليات تسريح فردية لمقاتلين من جميع الجماعات المسلحة.
	11 - وأشار تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن كولومبيا لعام 2010 (A/HRC/16/22) إلى زيادة في العنف الناجم عن الجماعات المسلحة التي ظهرت بعد تسريح التنظيمات شبه العسكرية وأشار بصفة خاصة إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في المذابح المرتكبة في سياق الخلافات بين هذه الجماعات وداخل كل منها ووثّقت فرقة العمل هجمات منهجية ضد المدنيين منسوبة إلى هذه الجماعات المسلحة، ومن ذلك على سبيل المثال التهديدات، والمذابح، وجرائم القتل الانتقائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، واستخدام الألغام الأرضية.
	12 - والتشريد المتواصل للمدنيين في كولومبيا سمة رئيسية للنزاع المسلح. وهو نتيجة للمواجهات المسلحة، وأعمال القتل، والمذابح، والتهديدات التي تطال حياة وسلامة ورفاه الأفراد والجماعات، ووجود الألغام الأرضية، وتجنيد الأطفال، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، وحرمانهم من الحصول على الخدمات الأساسية. ووفقا لأرقام قدمتها جهات حكومية، فقد سُجل 381 700 3 شخصا ضمن المشردين داخليا في الفترة من عام 1997 إلى أيار/مايو 2011. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجل 470 294 شخصا جديدا ضمن المشردين داخليا، 51 في المائة منهم من الأطفال (427 69 من الفتيات و 329 72 من الفتيان). وتقدّر مصادر غير حكومية أن العدد الكلي للمشردين داخليا هو أكبر بكثير من ذلك، بالنظر إلى النقص في الإبلاغ والتحديات المتصلة بإدارة المعلومات.
	13 - وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالكامل بالنظر في القضايا المتصلة بجرائم الحرب في هذا البلد عملا بالمادة 124 من نظام روما الأساسي، بعد انقضاء فترة التحفظ الممنوحة للحكومة.
	ثالثا - الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال
	ألف - تجنيد الأطفال واستخدامهم
	14 - تنتشر عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبَل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة انتشارا واسعا وتُجرَى بصورة منهجية. ورغم أن طبيعة هذه العمليات وحجمها غير معروفين بالضبط، فقد سجلت فرقة العمل عددا متزايدا من الحالات. وتشير المعلومات التي تلقتها فرقة العمل إلى أن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ما زال لديها عدد كبير من الأطفال بين صفوفها. ورغم أن جماعات العصابات تنحو إلى تجنيد الأطفال أساسا في المناطق الريفية، فإن الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة مثل لوس راسترولوس ولوس أورابينوس تفعل ذلك في المناطق الحضرية في معظم الأحيان. ويتعرض أطفال الشعوب الأصلية أو الأطفال المنحدرون من أصول أفريقية - كولومبية بوجه خاص لخطر الوقوع في أيدي جميع هذه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لتجنيدهم واستخدامهم. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم التحقق من وقوع حالات تجنيد لأطفال صغار تبلغ أعمارهم 9 أو 10 أعوام. وثبت أيضا أن التهديدات بالتجنيد توجَّه إلى أطفال عمرهم 8 أعوام.
	15 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحققت فرقة العمل من 343 حالة لتجنيد واستخدام الأطفال في 23 مقاطعة من المقاطعات في أنحاء البلد البالغ عددها 32، من بينها منطقة ساحل المحيط الهادئ (كاوكا، وتشوكو، ونارينيو، وبالي ديل كاوكا)، ومنطقة ساحل البحر الكاريبي (بوليفار، وسيزار، وكوردوبا، ولا غواخيرا، وماغدالينا) ومناطق الحدود (أراوكا، وكاكيتا، ونورتي دى سانتاندر، وبوتومايو، وسانتاندر، وفاوبيس) ووسط كولومبيا (أنتيوكيا، وكالداس، وكونديناماركا، وغوافياري، وهويلا، وميتا، وريسارالدا، وتوليما).
	16 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير استمرت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي في أنشطة تجنيد الأطفال، بمن فيهم الفتيات. وأشارت التقارير إلى قيام القوات المسلحة الثورية بتجنيد الأطفال والتهديد بتجنيدهم في 121 من البلديات في 22 مقاطعة، في منطقة ساحل البحر الكاريبي (أنتيوكيا، وبوليفار، وكوردوبا، وماغدالينا)، ومنطقة ساحل المحيط الهادئ (كاوكا، وتشوكو، وبوتومايو، وفالي ديل كاوكا)، ومناطق الحدود (أراوكا، وكاكيتا، ونورتي دى سانتاندر، ونارينيو)، ووسط كولومبيا (كونديناماركا، وغوافياري، وميتا، وتوليما). وعلى سبيل المثال في كاوكا، في آب/أغسطس 2009، قامت القوات المسلحة الثورية بتجنيد فتاتين من فتيات الشعوب الأصلية تبلغان 11 و 15 عاما وصبي عمره 15 عاما. وفي كانون الثاني/يناير 2010، أثناء غارة بالقنابل شنتها القوات العسكرية الكولومبية على ثلاثة من مخيمات القوات المسلحة الثورية، قُتِل أحد الأطفال، البالغ من العمر 10 سنوات، من المرتبطين بالقوات المسلحة الثورية، وأصيب بجروح طفلان آخران مرتبطان بها عمر كل منهما 16 عاما. وفي أيار/مايو 2011، في إحدى البلديات بمقاطعة أنتيوكيا، في حادثتين منفصلتين، قامت القوات المسلحة الثورية بتجنيد 15 طفلا، وقام جيش التحرير الوطني بتجنيد 13 طفلا.
	17 - ومن المعروف عن القوات المسلحة الثورية أنها تحدد هوية الأطفال بغية تجنيدهم في وقت لاحق في بعض المقاطعات. ففي شباط/فبراير 2010، على سبيل المثال، دعا أعضاء القوات المسلحة الثورية أفراد أحد المجتمعات المحلية في مقاطعة أنتيوكيا إلى عقد اجتماع أجروا خلاله حصرا للأطفال وأخبروهم باعتزامهم العودة لتجنيد جميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 أعوام. ووردت إفادات بحالات مماثلة في تشوكو وبوتومايو. وتستخدم القوات المسلحة الثورية الأطفال في أغراض متنوعة، من بينها حمل الأمتعة، وتصنيع الألغام وغرسها، وشراء الأدوية، وجمع معلومات استخباراتية. كما سُجِّلت أيضا حالة واحدة استُخدِم فيها أحد الأطفال ”كمفجِّر للضحايا“: في آذار/مارس 2010 في نارينيو، استخدمت القوات المسلحة الثورية طفلا عمره 12 عاما لحمل متفجرات؛ وتم تشغيل المتفجرات عن بُعْد لدى اقتراب الطفل من قسم الشرطة وتم تفجير الطفل. 
	18 - وجرى التثبت من حالات قام فيها جيش التحرير الوطني بتجنيد الأطفال والتهديد بتجنيدهم أو باستخدامهم في 55 من البلديات في ثماني مقاطعات، هي المناطق الممتدة على حدود فنزويلا (أراوكا، ونورتي دي سانتاندر، وسانتاندر) والمقاطعات الساحلية (بوليفار، وكاوكا، وتشوكو، وماغدالينا، ونارينيو). وفي كانون الثاني/يناير 2009، في مقاطعة أنتيوكيا، قامت جماعة مسلحة غير تابعة للدولة نشأت في أعقاب تسريح التنظيمات شبه العسكرية تدعى لوس راستروخوس، بناء على طلب جيش التحرير الوطني، بتجنيد 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عاما. وفي أيار/مايو 2010، في مقاطعة سيزار، قام أفراد من جيش التحرير الوطني بتجنيد طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وقتلوه في وقت لاحق.
	19 - وأجريت حملات للتجنيد في المدارس لإغواء الأطفال بالعمل كمبلغين و/أو بالانضمام إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وفي نيسان/أبريل 2010، في مقاطعة تشوكو، حاول جيش التحرير الوطني أن يجنِّد صبيين من الشعوب الأصلية، يبلغان من العمر 13 و14 عاما، في فناء مدرسة. وتدخلت إحدى المدرِّسات لتعطيل عملية التجنيد. واضطر الطفلان والمدرِّسة إلى الفرار لتجنب الانتقام منهم. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، في مقاطعة أنتيوكيا، قام أفراد من جيش التحرير الوطني الباحثين عن أشخاص لتجنيدهم بأخذ 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما وأربعة مدرسين واحتجازهم.
