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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار٢٥

 مـن   ٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال        الربو

  يف الرتاعات املسلحة

  كولومبيا: املالحظات اخلتامية    
 يف جلـستها  (CRC/C/OPAC/COL/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لكولومبيـا           -١

، واعتمـدت، يف    )CRC/C/SR.1528انظـر    (٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤املعقودة يف   ،  ١٥٢٨
  . ، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يونيه / حزيران١١، املعقودة يف ١٥٤١لستها ج

  مقدمة    
وترحب اللجنة كذلك بالردود    . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل        -٢

على قائمة املـسائل،    ) CRC/C/OPAC/COL/Q/1/Add.1(اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف      
ناء الذي أجرته مع وفد رفيع املستوى ومتعدد القطاعات من الدولة الطرف            وتقدِّر احلوار الب  

  . برئاسة املفوض السامي للسالم، والذي ضم ممثلني من وزارة الدفاع
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي االطالع عليها باالقتران              -٣

) CRC/C/COL/CO/3 (٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٨ت يف   باملالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمد    
بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، وباملالحظات اخلتامية املعتمدة بشأن التقريـر األويل             

 بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد         املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري     
   .٢٠١٠يونيه / حزيران١١ؤرخ  امل(CRC/C/OPSC/COL/CO/1) اإلباحية
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الرتاع املسلح الذي يتسم بطابع العنف والتعقيد والذي            -٤
أضر بشعب كولومبيا على مدى عقود عديدة، وإزاء الصعوبات اليت تعترض سبيل التوصـل          

  . إىل حل دائم ووضع حد هلذه املعاناة

  اجلوانب اإلجيابية  - أوالً  
 El Código (٢٠٠٦ لعام ١٠٩٨للجنة باعتماد قانون الطفولة واملراهقة رقم ترحب ا  -٥

de la Infancia y Adolescencia (   وباحلكم الذي يتضمنه بشأن احلماية مـن االسـتخدام أو
  ). ٢٠املادة (التجنيد على أيدي اجلماعات املسلحة 

يضة إىل املعايري الدوليـة  ومن اجلوانب اإلجيابية اليت الحظتها اللجنة اإلشارات املستف    -٦
 لعـام   T-025حلقوق اإلنسان يف أحكام احملكمة الدستورية الكولومبية، مبا يف ذلك احلكـم  

، املكرس لـضمان محايـة   ٢٠٠٨ لعام Auto 251، واألوامر الالحقة، وخباصة األمر ٢٠٠٤
  . األطفال املشردين داخليا

نسان، تالحظ اللجنة ضمن اجلوانب ويف ما يتعلق بالتعاون الدويل يف جمال حقوق اإل  -٧
  : اإلجيابية قيام الدولة الطرف مبا يلي

توجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية التابعة جمللـس             )أ(  
حقوق اإلنسان، والزيارات املتعددة ملثل هذه اآلليات من آليات حقوق اإلنسان، واليت أثارت 

  اعات املسلحة وقدمت توصيات يف هذا الصدد؛ قضايا تتعلق باألطفال يف الرت
استمرار التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان مـن              )ب(  

  ؛ ١٩٩٧خالل وجود مكتب قطري وطين يف كولومبيا منذ عام 
لرصد مبوجب قرار جملـس      بآلية اإلبالغ وا   ٢٠٠٨القبول الطوعي يف عام       )ج(  

  طفال يف الرتاعات املسلحة؛ بشأن األ) ٢٠٠٥(١٦١٢األمن 
  . التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح  )د(  

  تدابري التنفيذ العامة   - ثانياً  

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    
، ومع ذلك فهـي     ٢٠٠٨تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف منذ عام            -٨

إزاء التقارير اليت تفيـد  ) ٤٤، الفقرة  CRC/C/COL/CO/3(عراب عما أبدته من قلق      تكرر اإل 
بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون يقوم هبا أفراد القوات املسلحة ضد املدنيني، مبـا يف            
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ويساور اللجنـة القلـق مـن       . ذلك أطفال وصفوا بأهنم مغاورون لقوا حتفهم أثناء القتال        
ر تفيد بوقوع هذه االنتهاكات اخلطرية للحق يف احلياة، ومن أنه مل تتخذ             استمرار ورود تقاري  

تدابري كافية للتحقيق فيها وجمازاة املسؤولني عنها، حسبما أقر بذلك وفد الدولة الطرف أثناء              
وفضال عن ذلك، يساور اللجنة القلق من أن نظام القضاء العسكري ال يزال يتمتـع               . احلوار

  . لتحقيقات املتصلة بذلكبوالية قضائية على ا
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية لضمان الوقف الفعال لعمليات              -٩