	20 - ووردت إفادات بحالات لتجنيد للأطفال والتهديد بتجنيدهم من قِبَل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة نشأت في أعقاب تسريح التنظيمات شبه العسكرية، في 128 من البلديات في 23 مقاطعة، وبوجه خاص في مقاطعات أنتيوكيا، وأتلانتيكو، وبوليفار، وكالداس، وكاوكا، وسيزار، وتشوكو، وكوردوبا، وكونديناماركا، ولا غواخيرا، وماغدالينا، وميتا، ونارينيو، ونورتي دي سانتاندر، وبوتومايو، وسوكري، وفالي ديل كاوكا. وفي نيسان/أبريل 2010 في أنتيوكيا، قامت جماعة لوس راستروخوس بتجنيد نحو 30 طفلا وبيعهم لجيش التحرير الوطني. وفي حزيران/يونيه 2009، في ميتا، قام الجيش الثوري الشعبي الكولومبي بتجنيد طفل. وخلال العام نفسه، أكدت الإفادات بأن ما لا يقل عن ستة أطفال آخرين تم تجنيدهم من قِبَل الجيش الثوري الشعبي الكولومبي في نفس المقاطعة. وفي آب/أغسطس 2010، أصدر نظام الإنذار المبكر التابع لمكتب أمين المظالم في كولومبيا إنذارا عاجلا بشأن وجود جماعات لوس أغويلاس نغراس، ولوس بايساس، ولوس راستروخوس، في مقاطعة كوردوبا، وهي جماعات ارتكبت مذابح وقامت بتهديد وتجنيد الأطفال في المنطقة، وبخاصة فيما بين مجتمعات الشعوب الأصلية. وفي شباط/ فبراير 2011، في أنتيوكيا، تم تجنيد ما لا يقل عن 13 طفلا على يد العديد من هذه الجماعات، ومن بينها لوس بايساس، ولوس راستروخوس، ولوس أورابنيوس.
	21 - وما زال أطفال الشعوب الأصلية معرضين بشدة لخطر وقوعهم في براثن جميع هذه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بغرض تجنيدهم. وفي أيلول/سبتمبر 2009، لاحظ الممثل الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية ”أنه يبدو أن الجماعات المسلحة غير المشروعة، تبدي تجاهلا تاما لمعايير حقوق الإنسان“، وحثها على ”كبح جماح ممارسات تجنيد أطفال الشعوب الأصلية واستخدامهم“ (A/HRC/12/37/Add.9). وأفاد مرصد البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في تقريره السنوي لعام 2010، عن حدوث زيادة في حالات التجنيد الإجباري لأطفال الشعبين الأصليين سيكواني وغوايابيرو في مقاطعة غوافياري. وفي عام 2010، قام جيش التحرير الوطني بتجنيد ما لا يقل عن 16 طفلا من أطفال الشعوب الأصلية في مقاطعة تشوكو. أعربت لجنة حقوق الطفل، خلال نظرها في التقرير الأولي لكولومبيا في 4 حزيران/يونيه 2010، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح (CRC/C/OPAC/COL/CO/1)، عن قلقها العميق لتعرض الأطفال الكولومبيين من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية بصفة خاصة للتشريد بالإكراه أو القتل لرفضهم التجنيد، نظرا لتأثر مجتمعاتهم المحلية عادة بالنزاع المسلح. وفي الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2011، قامت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي بتجنيد ما لا يقل عن ثلاثة من أطفال الشعوب الأصلية في مقاطعة كاكيتا. وفي حزيران/يونيه 2011، في مقاطعة كاوكا، قام الجيش الكولومبي بتسليم طفلين كانت القوات المسلحة الثورية قد جندتهما إلى المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة. ووردت إفادات بحالات أخرى لتجنيد أطفال الشعوب الأصلية على يد جماعات مسلحة في مقاطعات كاوكا، وكوردوبا، ولا غواخيرا، وغوافياري، ونارينيو، وفاوبيس، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	22 - وتم توثيق حالات بقيام أفراد القوات العسكرية الكولومبية باستخدام الأطفال لأغراض استخبارية، بما يخالف القانون الجنائي الوطني، والقانون الخاص بالأطفال والمراهقين (القانون 1098)، وتوجيهات وزارة الدفاع الوطني. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2009، في مقاطعة فالي ديل كاوكا، وردت إفادات بأن أعضاء الجيش الوطني الكولومبي قدموا أغذية لأطفال مقابل الحصول على معلومات عن وجود جماعات مسلحة في المناطق الريفية. وفي أيار/مايو 2010، وردت إفادات باستخدام طفلة عمرها 13 عاما كمبلِّغة من قِبَل القوات البحرية في إطار عملية عسكرية امتدت ثلاثة أيام في مقاطعة تشوكو. وقد يكون في استخدام الأفراد العسكريين للأطفال في جمع معلومات استخباراتية إخلالا بحقوقهم، وتحميلا لهم بهموم إضافية، وتهديدا لأمنهم بتعريضهم لانتقام الجماعات الأخرى منهم.
	23 - ومما يثير القلق حالات الاستجوابات التي تجريها القوات العسكرية الكولومبية للأطفال الذين وقعوا في أسر الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو هربوا منها أو أُطلِق سراحهم منها، وكذلك مخالفة أحكام القانون الوطني التي تنص على تسليم الأطفال إلى السلطات المدنية في غضون فترة زمنية لا تتجاوز 36 ساعة. وفي شباط/فبراير 2009، في مقاطعة سيزار، خضعت طفلتان - كانت أسرتاهما قد نزحتا بعد تلقي تهديدات من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي بتجنيدهما - للاستجواب من قِبَل أفراد الجيش الوطني الكولومبي سعيا للحصول على معلومات عن الجماعة. وفي أيار/مايو 2009، استسلم 12 صبيا وفتاتان و 94 من البالغين كانت جماعة لوس راستروخوس قد جندتهم، إلى القوات العسكرية الكولومبية في مقاطعة تشوكو، وتم نقلهم إلى قاعدة عسكرية في مقاطعة أنتيوكيا، حيث تم احتجازهم لمدة 38 يوما. وفي كانون الثاني/يناير 2010، استسلم طفلان جندتهما القوات المسلحة الثورية، إلى القوات العسكرية الكولومبية. وتم احتجازهما في قاعدة عسكرية لمدة أربعة أيام. وفي آب/أغسطس 2010، في مقاطعة ميتا، خضع طفل عمره 12 عاما اعتُبِر من أعضاء إحدى جماعات العصابات، للاستجواب من قِبَل القوات العسكرية الكولومبية عن وجود الجماعة في المنطقة. 
	24 - ورغم أن القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين يحظر إشراك الأطفال في الأنشطة العسكرية والعمليات النفسية والحملات المدنية - العسكرية والأنشطة المشابهة، فقد ظلت القوات العسكرية الكولومبية تشرك الأطفال في الأنشطة المدنية - العسكرية، وتقيم برامج معينة مثل برنامج كلوب لانسيتاس الذي يهدف إلى إنشاء قدر من التقارب بين الجيش والمجتمع المحلي. وفي تموز/يوليه 2009، أعرب نظام الإنذار المبكر التابع لمكتب أمين المظالم عن القلق إزاء طلب القوات العسكرية الكولومبية بإشراك الأطفال في برنامجين بعد الدوام الدراسي هما بوليسيا سيفيكا خوفينيل وكلوب لانسيتاس، في مقاطعة ميتا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، شارك 600 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاما، مضافا إليهم 300 من المراهقين، في برنامج ”إجازات الإثارة“ في أراوكا، اشتمل على زيارات إلى ألوية عسكرية وتفاعلات مع الجنود. وهذه الأنواع من الأنشطة تعرَّض الأطفال للخطر وتكشفهم أمام انتقام الجماعات المسلحة فيما بعد. 