اإلعدام خارج نطاق القانون اليت تنفذها القوات املسلحة ضد األطفال، وعلى إجراء حتقيقات 
ا فورية ونزيهة بشأن هذه العمليات، وأن يتم حسب األصـول وقـف املـسؤولني عنـه               

كما ينبغي توفري تدابري احلماية للشهود الـذين        .  وتوقيع العقوبات املناسبة عليهم    وحماكمتهم
وتشدد اللجنـة علـى أن قـانون        . يدلون بشهاداهتم يف الدعاوى املتعلقة هبذه التحقيقات      

  .  بإجراء التحقيقات ذات الصلةالعقوبات العسكري ليس خمتصاً

  التنسيق     
 رعاية األسرة الكولوميب مـسؤول عـن تنـسيق تنفيـذ            تالحظ اللجنة أن معهد     -١٠

الربوتوكول، لكن يساورها القلق من انعدام التنسيق الكايف مع الكيانات املعنية األخرى، مبا             
، ووزارة )La Defensoría del Pueblo(يف ذلك مكتب أمني املظامل املعين حبقـوق اإلنـسان   
 La Fiscalía General de la( العـام  الدفاع، واملفوض السامي للسالم، ومكتـب املفـتش  

Nación(والسلطات اإلقليمية واحمللية ، .  
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز التنسيق بني معهد رعاية األسـرة               -١١

الكولوميب والكيانات املعنية األخرى، مبا يف ذلك مكتب أمني املظـامل املعـين حبقـوق               
 السامي للسالم، ومكتب املفتش العام، والـسلطات        اإلنسان، ووزارة الدفاع، واملفوض   

   .اإلقليمية واحمللية

  النشر والتوعية    
يساور اللجنة القلق من اخنفاض مستوى الوعي بالربوتوكول االختياري بني عامـة              -١٢

اجلمهور، ومن انعدام اجلهود الكافية الرامية إىل نشر األحكام ذات الصلة، وخاصـة بـني               
  . سر واملعلمني والسلطات احمللية يف املناطق املتأثرة بالرتاع املسلحأوساط األطفال واأل

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بـأن        ٦ من املادة    ٢يف ضوء الفقرة      -١٣
تكفل الدولة الطرف النشر الواسع النطاق ملبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري علـى            

 وبني أوساط األطفال، السيما يف املناطق املتأثرة        عامة اجلمهور والسلطات احمللية واملعلمني    
للتصدي ألشكال  وتوصى اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماما خاصا         . بالرتاع املسلح 
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التصوير السليب يف وسائط اإلعالم لألطفال الذين ميكن أن يكونوا قـد اسـُتخِدموا يف               
  .أعمال عدائية

  التدريب     
أن أفراد الفئات التخصصية ذات الصلة، وخباصة يف اجليش         يساور اللجنة القلق من       -١٤

والشرطة والعاملني يف جمال إقامة العدل، ال حيصلون على التدريب الكايف بـشأن أحكـام               
  . الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان               -١٥
. ري تدريب حمدد يتعلق بأحكام الربوتوكـول االختيـاري        ألفراد القوات املسلحة مع توف    

وفضال عن ذلك، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف بـرامج للتوعيـة والتثقيـف               
والتدريب بشأن أحكام الربوتوكول االختياري ألفراد الفئات التخصصية ذات الـصلة           

ظفي إنفاذ القـانون،    الذين يتعاملون مع األطفال، وخباصة املدعني العامني، والقضاة، ومو        
واألخصائيني االجتماعيني، واملتخصصني الطبـيني، واملعلمـني، وأخـصائيي اإلعـالم،           

والدولة الطرف مـدعوة لتقـدمي      . واملسؤولني على املستوى احمللي ومستوى املقاطعات     
  .  معلومات هبذا الشأن يف تقريرها املقبل املقدم مبوجب االتفاقية

  البيانات     
جنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لغرض مجع املعلومات فيما يتـصل            تالحظ الل   -١٦

بعدد األطفال الذين شاركوا يف برامج اإلدماج، ومع ذلك يساورها القلق من عدم كفايـة               
وتالحظ اللجنة كـذلك    . اجلهود املبذولة من أجل تنسيق البيانات املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول        

 بشأن عدد األطفال الذين سرحتهم اجلماعات شـبه العـسكرية           أن البيانات الرمسية املتاحة   
ناقصة، وأن الدولة الطرف تبذل جهودا لتحديد من كانوا يف عمر األطفال حينما جنـدهتم               

  . تلك اجلماعات
توصي اللجنة بأن تقوم السلطة احلكومية املسؤولة عن مجع اإلحصاءات، وهـي              -١٧