	25 - وطبقا لما سلمت به المحكمة الدستورية في كولومبيا والمجلس الوطني المعني بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمنع التجنيد (CONPES 3673، 2010)، فإن تجنيد الأطفال والنزوح الداخلي مسألتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا ففي أيلول/سبتمبر 2009، سُجلت حالة التهديد بالتجنيد كسبب للتشرد في السجل الكولومبي للمشردين. ففي حالات كثيرة، يكون النزوح هو الخيار الوحيد أمام الأسر التي تحاول تجنب تجنيد أطفالها من قِبَل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. ووفقا لإفادات اللجنة المعنية برصد السياسات العامة المتعلقة بالنزوح الداخلي في كولومبيا، فإنه في عام 2008، أفادت حوالي 600 2 أسرة نازحة بأن التجنيد هو السبب وراء نزوحها. وفي شباط/فبراير 2009، نزحت 10 أسر كنتيجة للتهديدات التي تلقتها من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، التي اتهمتهم بالعمل كمبلِّغين لدى القوات العسكرية الكولومبية. وفي أيار/مايو 2010، نزح في أنتيوكيا 11 صبيا وفتاتان تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، وذلك لتجنب تجنيدهم من قِبَل القوات المسلحة الثورية وغيرها من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وفي آذار/مارس 2011، في مقاطعة ميتا، أُجبِرَت أسرتان على النزوح في أعقاب تهديد القوات المسلحة الثورية بتجنيد أطفالهما.
	باء - قتل الأطفال وتشويههم
	26 - ما زال الأطفال يقعون ضحايا للقتل والتشويه أثناء المعارك، نتيجة للهجمات العشوائية، والألغام الأرضية، وكذلك الذخائر غير المنفجرة. وارتكبت غالبية حالات قتل وتشويه الأطفال بواسطة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في ما لا يقل عن 10 مقاطعات هي: أراوكا وأنتيوكيا وبوتومايو وبوليفار وسانتاندر وسيزار وكاوكا وكوردوبا وميتا ونارينيو. ووفقا لتقرير المعهد الوطني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، تم توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة في 5 في المائة فقط من الحالات (128 حالة)، منها 97 حالة تشمل أطفالا قُتلوا في عامي 2009 و 2010، نتيجة لما وصفه المعهد بأنه ”عنف اجتماعي وسياسي“.
	27 - وأُبلغ عن حالاتٍ قُتل فيها أطفال على أيدي القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي. ففي كانون الثاني/يناير 2009، على سبيل المثال، تُوفي ثلاثة أطفال نتيجة لهجوم شنته القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي على بلدة تقع في مقاطعة نارينيو. وفي مقاطعة كاوكا، قُتل صبي عمره 5 أعوام في أيار/مايو 2010 عندما اعتدت القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي على أُم ذلك الطفل، التي كانت تعمل مستشارة في البلدية؛ وفي حادث آخر منفصل وقع في كاوكا أيضا، قُتل صبي عمره 11 عاما وفتاة عمرها 17 عاما أثناء هجوم بالقنابل شنته القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي.
	28 - وتأكد أيضا مقتل أطفال وتشويههم على أيدي جماعات مسلحة أخرى. ففي كانون الثاني/يناير 2009، قُتل في مقاطعة كاوكا صبي عمره 11 عاما على أيدي عناصر من جيش التحرير الوطني، وكان هذا الصبي قد شهد جريمة قتل والده بأيدي عناصر من تلك الجماعة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قُتلت فتاتان تبلغان من العمر 14 عاما و 15 عاما، على أيدي أعضاء في جماعة ”لوس راستروخوس - Los Rastrojos“، لأنهما رفضتا اغتيال رئيس بلدية في مقاطعة أنتيوكيا. وفي آذار/مارس 2010، قُتلت فتاة عمرها 17 عاما في مقاطعة كوردوبا على أيدي أفراد من جماعة ”لوس أُوربنيوس - Los Urabeños“، لأنها قاومت الاعتداء الجنسي عليها. وفي نيسان/أبريل 2010، في مقاطعة كوردوبا، قُتل صبيان وفتاة على أيدي جماعة ”لوس راستروخوس - Los Rastrojos“. وفي آب/أغسطس 2010 في مقاطعة ميتا، طُعنت فتاة عمرها 15 عاما حتى الموت على أيدي أفراد من الجيش الثوري الشعبي الكولومبي لمكافحة الإرهاب. وفي شباط/فبراير 2011، قُتل في مقاطعة أنتيوكيا، صبي عمره 10 أعوام رميا بالرصاص على أيدي مجموعة مسلحة مجهولة أمام والدته، وهي زعيمة محلية قُتلت هي أيضا في وقت لاحق.
	29 - وما زال الأطفال يقعون ضحايا للمعارك الدائرة بين القوات العسكرية الكولومبية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وفي آذار/مارس 2011 في مقاطعة كاوكا، تُوفي أربعة صبية وفتاة واحدة، ممن جندتهم القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي، عندما قصفت القوات العسكرية الكولومبية المعسكر الذي كانوا فيه. وفي حزيران/يونيه 2011، قُتل صبي عمره 11 عاما وأُصيب ثلاثة صبية آخرون، بلغت أعمارهم 9 أعوام و 10 أعوام و 11 عاما، بجروح في هجوم شنته القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي على الشرطة. وفي أيلول/سبتمبر 2009، في مقاطعة كاوكا، أطلقت طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الجيش الكولومبي النار من مدفع رشاش على دار للأطفال تابعة للمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة أثناء مواجهات مسلحة مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي. وأصاب طلق ناري طفلة في الثالثة من عمرها وتسبب في بتر ساقها. وفي نيسان/أبريل 2010، أُصيبت معلمة وطفلها في مقاطعة كاوكا من جراء تبادل لإطلاق النار بين الجيش والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي. وفي أيار/مايو 2010 في مقاطعة غوافياري، أُصيب ثلاثة أطفال في مدرسة بجروح، بعد وقوعهم في مرمى النيران المتبادلة ردا على هجوم شنه قناصة من القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي.
	30 - وطبقا لمرصد البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تُوفي في عامي 2009 و 2010، 330 شخصا، بينهم 27 طفلا (20 صبيا و 7 فتيات) في 68 مجزرة، ارتكبتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة في 16 مقاطعة من مقاطعات البلد، وبشكل أساسي في أراوكا وأنتيوكيا وفالي ديل كاوكا وكوردوبا ونارينيو. وفي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه2011، أفاد المرصد أن المذابح قد زادت بنسبة 29 في المائة مقارنة بالعام السابق؛ وأن 32 مذبحة قد ارتكبت حتى تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد تأثرت بشكل خاص مجتمعات الآوا من السكان الأصليين في مقاطعة نارينيو، نظرا لأنها تعيش في منطقة زراعة المخدرات والاتجار فيها، وحيث تُوجد الجماعات المسلحة. وفي الفترة من شباط/فبراير وحتى أيلول/سبتمبر 2009، قُتل ما لا يقل عن تسعة أطفال من أبناء شعب الآوا الذي ينتمي للشعوب الأصلية في المجازر التي ارتكبتها القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في مقاطعة نارينيو، لقي اثنان من الأطفال وخمسة أشخاص آخرون ينتمون لشعب الآوا من الشعوب الأصلية حتفهم حرقا عندما أشعلت القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي النار في حافلة سياحية. وفي نيسان/أبريل 2010 في مقاطعة كاوكا، زُعم أن خمسة أفراد ينتمون لأسرة من الشعوب الأصلية، من بينهم طفلان يبلغ عمر أحدهما عامين ويبلغ عمر الآخر 8 أعوام، قُتلوا بأيدي جماعة ”لوس راستروخوس - Los Rastrojos“.
	31 - ورغم أن المعلومات الحكومية تشير على ما يبدو إلى انخفاض حالات الإعدام خارج نطاق القانون التي تتم على أيدي قوات الأمن الكولومبية، فقد أُبلغ عن بعض الحالات. وحتى آب/أغسطس 2011، سجل مكتب المدعي العام 788 2 حالة إعدام خارج نطاق القانون، في 29 مقاطعة. وفي آذار/مارس 2010، زُعم في مقاطعة هويلا أن طفلا، كانت القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي قد جندته من قبل وأُصيب بجروح في مواجهات مع القوات المسلحة الوطنية، أُعدم في وقت لاحق على أيدي أفراد تلك القوات.
	32 - وما زالت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تُؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين، بمن فيهم الأطفال. وطبقا لإفادة البرنامج الرئاسي المتكامل للإجراءات المتعلقة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد، وقع 116 طفلا (22 فتاة و 94 صبيا) ضحايا للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ويُقدر أن حجم المشكلة أكبر بكثير من ذلك لأن الكثير من الضحايا لا يبلغون عن هذه الحوادث. وأُفيد عن وجود ألغام أرضية بشكل أساسي في 12 مقاطعة هي: أراوكا وأنتيوكيا وبوتومايو وتوليما وغوافياري وفالي ديل كاوكا وكاكيتا وكاوكا وكوردوبا وميتا ونارينيو ونورتي دي سانتاندر. وقد تأثر السكان من الشعوب الأصلية إلى حد كبير، وبخاصة في مقاطعتي غوافياري وكاوكا. ففي تموز/يوليه 2009، تُوفي طفل وأُصيب آخران بجروح خطيرة في مقاطعة ميتا بعد اللعب بجهاز متفجر في ميدان للرماية تابع لكتيبة من الجيش الوطني الكولومبي.
	33 - وما زالت الألغام الأرضية تُزرع، بصورة رئيسية من قبل القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني. وفي نيسان/أبريل 2009 في مقاطعة أراوكا، وطبقا لتقرير أصدره مكتب أمين المظالم في كولومبيا، قُتل صبي عمره 8 أعوام وأُصيب صبي عمره 6 أعوام بسبب لغم أرضي. وفي أيار/مايو 2010، وفي حالتين منفصلتين في مقاطعتي أنتيوكيا وكاوكا، أُصيب صبي وفتاة، يبلغ عمر كل منهما 12 عاما، بجروح جراء ألغام أرضية يُزعم أن القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي زرعتها. وفي آب/أغسطس 2010 في مقاطعة أراوكا، فَقَدَ صبيٌ يبلغ من العمر 12 عاما ساقيه في حادث انفجار لغم أرضي. وبعد ذلك، تقاضت القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي من أسرة هذا الصبي ثمن اللّغم.
	جيم - العنف الجنسي الجسيم ضد الأطفال
	34 - ما زالت الحالات الفعلية لارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال أكبر بكثير مما يُبلغ عنه في كولومبيا. ولا تُوجد عمليات منتظمة لجمع المعلومات، ولا تُوجد سجلات رسمية عن عدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت ضد الأطفال. فكثير من الضحايا أو أسرهم لا يبلغون عن حالات الاعتداء خوفا من انتقام الجناة أو بسبب عدم الثقة في نظم الدولة لتحقيق العدالة أو توفير الحماية. ولا يملك الضحايا ولا أسرهم عادة إمكانية الاستفادة من الإجراءات والآليات المتبعة لمعالجة هذه الانتهاكات، وهم ليسوا على وعي بها ولا يفهمونها.
	35 - وفي كثير من الأحيان، فإن الفتيات، اللاتي تجندنهن جماعات مسلحة غير تابعة للدولة أو اللاتي يرتبطن بهذه الجماعات، يتعرضن لأعمال عنف جنسي جسيمة ومتكررة. وكثيرا ما يُكرهن على إقامة علاقات جنسية مع بالغين وهن في سن مبكرة، ويُجبرن على الإجهاض إذا حملن. ويُجبرن أحيانا أيضا على استعمال موانع حمل كثيرا ما تكون غير كافية وضارة. وفي عام 2009، وردت معلومات تُفيد بأن القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي أجبرت فتيات حوامل على الإجهاض، في مقاطعة كاوكا.
	36 - وفي عام 2010 في مقاطعة بوتومايو، قامت مجموعة مكونة من أربعة رجال مسلحين ينتمون إلى جماعة مسلحة مجهولة غير تابعة للدولة بالاعتداء الجنسي على فتاتين يبلغ عمر كل منهما 17 عاما. وفي آب/أغسطس 2010، وفي مقاطعة ميتا، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما للتعذيب والاعتداء الجنسي والتشويه عندما قام الجناة بقطع ثدييها، وقُتلت على أيدي عناصر من الجيش الثوري الشعبي الكولومبي. وشُردت أسرة هذه الضحية نتيجة لذلك. وفي آذار/مارس 2011، في مقاطعة نارينيو، اغتُصبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، ثم أُجبرت على تنظيف مكان عام وهي عارية، وعُذبت وأُرغمت على أكل الفضلات البشرية، وقُتلت أمام الناس في المجتمع المحلي على أيدي جماعة ”لوس راستروخوس - Los Rastrojos“، التي حذرت من أن هذا الإجراء الانتقامي سيكون مصير كل من يتقدم بشكاوى ضدها.
	37 - وقد عرّض النزاع المسلح أيضا الأطفال لخطر الاستغلال الجنسي. ففي أيار/مايو 2009، قام أعضاء في جماعة ”لوس راستروخوس - Los Rastrojos“ في مقاطعة بوتومايو بعرض أموال على طالبات مدرسة البنات مقابل إقامة علاقات جنسية معهن. وفي عام 2011، تعرض أطفال مجتمعات الشعوب الأصلية في مقاطعة غوافياري، تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاما، ومعظمهم من الفتيات، للاغتصاب المتكرر والاستغلال الجنسي على أيدي جماعات مسلحة.
	38 - ووردت أيضا تقارير عن حالات عنف جنسي ارتكبها أفراد من القوات العسكرية الكولومبية وأفراد من الشرطة. وفي آب/أغسطس 2009 في مقاطعة غوافياري، زُعم أن فتاة من الشعوب الأصلية تبلغ من العمر 5 أعوام وقعت ضحية اعتداء جنسي ارتكبه أحد أفراد القوات العسكرية الكولومبية. وفي الشهر نفسه، اغتُصبت فتاتان في مقاطعة أنتيوكيا يبلغ عمر كل منهما 15 عاما، وتعرضتا للاعتداء على يدي أحد أفراد القوات العسكرية الكولومبية. وفي نيسان/أبريل 2010 في مقاطعة أراوكا، أُفيد أن أحد أفراد القوات العسكرية الكولومبية اغتصب فتاة عمرها 14 عاما. وزُعم أن فتاة أخرى عمرها 13 عاما تعرضت للاغتصاب، بالقرب من مدرستها، على أيدي أفراد من القوات العسكرية الكولومبية التي يُوجد موقعها بالقرب من هذه المدرسة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، في مقاطعة أراوكا، أُفيد بأن أحد أفراد القوات العسكرية الكولومبية قام باغتصاب فتاتين مرارا وفي وقت لاحق، قتلت إحدى الفتاتين، مع أخويها، بأيدي عناصر أفراد القوات المسلحة في ما يتصل بحالات الاغتصاب. وذكر أن أحد الصبيين اغتصب قبل قتله.
	دال - الهجمات على المدارس والمستشفيات
	39 - في الفترة المشمولة بالتقرير، وثَّقت فرقة العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ حالات استهداف مدارس أثناء مواجهات بين القوات المسلحة الكولومبية وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة. ففي شباط/فبراير 2010، مثلا، اقتحم أفراد من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، مدرسة ريفية في مقاطعة نارينيو كان سكان أصليون مجتمعين فيها. ثم شنَّ أفراد من القوات المسلحة الكولومبية هجوما على القوات المسلحة الثورية لكولومبيا التي كانت موجودة داخل المدرسة، مما أسفر عن تشريد 300 من السكان الأصليين الذين كان كلا الطرفين يشتبه في أنهم يدعمون الطرف الآخر. وفي حزيران/يونيه 2010 في كاوكا، انفجرت قنبلة في مدرسة ريفية يُزعم أنها كانت تستهدف القوات المسلحة الكولومبية التي كانت موجودة في المدرسة في ذلك الوقت. وفي آب/أغسطس 2010 في كاوكا أيضا، تعرضت عدة مدارس لهجمات وتلقى تسعة معلمين تهديدات من قبل القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي. ورغم أن حالات الاعتداء على المستشفيات أقل تواترا من حالات الاعتداء على المدارس، فقد أُبلغ، عن وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، على مستشفى في كاوكا في أيلول/ سبتمبر 2009.