اذ املزيد من التدابري لتنسيق وتنظـيم البيانـات         اإلدارة الوطنية للتنظيم واإلحصاء، باخت    
الواردة من خمتلف الكيانات، مبا يف ذلك معهد رعاية األسرة الكولوميب، ووزارة الدفاع،             
وأمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان، ومكتب املدعي العام، ومكتب املفتش العام، واملفوض            

نات اليت يتم مجعها تصنيفا مالئما حسب       وتوصي اللجنة بأن تصنَّف البيا    . السامي للسالم 
  . اجلنس، والعمر، والفئة اإلثنية، وأن تستخدم يف ختطيط السياسات العامة وتقييمها
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  املنع   - ثالثاً  

  تدابري املنع     
ترحب اللجنة مبا ُيضطلع به من جهود عديدة يف جمال منع جتنيد األطفال، مبـا يف                  -١٨

  :ذلك ما يلي
 ومع ذلك، تالحظ اللجنة ارتفاع عدد التقـارير املتعلقـة         –املبكر  نظام التنبيه     )أ(  
اليت تبني أن هناك إمكانية لتجنيد األطفال وتشريدهم قسراً، وأن ) informes de riesgo(باملخاطر 

  ؛ )alertas tempranas(مل يتم حتويلهم عن طريق عمليات للتنبيه املبكر  غالبية هؤالء األطفال
           الذي يضطلع بـه أمـني املظـامل املعـين حبقـوق اإلنـسان       الدور اهلام    )ب(  

)La Defensoria del Pueblo ( ووجود أمناء مظامل حمليني معنيني حبقوق اإلنسان)defensores 

comunitarios (             يف مناطق تعترب معرضة بوجه خاص لنشوب نزاعات مسلحة، مبا يف ذلـك
بيد أن اللجنة يـساورها القلـق ألن   .  من أصل أفريقي   اجملتمعات احمللية األصلية للكولومبيني   

داخل مكتب أمني املظامل ) Delegada para los derechos de la Niñez(وحدة شؤون األطفال 
املعين حبقوق اإلنسان تفتقر إىل املوارد، وألن أمناء املظامل احملليني تعوزهم التغطيـة الكافيـة               

  والتمويل املتواصل من الدولة؛ 
إنشاء اللجنة املشتركة بني القطاعات من أجل منع جتنيد األطفـال يف عـام                )ج(  
 من جمالس البلديات مـن أجـل االضـطالع          ١٢٠، وحتديد حنو    )٤٦٩٠املرسوم   (٢٠٠٧

وتالحظ اللجنة مع ذلك أن اللجنة تفتقر إىل املوارد الالزمة          . باألنشطة فيها على سبيل األولوية    
  .  احمللي، كما أهنا ال تتعاون بصورة كافية مع اجملتمع املدينلالضطالع بعمليات على املستوى 

  : توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي  -١٩
توفري نظام للتنبيه املبكر تتاح له املوارد الكافية، وإيالء االهتمام بوجـه              )أ(  

 التدابري اليت   خاص يف عمليات حتليل املخاطر لاللتزام املتعلق مبنع جتنيد األطفال، وتصميم          
  يتعني اختاذها استجابة لتقارير حتليل املخاطر ونظام التنبيه املبكر؛

القيام، من خالل زيادة التمويل احلكومي واستمراره، بالتوسع يف وجود            )ب(  
، وخباصة أمنـاء  )La Defensoria del Pueblo(مكاتب أمناء املظامل املعنيني حبقوق اإلنسان 

يف املناطق املتأثرة بالرتاع ) defensores comunitarios(نيني حبقوق اإلنسان املظامل احملليني املع
، حيث يكون    اجملتمعات احمللية األصلية للكولومبيني من أصل أفريقي       املسلح، مبا يف ذلك   

  األطفال معرضني بوجه خاص لتجنيدهم على يد أفراد اجلماعات املسلحة؛  
القطاعات واملعنية مبنع جتنيد األطفـال      ضمان تزويد اللجنة املشتركة بني        )ج(  

وينبغي حتسني اجلهود الرامية إىل . باملوارد الكافية واملتواصلة، مبا يف ذلك على الصعيد احمللي     



CRC/C/OPAC/COL/CO/1 

GE.10-43137 6 

التنسيق بني خمتلف الكيانات احلكومية املشاركة يف عملية املنع، كما ينبغي تعزيز التعاون مع     
  .  أثر الربامجل، وتصميم وتنفيذ تدابري لتقييماجملتمع املدين وعمليات التشاور مع األطفا

  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
يساور اللجنة شديد القلق إزاء استمرار اهلجمات وأعمال التخويف ضد املـدافعني              -٢٠

  . عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العاملون من أجل حقوق الطفل
عن قائية الفعالة حلماية املدافعني     وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري ال         -٢١

ويف هذا الصدد، توصي    . حقوق اإلنسان والتحقيق الفوري يف أي هجمات يتعرضون هلا        
اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف توصيات املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق              

) A/HRC/13/22/Add.3 (٢٠٠٩ اليت قامت هبا إىل كولومبيا يف عام   ، يف إثر البعثة   اإلنسان
ويف تقرير جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن املدافعني عن حقوق اإلنـسان يف              

  ). ٢٠٠٦(األمريكتني 

  األلغام الربية    
تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من خالل الربنامج الرئاسي لإلجـراءات املتكاملـة              -٢٢

دم كفاية اجلهود املبذولة ملنع استعمال األلغام       ومع ذلك، يساورها القلق لع    . ملكافحة األلغام 
الربية، وألن عمليات إزالة األلغام ال تزال غري كافية، وألنه ال يزال جيري التقليل من حجـم         

  . اخلسائر املبلغ عنها بني الضحايا املدنيني
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع نطاق براجمها القائمـة املتعلقـة               -٢٣
اية من األلغام والرامية إىل احلد من اإلصابات بني األطفال، وضمان تنفيـذ تـدابري               بالوق

تثقيفية مواتية لألطفال بالتنسيق مع اجملتمع املدين، وخباصة على مـستوى البلـديات يف              
  . املناطق الريفية حيثما يتأكد أو يشتبه يف وجود خماطر متعلقة بوجود ألغام أرضية

  التثقيف بشأن السالم    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعمل على تعزيز التثقيف بشأن السالم، وأنه جرى               -٢٤

 من اجملالس البلدية لتعزيز ثقافة عدم العنـف وتوعيـة           ١٢٠يف  تنفَّذ  الشروع يف استراتيجية    
 حبقوقهم، لكن اللجنة يساورها القلق من عدم كفاية اجلهود الراهنـة، وخباصـة يف        األطفال

  . أثرة بالرتاع املسلحاملناطق املت
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكون املناهج الدراسية متمشية مع أحكام املادة              -٢٥
 من االتفاقية، وتشجع على اإلدماج املنهجي للتثقيف بـشأن الـسالم يف النظـام               ٢٩
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 ١وحتقيقا هلذا الغرض، تشجع اللجنة اإلشارة إىل التعليق العام للجنـة رقـم              . املدرسي
 ). CRC/GC/2001/1 ( أهداف التعليمبشأن

  احلظر واملسائل ذات الصلة  - رابعاً  

  التجنيد على يد اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة    
 األطفال على نطاق واسع     استخدامتعرب اللجنة عن سخطها إزاء استمرار جتنيد و         -٢٦

ال من القوات املسلحة    وتأسف اللجنة بشدة ألن ك    . اجلماعات املسلحة غري الشرعية   على يد   
، على الرغم )ELN(، وجيش التحرير الوطين )FARC-EP( اجليش الشعيب -الثورية لكولومبيا 

 سنة، ال يزاالن يواصـالن هـذه        ١٥مما أعلناه من التزامات بعدم جتنيد األطفال حتت سن          
لـذين  وتشعر اللجنة ببالغ القلق ألن األطفال ا      . املمارسات اليت تشكل جرائم حرب خطرية     

يرفضون التجنيد يتعرضون للقتل أو يشردون قسراً، وألن أطفال الكولـومبيني األصـليني             
والكولومبيني من أصل أفريقي معرضون بالذات هلذه املمارسات نظرا لتأثر جمتمعاهتم احملليـة             

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الـيت تفيـد بظهـور              . بالرتاع املسلح 
مسلحة جديدة غري شرعية يف أعقاب تسريح املنظمات شبه العسكرية، وتقوم هذه            مجاعات  

  .  من الربوتوكول٤املنظمات بتجنيد واستخدام األطفال مما يشكل انتهاكا للمادة 
  : توصي اللجنة مبا يلي  -٢٧

 الربوتوكول، مجيع التدابري     من ٤لدولة الطرف، يف ضوء املادة      أن تتخذ ا    )أ(  
 على  سنة١٨ء على األسباب اجلذرية لتجنيد واستخدام األشخاص دون سن    املمكنة للقضا 

. يد مجاعات مسلحة غري القوات املسلحة التابعة للدولة، ومنع هذا االستخدام والتجنيد           
وينبغي إيالء اهتمام خاص ملنع جتنيد واستخدام أطفال الكولومبيني األصليني والكولومبيني 