	40 - وألحقت المواجهات المسلحة أضرارا بالمدارس، مما عرَّض التلاميذ للخطر، لا سيما في كاوكا. ففي شباط/فبراير 2009، في غوافياري، أصيب صبيان وفتاة كانوا يحضرون درسا برصاصات أطلقتها القوات المسلحة الكولومبية ردا على هجوم شنه قناصة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي. وفي أيار/مايو 2009، قتُل صبي يبلغ من العمر 11 عاما في ساحة مدرسة بعد إصابته برصاصة طائشة يُعتقد أن أحد أفراد القوات المسلحة الكولومبية أطلقها أثناء تنفيذ عملية ضد القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، في كاوكا. وفي أيار/مايو 2010 في كاوكا أيضا، أدت الاشتباكات التي وقعت بين القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي والقوات المسلحة الكولومبية إلى إيقاف الدروس إلى أجل غير مسمى في ثلاث من المجتمعات المحلية للسكان الأصليين على الأقل. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010 في كاوكا أيضا، أُصيبت معلمة وفتاتان تبلغان من العمر 13 و 15 عاما في تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الثورية والقوات المسلحة الكولومبية.
	41 - واعتدت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أيضا على المعلمين، مما أدى إلى بث الخوف في صفوف السكان المحليين، وحدا بالأطفال إلى الانقطاع عن الدراسة، وأجبر المدارس في بعض الأحيان على إغلاق أبوابها. ففي حزيران/يونيه 2009 في أراوكا، قُتل معلم من السكان الأصليين على يد أشخاص يشتبه في أنهم ينتمون إلى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي أطلقوا النار عليه أمام تلاميذه. وكنتيجة لذلك، تشرد كافة السكان الأصليين الذين كانوا موجودين في تلك المنطقة. ووفقا لمرصد البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، شهد عام 2010 مقتل 22 معلما في 10 مقاطعات. وأورد المرصد في تقريره السنوي لعام 2010 أن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بما فيها القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، ولوس استروخوس، ولوس أوربينيوس، ولوبايساس هددت المعلمين بسبب تزعمهم لمبادرات مجتمعية تنبذ العنف الجنسي وتجنيد الأطفال. وأفاد المرصد أن الدور الذي اضطلع به المدرسون في المجالين الاجتماعي والمجتمعي أدى إلى اتهامهم من قبل بعض الجماعات المسلحة غير الشرعية، بالتواطؤ مع الطرف الآخر. وبين شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2010، زُعم في كاوكا أن معلمين قُتلا على يد عناصر تنتمي للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي. وبعد ذلك، تعرض جميع المعلمين العاملين في منطقة ريفية في تلك المقاطعة للتهديد من قبل القوات المذكورة. وتعرض المعلمون للتشريد الداخلي، مما أدى إلى حرمان 320 طفلا من التعليم.
	42 - ولا يزال الأطفال يتعرضون للخطر بسبب الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة التي تُترك أحيانا في المدارس أو حولها. ففي حزيران/يونيه 2009، في هويلا، زرعت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي ألغاما في منطقة تبعد 300 متر عن إحدى المدارس، مما عرض 50 تلميذا ومجتمعهم المحلي للخطر. وفي أيار/مايو 2010، في أنتيوكيا، زُعم أن ألغاما زُرعت في منطقة محيطة بإحدى المدارس بسبب إقامة مركز اقتراع فيها. وفي أيار/مايو 2010، في بالي ديل كاوكا، احتمت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي بمدرسة لمهاجمة القوات المسلحة الكولومبية وخلفت وراءها حقل ألغام تحتم بسببه وقف الدروس لفترة تزيد عن ستة أشهر. 
	43 - وأُبلغ عن وقوع العديد من حالات احتلال المدارس من قبل القوات المسلحة الكولومبية وعن وجود وحدات عسكرية بالقرب من المدارس. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2009، احتلت القوات المسلحة الكولومبية مدرسة في كاوكا. فحث المعلمون وأولياء الأمور وغيرهم من أفراد المجتمع المحلي أفراد القوات المسلحة على مغادرة المدرسة. وجرى التحقق من وجود عدة نقاط تفتيش عسكرية أقيمت بالقرب من المدارس. ففي عامي 2009 و 2010، مثلا، أجرت القوات المسلحة الكولومبية عمليات تفتيش للمركبات على مقربة من المدارس في بوتومايو ونارينيو. وفي آب/أغسطس 2010، احتلت مجموعة من جنود القوات المسلحة الكولومبية مدرسة في بالي ديل كاوكا. وفي نيسان/أبريل 2010، في مقاطعة كاوكا، احتُجز 300 طفل بسبب مواجهة بين القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي والقوات المسلحة الكولومبية التي نصبت خيامها في ملعب كرة القدم في المدرسة.
	44 - وأُبلغ أيضا عن تعرض العاملين في القطاع الطبي لتهديدات وعن فرض قيود على تقديم الخدمات الصحية. ففي نيسان/أبريل 2009، في مقاطعة أراوكا، أدت التهديدات التي وجهتها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة إلى العاملين في مركز صحي إلى تشريد أولئك العاملين داخليا ووقف أنشطة المستشفى. وفي أيار/مايو 2009، هاجمت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي سيارة إسعاف كانت تقل جريحا في منطقة ريفية في مقاطعة نورتي دي سانتاندير. وجرى تعليق خدمات الرعاية الطبية في المنطقة بعد هذا الحادث. وفي كانون الثاني/يناير 2011 في أراوكا، اعترضت جماعة مسلحة لم يتسن تحديد هويتها سبيل فريق طبي تابع لمعهد الصحة العامة المحلي واستولت على المركبة التي كانت تقله. وفي حزيران/يونيه 2011، في مقاطعة غوافياري، احتجزت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي موظفي الرعاية الصحية التابعين لمنظمة غير حكومية لمدة يومين أثناء قيامهم بمهمة متابعة في مجتمعات الشعوب الأصلية.
	هاء - حرمان الأطفال من المساعدة الإنسانية
	45 - لا تزال القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية بسبب نشاط الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ووجود الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، واستمرار الأعمال العدائية، تؤثر سلبا على إيصال المساعدة الإنسانية بما في ذلك من المنظمات غير الحكومية، وعلى إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، لا سيما في أنتيوكيا، وأراوكا، وكاوكا، وكاكيتا، وتشوكو، وغوافياري، وهويلا، وميتا، وكوردوبا، ونارينيو، ونورتي دي سانتاندير.
	46 - وأعرب عن القلق لأن تنفيذ الخطة الوطنية لبسط سلطة الدولة على البلد، والتي تهدف إلى فرض السيطرة العسكرية للدولة على مناطق النزاع الواقعة خارج سيطرتها، وإقامة مؤسسات الحكم المدني، وتقديم الخدمات العامة عن طريق اتّباع نهج مدني - عسكري، أمور حالت، في بعض الأحيان، دون إيصال المساعدة الإنسانية والتزام الحياد وجعلت السكان المدنيين أكثر عرضة للأعمال الانتقامية. ففي حزيران/يونيه 2009، مثلا، في أنتيوكيا، هددت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي بشن هجوم على مجتمع ريفي إذا استفاد من الأنشطة المدنية - العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة الكولومبية في المنطقة. وفي آب/أغسطس 2009، في نارينيو، ذكرت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي أن الأنشطة المدنية - العسكرية المنفذة عملا بالخطة الوطنية لبسط سلطة الدولة إنما هي جزء من استراتيجية لمكافحة التمرد تتلقى دعما دوليا وأعلنتها هدفا عسكريا. وفي تموز/يوليه 2011، أعلنت القوات المذكورة أن أحد برامج المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في مقاطعة نارينيو ما هو إلا مبادرة لمكافحة التمرد ترتبط بالخطة الوطنية لبسط سلطة الدولة.
	47 - وعزل المجتمعات المحلية الناجم عن الأعمال التي تنفذها العناصر التابعة للدولة وغير التابعة لها، يؤثر على الأطفال والشعوب الأصلية أكثر من غيرهم. وعلى سبيل المثال، في تشوكو في نيسان/أبريل 2010 عُزل سكان ينتمون لشعب إيمبيرا الأصلي لمدة 10 أيام كنتيجة لمواجهات مسلحة وقعت بين جيش التحرير الوطني والقوات المسلحة الكولومبية.
	48 - وفرضت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي حالة ”الإضراب القسري بقوة السلاح“ التي تمنع حرية حركة السلع والأشخاص وتحتم وقف الأنشطة الاقتصادية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير أساسا في مقاطعات أراوكا وتشوكو وبوتومايو. وأدى ذلك إلى عزل العديد من البلديات وحرمانها من الحصول على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، مثلا، أدت حالة الإضراب المسلح التي فرضتها تلك الحركة المتمردة إلى تعليق حركة النقل البري بالكامل في أراوكا، مما أدى إلى توقف المعونة الغذائية التي تقدمها إحدى المنظمات الإنسانية.