  التدابري بالتشاور مع اجملتمعات احمللية املتأثرة؛ من أصل أفريقي، وأن توضع هذه 
أن تكفل الدولة الطرف إيالء االهتمام بصورة خاصة وعلى حنو كـاٍف              )ب(  

لألطفال الذين جرى جتنيدهم أو استخدامهم يف األعمال العدائيـة لـدى الـدخول يف               
  مفاوضات أو مباحثات مع اجلماعات املسلحة غري الشرعية؛ 

   أن تدرك مجيع األطراف، أثناء وقف إطالق النار ومباحثات الـسالم،             )ج(  
ما عليها من التزامات مبوجب الربوتوكول االختياري، واليت ينبغي أن تكـون جـزءا ال        

  يتجزأ من أي اتفاقات للسالم وترتيبات تنفيذها الالحقة؛ 
ئمة بشأن  أن تكفل الدولة الطرف اإلنفاذ الفعال ألحكام العقوبات القا          )د(  

  . جتنيد األطفال
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  التشريعات    
     ٥٩٩القـانون رقـم     (من دواعي ترحيب اللجنة أن قانون العقوبات الكولـوميب            -٢٨

ومن اجلوانب اإلجيابيـة    .  سنة ١٨جيرِّم جتنيد األطفال حتت سن      ) ١٦٢، املادة   ٢٠٠٠لعام  
ة غري الشرعية وعلى  يف رأي اللجنة أن هذا احلكم مطبق على كل من اجلماعات املسلح           أيضاً

القوات املسلحة، وأن تعريف اجلرمية يشتمل على حد سواء على مشاركة األطفال املباشـرة              
وحتيط اللجنة علما   . وغري املباشرة، مبا يف ذلك استخدام األطفال يف األغراض االستخباراتية         

 يبت فيها بعد     حتقيقا مل  ١ ٠١٥باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تشري إىل وجود          
بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها من أن أغلبية القضايا           . بشأن قضايا تتعلق بتجنيد األطفال    

ال يتعدى النظر فيها املراحل األولية املتعلقة بفتح التحقيقات رمسيا، ويساور اللجنة القلق إزاء              
صدر سوى حكمـني    العدد الضئيل من أحكام اإلدانة الصادرة عن هذه التحقيقات، إذ مل ي           
  . اثنني فقط من هذا القبيل وفقا للمعلومات املقدمة من الدولة الطرف

حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إنفاذ أحكام قانون العقوبات عن طريـق               -٢٩
إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف اإلفادات املتعلقة بتجنيد األطفال، وحماكمة املـسؤولني            

  . هتم بتوقيع العقوبات املناسبة عليهمعنها حسب األصول وجمازا

   ٢٠٠٥ لعام ٩٧٥القانون     
تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تدين عدد األطفال الذين مت اإلفراج عنهم أثناء عمليـة                 -٣٠

 طفـل،   ٤٠٠، وهو أقل من     ٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥تسريح اجلماعات املسلحة مبوجب القانون      
وتالحظ اللجنـة أن  . تسرحيهم بصورة مجاعية شخص مت ٣١ ٠٠٠بالنسبة إىل ما يربو على  

التسليم الشامل جلميع األطفال الذين جندهتم اجلماعات املسلحة غري الشرعية يعـد معيـارا              
ويف حني تالحظ اللجنة املعلومـات      . ٩٧٥أساسيا لتحقيق الفوائد القانونية مبوجب القانون       

 ألحكـام املـادة     يتعني تنفيذه وفقاً   ٩٧٥اليت أفادت هبا الدولة الطرف مبا مؤداه أن القانون          
 تترتب عليه   ٩٧٥ من قانون العقوبات، فإن اللجنة يساورها بالغ القلق من أن القانون             ١٦٢

من الناحية العملية إمكانية اإلفالت من العقاب بالنسبة جلرائم احلرب املتعلقة بتجنيد األطفال             
د األطفال ومل توجه اهتامـات       شخصاً ممن اعترفوا بقيامهم بتجني     ١ ١٣٧حيث يوجد هناك    

  .  شخصاً منهم فضال عن أنه مل تصدر أي أحكام باإلدانة على أي منهم حىت اآلن٩٢إال إىل 
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان متشي اإلطار القانوين املطبق على تسريح              -٣١

مات املتعهد هبا اجلماعات املسلحة غري الشرعية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وااللتزا
مبوجب الربوتوكول االختياري، واتفاق روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،            

، والسوابق القـضائية للجنـة البلـدان        )١٩٦٩(واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان     
  . األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
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  اجملرمنيالوالية القضائية وتسليم     
تأسف اللجنة ملا قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن التـشريعات املتعلقـة                -٣٢

  . بالوالية القضائية خارج نطاق احلدود اإلقليمية وبتسليم اجملرمني ال تتضمن أحكام الربوتوكول
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء والية قـضائية خـارج نطـاق                 -٣٣

قليمية بالنسبة جلرائم احلرب املتعلقة بتجنيد األطفال اليت يرتكبها أي شخص           احلدود اإل 
. من مواطين الدولة الطرف أو له صالت أخرى هبا، أو اليت ترتكب ضد هذا الـشخص               

وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء عملية تسليم اجملـرمني بطريقـة              
  . حكام الربوتوكول االختياريتعترف بااللتزامات املتعهد هبا مبوجب أ

  العنف اجلنسي     
تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير اليت تشري إىل تزايد أعداد األطفال، وخباصـة                -٣٤

الفتيات، من ضحايا العنف اجلنسي الذي يرتكبه أفراد اجلماعات املسلحة غري الشرعية وأفراد       
من نظام روما األساسي للمحكمة     ‘ ٢٢‘)ب)(٢(٨وتشري اللجنة إىل املادة     . سلحةالقوات امل 

، وإىل أن االغتـصاب، واالسـترقاق       )٢٠٠٩(١٨٨٢اجلنائية الدولية، وقرار جملس األمن      
  . اجلنسي، والبغاء القسري، واحلمل اإلجباري، تشكل مجيعها جرائم حرب

ق تكرر اللجنة تأكيد التوصية الواردة يف التقرير السنوي للمفوضية السامية حلقو       -٣٥
 املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان عن حالـة حقـوق اإلنـسان يف              ٢٠٠٩اإلنسان لعام   

بأن ينشئ املدعي العام نظاما موثوقاً به جلمع        )) د(١٠٥، الفقرة   A/HRC/13/72(كولومبيا  
املعلومات عن وقوع أي أفعال تتعلق بالعنف اجلنسي واجلرائم اجلنسانية، وبـأن تعتمـد           

التسامح إزاء هذه االنتهاكات، مبا يف ذلك الفصل الفوري من          وزارة الدفاع سياسة عدم     
وتشدد اللجنة على االلتزام مبنع اإلفالت من العقاب وحتـث          . اخلدمة للمسؤولني عنها  

وعالوة على ذلـك،    . الدولة الطرف على إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف هذه اجلرائم         
مة الستعادة القدرات البدنية والنفسية     حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز املوارد الالز       

للفتيات ضحايا العنف اجلنسي واحليلولة دون تعرض الضحايا لألذى مرة أخرى بلجوئهم 
  . إىل العدالة

توصي اللجنة بأن متتثل الدولة الطرف امتثاالً تاماً ألحكـام اتفاقيـة البلـدان                -٣٦
، )١٩٩٤اتفاقية بيليم دو بارا، (صاله األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئ

وتوصيات جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، يف تقريرمها عن العنف والتمييز ضـد             
  ). ٢٠٠٦(املرأة يف الرتاع املسلح يف كولومبيا 
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  استخدام األطفال كمخربين    
ألغـراض  تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء االستمرار يف استخدام األطفال كمخربين             -٣٧

يـر الدولـة    تقر(االستخبارات، على الرغم من التعليمات العسكرية الواضحة خالفاً لذلك          
        ، حسبما اعترفت بذلك الدولة الطـرف أثنـاء احلـوار،          )١٩٠ و ١٨٩الطرف، الفقرتان   

. مما يعرض األطفال ألعمال انتقامية فيما بعد على يد اجلماعات املـسلحة غـري الـشرعية               
ة القلق، على وجه اخلصوص، إزاء عدد األطفال الذين أسرهتم القوات املسلحة            ويساور اللجن 

. أو الذين سرحتهم اجلماعات املسلحة غري الشرعية وخضعوا بعد ذلك لعمليات االستجواب           
وتالحظ اللجنة مع األسف أن اجلهات العسكرية ال تقوم دائما بتسليم األطفال إىل السلطات       

 ساعة،  ٣٦اية األسرية الكولوميب، خالل الفترة الزمنية احملددة مبدة         املدنية، وخاصة معهد الرع   
  . وأنه ال توجد ضمانات كافية حلماية سرية املعلومات اليت يقدمها األطفال إىل املعهد املذكور

حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة االمتثال التام للتعليمات العسكرية اليت حتظر              -٣٨
 هد الرعاية األسرية الكولـوميب أن     وينبغي ملع . غراض االستخبارات أي استخدام لألطفال أل   

 هـؤالء   يكفل احلفاظ على سرية أي معلومات يقدمها األطفال املسرحون حىت ال يتعـرض            
وفضال عن ذلك، حتث اللجنة الدولة      . األطفال ملخاطر أمنية أو أي أعمال انتقامية حمتملة       