	49 - وأُبلغ عن فرض قيود على إيصال المساعدة الإنسانية بسبب الأنشطة التي تقوم بها القوات المسلحة الكولومبية في بعض المقاطعات. ففي تموز/يوليه 2009، في المناطق الريفية الواقعة في أنتيوكيا، فرضت القوات المسلحة الكولومبية قيودا على كمية الغذاء المسموح لكل عائلة بنقلها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وفي أعقاب عمليات نفذتها القوات المسلحة الكولومبية في نارينيو، أدى الوجود المزعوم لمخلفات الحرب من المتفجرات إلى الحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى السكان المتضررين. وأدت نقاط التفتيش التي أقامتها القوات المسلحة الكولومبية أيضا إلى فرض قيود على كمية الغذاء والبنزين والأسمدة التي كان مسموحا للسكان المدنيين بإحضارها إلى المجتمعات الريفية في بعض المناطق الواقعة في كاوكا، ونارينيو، وبوتومايو، وبايي ديل كاوكا. 
	50 - والمعلومات المتوفرة محدودة للغاية ولا سيما بالنسبة لعمليات اختطاف الأطفال أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مثلا، اختطفت القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي في أنتيوكيا صبيا يبلغ من العمر 13 عاما. وفي نيسان/أبريل 2010، في أروكا، احتُجزت محامية وابنتها البالغة من العمر 14 عاما لمدة ثلاثة أيام. وفي أيار/مايو 2010 في غوافياري، هرب اثنان من أفراد القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي واقتادا معهما فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، احتجزتها المجموعة رهينة لمدة ستة أشهر. وفي أيار/مايو 2011 في نارينيو، اختُطفت فتاة من الشعوب الأصلية تبلغ من العمر 14 عاما، وهي شقيقة لأحد قادة المجتمع المحلي، وتعرضت للتعذيب لمدة أربعة أيام من قِبَل أفراد يُزعم أنهم أعضاء بجماعة لوس راستروخوس ”Los Rastrojos“.
	واو - حالات الاختطاف
	51 - وبحسب ما أفاد به مرصد البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، شهدت الفترة الممتدة بين عامي 2001 و 2009، انخفاضا في العدد الإجمالي لحالات الاختطاف بواقع 51 في المائة، ثم ارتفعت في الفترة 2009-2010 بنسبة 32 في المائة. ومن كانون الثاني/يناير 2009 إلى نهاية عام 2010 أفادت إحصائيات حكومية باختطاف 495 شخصا، منهم 51 طفلا. وتتحمل القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي المسؤولية عن 145 حالة من حالات الاختطاف تلك، وجيش التحرير الوطني عن 55 منها، والجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة عن 39 منها. وحدثت عمليات الاختطاف تلك في 29 مقاطعة من المقاطعات الـ 32، وتركزت في أنتيوكيا، وبوغوتا، وكالداس، وكاساناري، وكوديناماركا، وفالي ديلكاوكا، وبيتشادا. ولم يتم تصنيف هذه الإحصائيات حسب الدافع و/أو السياق.
	رابعا - متابعة توصيات الأمين العام والاستجابة البرنامجية للانتهاكات الجسيمة
	منع الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال

	52 - بذلت الحكومة جهودا لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وللتصدي لذلك. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت اللجنة المشتركة بين القطاعات لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بأنشطة للدعوة والوقاية في 139 بلدية تنتمي إلى 32 مقاطعة. ودعمت الأمم المتحدة هذه الجهود بتعزيز قدرة الأمانة التقنية للّجنة وتيسير عملها على مستوى البلديات، كما طورت بعض مؤسسات اللجنة برامج مخصصة ترمي إلى منع التجنيد.
	53 - واتخذت الحكومة خطوات من أجل إنشاء وتطوير إطار سياسات عامة قوي لإدراج حقوق الطفل وحماية الأطفال ومنع تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في خطط التنمية الوطنية والمحلية. وفي تموز/يوليه 2010، اعتمد المجلس القومي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وثيقة إطارية حول منع تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة (CONPES 3673). وتعرض الوثيقة تفاصيل سياسات الدولة من أجل منع التجنيد وتقدم توجيهات بشأن تخصيص وتوزيع الموارد العامة على البرامج التي تركز على منع التجنيد. غير أنه لا زالت هناك حاجة إلى بذل الجهود من أجل ضمان تنفيذها وتمويلها واتساقها بفعالية مع خطة التنمية الوطنية للفترة 2010-2014 المعنونة ”الرخاء للجميع“ والتي أقرت في أيار/مايو 2011.
	54 - وتبين خطة التنمية الوطنية رؤيا الحكومة للتنمية، في جملة أمور، أحكاما واضحة بشأن حماية الفئات المستضعفة والتماسك الاجتماعي والعدالة والجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب، والوقاية من العنف الجنسي والاهتمام به.
	55 - وتمشيا مع مسؤوليات الحكومات المحلية كما وردت في قانون الطفولة والمراهقة لعام 2008 قامت ست مقاطعات (أنتيوكيا، وقرطبة، وكونديناماركا، وميطا، ونارينيو، وبوتومايو) حتى الآن بإنشاء آليات تنسيق على الصعيد المحلي لمنع التجنيد، وذلك بمشاركة الحكومات البلدية والمجتمع المدني والأمم المتحدة. ويمثل هذا تقدما في منع تجنيد واستخدام الأطفال على الصعيد الإقليمي والمحلي، كما أن عدة منظمات محلية وغير حكومية تقوم بوضع وتنفيذ مشاريع محددة لمنع تجنيد الأطفال. وسيكون من الأهمية بمكان أن يدعم المسؤولون المنتخبون خلال الانتخابات المحلية في تشرين الأول/أكتوبر 2011 استمرارية الاتفاقات والسياسات المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح.
	56 - وفي عام 2011، عملت وزارة الخارجية على وضع برنامج وقائي يركز على 29 بلدية تتضرر بشكل خاص بتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وفي الأشهر المقبلة، من المقرر أن تنفذ عدة مشاريع تركز على أنشطة اجتماعية وتعليمية وترفيهية وتدريبية لمنع التجنيد في صفوف الأطفال والشباب في المناطق الأكثر تعرضا لهذا الخطر. وبصورة منفصلة، تتولى وزارة التعليم مراقبة المدرسين المعرضين للتهديد من جانب الجماعات المسلحة وقامت بنقلهم. ومن 600 مدرس معرضين للتهديد، تم نقل 282 بصورة مؤقتة، ويوجد 38 منهم خارج البلد، و لـ 35 منهم وضع مؤقت، وتتولى الشرطة الوطنية إجراء تقييم للخطر.
	57 - وعلى الرغم من هذا التقدم، هناك تحديات لا تزال قائمة، وينبغي للجنة المشتركة بين القطاعات أن تعزز دورها في التنسيق والقيادة وأن تضمن، في نفس الوقت، الاستدامة التمويلية والقدرة المؤسسية للمبادرات المتخذة. كما أن هناك حاجة لإجراءات إضافية لتوفير المساعدة الفورية لحماية الأطفال الأكثر ضعفا.
	إعادة إدماج الأطفال وحمايتهم

	58 - واصل المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة بمساعدة تقنية من الأمم المتحدة، تنفيذ برنامج لحماية وإعادة إدماج الأطفال الذين انفصلوا عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. ومنذ عام 1999، ساعد البرنامج ما مجموعه 681 4 طفلا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، انضم 881 طفلا إلى البرنامج.
	59 - ومما يبعث على القلق بشأن البرنامج فيما يتعلق بأنشطة المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة إمكانية الاستفادة منه المتاحة للأطفال الذين انفصلوا عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والذين ظهروا بعد تسريح المنظمات شبه العسكرية. ولم يستفد الأطفال الذين انفصلوا عن هذه الجماعات بشكل موحد من المساعدة على إعادة الإدماج؛ وقد تم بدل ذلك توجيه بعضهم إلى مكتب المدعي العام نظرا لعلاقتهم بمن تعتبرهم الحكومة عصابات إجرامية.