 التقارير الـيت تفيـد بتعـرض األطفـال          الطرف على إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف      
لالستجواب ألغراض استخباراتية، وعلى ضمان القيام حسب األصول بوقف املسؤولني          

  . عن ذلك من بني أفراد القوات املسلحة وتوقيع العقوبات املناسبة عليهم

  استخدام املدارس واحتالهلا    
تفيد بأن اجلماعات املسلحة غـري      تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء التقارير اليت           -٣٩

الشرعية تستخدم املدارس يف جتنيد األطفال وإزاء إعدام املعلمني الذين حياولون منـع هـذا               
ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار ورود التقارير اليت تـشري إىل احـتالل              . التجنيد

وتدرك اللجنة .  املدارسالقوات املسلحة للمدارس، وإزاء العمليات العسكرية اليت جتري قرب       
واجب الدولة الطرف بضمان احلق يف التعليم يف مجيع أحناء اإلقليم، وإن كانت تشدد علـى         
أن الوجود العسكري حول املدارس يضاعف كثريا من خماطر تعرض تالميذ املدارس لألعمال           

  . العدائية واالنتقامية من جانب اجلماعات املسلحة غري الشرعية
       ة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الوقائية مـن أجـل وقـف             حتث اللجن   -٤٠

ما تقوم به اجلماعات املسلحة غري الشرعية من جتنيد األطفال يف املدارس، مبا يف ذلـك                
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن توقف فورا عمليـات          . حتسني خطط محاية املعلمني   

املسلحة، وعلى أن تكفل االمتثال الصارم للقانون       احتالل املدارس اليت تقوم هبا القوات       
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتقيقات فورية ونزيهـة          . اإلنساين وملبدأ التمييز  
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 القيـام   ملسلحة باحتالل مدارس، وعلى ضـمان     بشأن التقارير اليت تفيد بقيام القوات ا      
 وحماكمتـهم    املـسلحة  ذلك من بني أفراد القوات    حسب األصول بوقف املسؤولني عن      

  . وتوقيع العقوبات املناسبة عليهم

  األنشطة املدنية العسكرية    
 ١٠٩٨  رقـم   من قانون الطفولة واملراهقة    ٤١ من املادة    ٢٩ترحب اللجنة بالفقرة      -٤١

، اليت يتعني على القوات املسلحة مبوجبها أن تكف عن استخدام األطفـال يف              ٢٠٠٦لعام  
بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن القوات املسلحة ال تزال تقوم            . ةاألنشطة املدنية العسكري  

بقدر كبري من األنشطة املدنية العسكرية داخل املدارس واجملتمعات احمللية، وأن األطفال توجه             
وتالحظ اللجنة البيان   . إليهم الدعوة لزيارة املنشآت العسكرية وارتداء زّي اجليش أو الشرطة         

 الدولة الطرف أثناء احلوار مبا مفاده أنه يلزم إعادة النظر يف األنشطة الـيت               الذي أدىل به وفد   
  . تضطلع هبا القوات املسلحة مبشاركة األطفال بغرض تعزيز دور السلطة العسكرية

تنظر اللجنة بعني اإلجياب إىل املعلومات اليت قدمت أثناء احلوار مبا مفاده أن الدولة                -٤٢
النظر يف مثل هذا املمارسات اليت تقوم هبا القـوات املـسلحة،            الطرف تعي ضرورة إعادة     

وحتث الدولة الطرف على التنفيذ الفعال لألحكام ذات الصلة من قانون الطفولة واملراهقة             
وكـذلك، تعيـد اللجنـة تأكيـد توصـيتها الــسابقة      . ٢٠٠٦ لعـام  ١٠٩٨رقـم  

)CRC/C/COL/CO/3   ـ     )) ي (٧٧، الفقرة ال يف أي أنـشطة   باالمتناع عن إشـراك األطف
عسكرية، مبا يف ذلك الزيارات الدراسية إىل القواعد العسكرية أو إقامة مناسبات عسكرية             
يف املدارس، ألن هذه املشاركة، يف ضوء الرتاع الداخلي القائم، من شأهنا أن تعرض للخطر               

د األطفال  مبدأ التمييز يف القانون اإلنساين والذي مييز مناطق السكان املدنيني وأماكن وجو           
  .  اجلماعات املسلحة غري الشرعيةاملعرضني خلطر األعمال االنتقامية من جانب أفراد

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج   - خامساً 

  تقدمي املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي    
ترحب اللجنة بربنامج التسريح الذي يديره معهد رعاية األسرة الكولوميب والـذي              -٤٣
وتالحظ اللجنة أيـضا    .  طفل على مدى العشر سنوات املاضية      ٤ ٢٠٠اعد ما يربو على     س