	التصدي للإفلات من العقاب ومعالجة جبر الأضرار

	60 - يمثل اعتماد قانون الضحايا واستعادة ملكية الأراضي في حزيران/يونيه 2011 تطورا هاما في كفالة جبر الأضرار لضحايا النزاع. ويشمل القانون بابا خاصا بالعناية بالأيتام، والأطفال ضحايا التجنيد، أو المصابين بالألغام الأرضية. ويشكل إنفاذ تدابير جبر الضرر تحديا خاصا في سياق النزاع المسلح المستمر نظرا لوجود مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة في المناطق التي ستقدم فيها الطلبات. ومن المؤسف أنها لا تشمل تدابير جبر الأضرار هذه الأطفال الذين انفصلوا أثناء تسريح قوات الدفاع الذاتي الموحدة الكولومبية، ولا البالغين الذين كانوا ضحايا للتجنيد عندما كانوا أطفالا، ولم يتمكنوا من الإفادة من التسريح قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
	61 - وفي الفترة الواقعة بين سنة 2008 وتشرين الأول/أكتوبر 2011، تم اتخاذ ستة قرارات قضائية في سياق آلية العدالة الانتقالية بموجب قانون العدل والسلام. وحتى 31 آب/أغسطس 2011، سجلت وحدة العدل والسلام بمكتب النائب العام ما مجموعه 448 1 قضية معترف فيها بتجنيد الأطفال واستخدامهم من بينهم 215 2 طفل اعتبروا ضحايا. وتم توجيه ما مجموعه 433 اتهاما بالتجنيد غير القانوني بموجبها تم تسجيل 666 طفلا كضحايا (ولم يكن جميعهم ضحايا للتجنيد والاستغلال). وهناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لمكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
	62 - ونظرا لأن آلية جبر الأضرار من خلال القضاء لم تكن على القدر المتوقع من الفعالية في سنة 2008، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 1290 الذي وضع برنامجا على مدى سنتين لجبر أضرار الضحايا من خلال عملية إدارية. وبين سنتي 2009 و 2010، منح البرنامج تعويضات مالية إلى أكثر من 375 26 من أصل ما يفوق 000 280 ضحية مسجلة، منهم 403 من الأطفال الذين انفصلوا عن جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.
	63 - وقد شُرع في اتخاذ إجراءات قضائية ضد أعضاء الجماعات شبه العسكرية الذين نشطوا بين سنتي 1999 و 2006. وفي شباط/فبراير 2009، في منطقة سييرا نيفادا دي سانتا مارتا، شرع مكتب النائب العام في اتخاذ إجراءات قضائية ضد أحد الأعضاء السابقين بجماعة شبه عسكرية من أجل إنجاب 19 طفلا من مراهقات كُنَّ دون سن 18 سنة عند وضع أبنائهن. وفي آب/أغسطس 2011، في نورتي دي سان تاندير، شُرع في اتخاذ إجراء قضائي ضد عضو آخر من الأعضاء السابقين بجماعة شبه عسكرية من أجل التعذيب والاستعباد الجنسي المرتكبين في حق 25 امرأة وفتاة على الأقل.
	64 - ويحدد نظام الإنذار المبكر التابع لديوان المظالم الحالات التي تنطوي على خطر ويبلغ بها لجنة الإنذار المبكر المشتركة بين المؤسسات التي تتولى وزارة الداخلية والعدل تنسيقها. وتقيِّم هذه اللجنة ضرورة إطلاق إنذار مبكر وتحدد التدابير التي ينبغي لمختلف المؤسسات اتخاذها، ومع ذلك، لا تؤدي كل التقارير المتعلقة بوجود خطر إلى إطلاق إنذار مبكر. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، حدد نظام الإنذار المبكر 118 حالة تنطوي على مخاطر وتتعلق بتجنيد واستخدام الأطفال في 155 بلدية في 24 مقاطعة. ولم تصدر اللجنة إنذارات مبكرة سوى في 46 حالة منها.
	بناء القدرات والتدريب على حماية الأطفال

	65 - في سنة 2009، وضعت القوات العسكرية الكولومبية بدعم من الأمم المتحدة برنامجا تدريبيا بشأن حقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي لأفرادها. وقد أعدت وحدة حقوق الإنسان التابعة للقوات العسكرية الكولومبية بمشاركة مؤسسات جامعية تدريبات في مجال القانون الإنساني الدولي لفائدة 200 17 من أفراد القوات العسكرية الكولومبية والشرطة الوطنية. وتلقى 000 60 آخرون معلومات عن المعايير الدنيا لحماية الأطفال. وهناك حاجة إلى جهود إضافية لضمان الإنفاذ الفعال للقواعد الدولية في ما يتعلق بالأطفال وحمايتهم في سياق النزاعات المسلحة. وكنتيجة لاتفاق التعاون الإداري الذي تم توقيعه بين المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة والجيش في عام 2009، تلقى نحو 500 2 من أفراد الجيش والشرطة الوطنية تدريبا على حماية الأطفال، مع التركيز على الإجراءات القائمة لمعالجة مسألة الأطفال المنفصلين عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
	66 - واتخذت الحكومة والدولة تدابير للتصدي للعنف الجنسي المرتكب من قبل موظفيها، بما في ذلك من خلال تدريب الشرطة الوطنية ووضع وإنفاذ قواعد لمنع العنف الجنسي من قبل السلطات العسكرية والقضائية.
	67 - وواصل البرنامج الرئاسي للإجراءات الشاملة المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد تنسيق برامج إزالتها وتقديم الدعم لضحاياها والقيام بالتوعية حول مخاطرها. وفي سنة 2009، تم وضع برنامج رئاسي للإجراءات المتكاملة المتعلقة بالألغام للفترة من 2009 إلى 2019، وتحدد الأولويات في هذا المجال وتخصص لها موارد من الميزانية الوطنية.
	68 - ووضعت 50 بلدية تنتمي إلى 20 مقاطعة خططا للإعلام حول مخاطر الألغام. وبدعم من الوكالات الدولية، بدأت منظمات مختلفة حملات للتوعية بمخاطر الألغام في المناطق الأكثر تضررا في البلاد، وقامت بإرشاد حوالي 900 35 من الطلبة والمعلمين حول تلافي الألغام والحوادث الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة.
	69 - وحتى تاريخه، تقوم القوات العسكرية الكولومبية وحدها بإزالة الألغام، وفي سنتي 2009 و 2010، تم تطهير 61 منطقة في تسع بلديات لاستخدامها من قبل المدنيين، بعد أن كانت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة قد زرعت بها ألغاما. وعلى الرغم من التقدم المحرز بشأن هذه المسألة، توجد حدود لإزالة الألغام في سياق نزاع مسلح مستمر وحيث تواصل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة زرع الألغام حتى في المناطق التي تمت إزالتها منها. وعلاوة على ذلك، يشكل إشراك المجتمعات المحلية في عمليات إزالة الألغام هذه خطرا أمنيا شديدا عليها، وقد يعرضها للانتقام من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
	70 - ورغم الجهود الهامة التي تبذلها الحكومة، هناك قلق من أن الظروف المعيشية لا تزال صعبة بالنسبة للسكان المشردين، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، وجهت المحكمة الدستورية الكولومبية الدولة إلى وضع تدابير لمنع تشريد الأطفال المشردين وحماية حقوقهم. ويشير تقرير الحكومة المقدم إلى المحكمة الدستورية في آذار/مارس 2011 إلى التقدم المحرز بخصوص، في جملة أمور، تنفيذ برنامج معنون ”حقوقي أولا“، الذي أُعدّ استجابة لأمر المحكمة، والذي يشرف على تنفيذه المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة.
	خامسا - التوصيات
	71 - جميع الأطراف في كولومبيا مطالَبة بوقف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، وينبغي، في هذا الصدد، حثها على الالتزام بالقانون الدولي والامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح، فضلا عن استنتاجات الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنـزاع المسلح. وحكومة كولومبيا مطالَبة أيضا بالامتثال للتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل والصادرة عن الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل، فضلا عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في ما يتصل بالأطفال المتضررين من النـزاعات المسلحة.
	72 - يساورني بالغ القلق إزاء قيام القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني وغيرها من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في ارتكاب جميع الانتهاكات الست الخطيرة الموجهة إلى الأطفال في كولومبيا. ويساورني بالغ القلق إزاء استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم بواسطة هذه الجماعات، وإحراز تقدم محدود في فصل الأطفال، على نحو فعال ومنهجي، عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وعملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، يُطلب من الأطراف المدرجة أسماؤها في المرفق الملحق بتقريري السنوي المتعلق بالأطفال والنـزاع المسلح وضع خطط عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النـزاعات المسلحة. وفي هذا الصدد، أحث الحكومة على كفالة أن تعالَج مسألة فصل الأطفال عن هذه الجماعات المسلحة باعتبارها قضية لها أولوية قصوى في أي حوار قد يجرى. وتعرب الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم الدعم التقني لفصل لأطفال بشكل منهجي عن الجماعات المسلحة، وهو ما يمكن أن يتمخض عنه هذا الحوار.
	73 - ومنذ تقريري الأخير، أحرزت الحكومة الكولومبية تقدما في منع تجنيد واستخدام الأطفال وفي التصدي لذلك، بوسائل منها إعداد وثيقة المجلس الوطني 3673 وتطلعا إلى الأمام فإني أحث الحكومة على مواصلة تعزيز تنسيق مبادراتها الرامية إلى حماية الأطفال وأثر تلك المبادرات واستدامتها، بطرق منها التنفيذ الشامل لسياساتها المتصلة بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، مع التركيز بشكل خاص على الكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية وعلى أبناء الشعوب الأصلية. 
	74 - وفيما يتعلق بأنشطة إغاثة الأطفال الذين انفصلوا عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ينبغي حث الحكومة على مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز لم شمل الأسر، وتقديم خدمات الحماية والرعاية للأطفال، وتوفير دعم قوي لإدماجهم، والمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال. وينبغي أن يعامَل الأطفال المنفصلون عن تلك الجماعات، التي تعتبرها الحكومة جماعات ذات طابع إجرامي، معاملة متساوية على أنهم ضحايا، وأن يستفيدوا من نفس الحماية وإعادة التأهيل والإدماج والمساعدة، التي يستفيد منها الأطفال المنفصلون عن جماعات المغاورين.
	75 - وفيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، فإنه يساورني القلق من بطء التقدم في تقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال إلى القضاء، ولا سيما حالات العنف الجنسي بشكل خاص. وأحث الحكومة على مواصلة تعزيز جهودها في هذا الصدد، بوسائل منها التحقيق والمحاكمة بدقة ومنهجية وفي الوقت المناسب، في جميع قضايا الانتهاكات الجسيمة، وتبادل المعلومات في ما يخص متابعة القضايا. ولا ينبغي لا لقوات أمن الدولة ولا للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الإفلات من المساءلة. وأشجع أيضا على توفير الحماية الفعالة للشهود والضحايا من الأطفال، وكفالة جبر الأطفال على النحو المناسب. وأكرر دعوتي الملحة للحكومة إلى تعزيز الخطوات المتخذة للقضاء على الفور على ظاهرة الإعدام خارج نطاق القضاء والتي تشمل أيضا الأطفال، وكفالة التحقيق مع الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب وفقا للقانون.
	76 - وإنني أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وخاصة ضد الفتيات. وأحث على أن توقف تلك الجماعات مثل هذه الممارسات فورا. 
	77 - وأحث الحكومة على كفالة أن تنتهج السلطات العسكرية سياسات عدم التسامح على الإطلاق إزاء حالات العنف والاستغلال الجنسيين التي يرتكبها أفراد من القوات العسكرية والشرطة الكولومبية. وينبغي بذل جهود شاقة لمنع وقوع هذه الأعمال. أما في حالة وقوعها، فيجب اتخاذ تدابير حسنة التوقيت للتحقيق مع من تثبت مسؤوليته عن تلك الأعمال، ومحاكمته ومعاقبته، مع حماية الضحايا في الوقت نفسه.
	78 - وأحث الحكومة على كفالة أن تمتثل القوات العسكرية الكولومبية امتثالا تاما للحظر المفروض، بموجب القانون المحلي، على استخدام الأطفال في أغراض الاستخبارات العسكرية وعلى احتجاز الأطفال المنفصلين عن الجماعات المسلحة لهذا الغرض، ولتسليم هؤلاء الأطفال إلى دوائر حماية الطفل المدنية في غضون 36 ساعة. وأحث الحكومة أيضا على كفالة أن تمتثل القوات العسكرية الكولومبية والشرطة الوطنية والسلطات الأخرى المعنية امتثالا تاما للتشريعات والتوجيهات الوطنية التي تحظر إشراك الأطفال في أنشطة مدنية أو عسكرية يمكن أن تعرّض المدنيين - ولا سيما الأطفال - للعنف و/أو لأعمال انتقامية على أيدي أطراف النـزاع. وأحث الحكومة على بحث تنفيذ خطتها الوطنية المتعلقة بتوطيد السلام من أجل تجنب اتخاذ إجراءات قد تجعل الأطفال عرضة للانتهاكات، بما في ذلك العمليات التي تطمس مبدأي التمييز والحياد الإنساني. 
	79 - وأدعو الحكومة إلى ضمان أن تردّ السلطات الحكومية المعنية بشكل كاف وفي الوقت المناسب على التقارير التي تتحدث عن وجود مخاطر والصادرة عن نظام الإنذار المبكر التابع لمكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في كولومبيا من أجل منع حدوث انتهاكات خطيرة بحق الأطفال في إطار النـزاع المسلح. 
	80 - وإنني أطالب الجماعات المسلحة بالتوقف عن استخدام الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة الأخرى والكف عن قتل وتشويه المدنيين، بمن فيهم الأطفال. وإضافة إلى ذلك، أحث الجماعات المسلحة على توفير جميع المعلومات اللازمة لتيسير عملية إزالة الألغام، بما يتماشى مع المعايير الدولية لإزالة الألغام.
	81 - وأحث الحكومة على توسيع نطاق برنامجها المتكامل المتصل بالإجراءات المتعلقة بالألغام، ومنح الأولوية لتوفير الرعاية الملائمة للأطفال الضحايا وللتوعية بمخاطر الألغام، وخاصة للأطفال وأسرهم، في أكثر المناطق تضررا منها. وأحث الحكومة على كفالة أن تُجرى عمليات إزالة الألغام بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأن يُتقيد في إجرائها تقيدا كاملا بمبدأي التمييز وعدم الإيذاء.
	82 - وأحث جميع الأطراف على الامتناع فورا عن أي أعمال تعرقل وصول الأطفال إلى مرافق التعليم والخدمات الصحية، فضلا عن استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية بشكل يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. 
	83 - ويساورني القلق من العلاقة بين التشريد من ناحية وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي ووجود الألغام الأرضية في كولومبيا من ناحية أخرى. وأحث الحكومة على كفالة الالتزام بنهج أشملَ في منع تشريد الأطفال وحماية الأطفال المشردين، من خلال تنفيذ برامج ممولة تمويلا كافيا لمعالجة أسباب التشريد.
	84 - وأدعو جميع أطراف النـزاع المسلح إلى الامتثال التام لما قطعته من التزام باحترام الأعمال التي يقوم بها أعضاء المنظمات الإنسانية التي توفر المساعدة والحماية المدنية للأطفال المتضررين من النـزاع المسلح. 
	85 - وأحث الحكومة على أن تواصل، وفقا لقرارات مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011)، تقديم الدعم الكامل لآلية الرصد والإبلاغ من أجل منع ووقف الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ترتكب بحق الأطفال، بما يتنافى مع القانون الدولي الساري.
	86 - وأدعو الجهات المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم إلى البرامج والمبادرات الوطنية من أجل تحسين حماية الأطفال ودعم جهود ومبادرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما فيها الجهود والمبادرات الرامية إلى زيادة فعالية الرصد والدعوة وغيرها من برامج حماية الأطفال.
	87 - وأعيد تأكيد أن السلام هو أفضل ما يحقق حماية الأطفال، ولذا أحث جميع الأطراف على العمل الدؤوب من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنـزاع، وفي سياق أي مفاوضات مستقبلية مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وأحث الحكومة على إدراج بنود محددة تهدف بصفة خاصة حماية الأطفال، في الاتفاقات الناتجة عن تلك المفاوضات، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن جميع الأطفال وضمان مشاركتهم على نحو آمن في جميع القرارات التي تمسهم.