 لعـام   ١٢٩٠كجانب إجيايب أن برنامج التعويضات اإلدارية الذي أنشئ مبوجب املرسـوم            
 قد حدد األطفال الذين جندهتم اجلماعات املسلحة واألطفال من ضـحايا األلغـام              ٢٠٠٨

بيد أن اللجنة ال يزال يساورها القلق       . تفيدين ذات األولوية  األرضية باعتبارهم من فئات املس    
إزاء ارتفاع عدد األطفال من ضحايا الرتاع املسلح، وألن كثريين منهم ال حيـصلون علـى                



CRC/C/OPAC/COL/CO/1 

GE.10-43137 12 

وتشعر اللجنـة   . تعويضات شاملة أو مساعدات كافية لتمكينهم من التعايف البدين والنفسي         
ألطفال حبسب اجلماعة املسلحة غري الشرعية الـيت        بالقلق إزاء احتمال وجود معاملة متييزية ل      

سرحتهم، وألن األطفال الذين أطلق سراحهم بصورة غري رمسية مـن جانـب اجلماعـات          
  . املسلحة غري الشرعية ال تتوافر هلم أي تدابري للمساعدة أو التعايف

ري من توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لتوفري التداب  -٤٤
أجل تقدمي التعويضات الشاملة لألطفال، وبأن تكفل مراعاة املنظورات اجلنسانية على حنو 
كاٍف، وتوفري التدابري على أساس غري متييزي بصرف النظر عن اجلماعة املـسلحة غـري               

  . الشرعية اليت يسرَّح منها الطفل
 بشأن العدالـة ية تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسترشد باملبادئ التوجيه         -٤٥

قرار اجمللـس االقتـصادي     ( باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها       علقة املت سائليف امل 
 إذا ما دعت احلاجة إىل قيام األطفـال الـضحايا بـاإلدالء           ،)٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي  

  . بشهاداهتم يف دعاوي جنائية

  املساعدة والتعاون الدوليان  - سادساً 

  التعاون الدويل    
وصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز تعاوهنا مع املمثلة اخلاصة لألمني العام            ت  -٤٦

) ٢٠٠٥(١٦١٢املعنية باألطفال والرتاع املسلح بغية التنفيذ الفعال لقراري جملس األمن 
  . يف حدود واليتها) ٢٠٠٩(١٨٨٢و

ألطفال يف  ترحب اللجنة مبا أعربت عنه الدولة الطرف من التزام بضمان عدم بقاء ا              -٤٧
اجلماعات املسلحة غري الشرعية، وتشجع الدولة الطرف على دعم وضع خطط العمل مـع              

  ). ٨٣، الفقرة S/2009/434(األطراف املعنية يف هذا الصدد، وفقا ملا أوصى به األمني العام 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع وكاالت األمـم املتحـدة             -٤٨

صة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة          وبراجمها، وخبا 
، واملنظمات غري احلكومية، يف وضع وتنفيذ التـدابري الراميـة إىل            )اليونيسيف(للطفولة  

  . التطبيق الكايف ألحكام الربوتوكول االختياري
       وديـة  توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف علـى اتفاقيـة الـذخائر العنق              -٤٩

  ). ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣اليت وقعت عليها يف  (٢٠٠٨لعام 
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  تصدير األسلحة     
توصي اللجنة بأن حتظر الدولة الطرف صراحة يف تشريعاهتا بيع األسلحة حينما              -٥٠

يكون مقصدها النهائي بلد يكون معروفا عنه ممارسة أو إمكانية ممارسة جتنيد األطفال أو              
  . األعمال العدائيةاستخدامهم يف

  املتابعة والنشر  -سابعاً   
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -٥١

الكامل هلذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل الكونغرس والكيانات احلكومية املعنية، مبا 
ومعهـد رعايـة األسـرة      يف ذلك مكتب املفوض السامي للسالم، ووزارة الـدفاع،          

الكولوميب، والسلطات القضائية احمللية واإلقليمية للنظر فيها على النحو املناسب واختـاذ      
  . املزيد من اإلجراءات

توصي اللجنة بأن يتاح التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية              -٥٢
 ووسائط اإلعالم ولألطفال بوجه خاص      اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع لعامة اجلمهور       

  .من أجل إثارة النقاش والتوعية فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -ثامناً   
، تطلب اللجنة إىل الدولة      من الربوتوكول االختياري   ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٥٣

، ذي ستقدمه مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل      الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل ال      
  .املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري من االتفاقية، ٤٤وفقا للمادة 

        


