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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

    ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ - يناير/ كانون الثاين١٥
التعليقـــــات اخلتاميـــــة للجنـــــة املعنيـــــة بالقـــــضاء علـــــى التمييـــــز ضـــــد   

 كولومبيا :املرأة
 
س والـــسادس نظـــرت اللجنـــة يف تقريـــر كولومبيـــا الـــدوري اجلـــامع للتقريـــرين اخلـــام - ١
)CEDAW/C/COL/5-6( ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٥ املعقـــودتني يف ٧٧٠  و٧٦٩ يف جلـــستيها

ئمـــــــة الـــــــيت أعـــــــدهتا اللجنـــــــة وتـــــــرد القا. )770 و CEDAW/C/SR.769نظـــــــر ا (٢٠٠٧
ــة  باملــــسائل ــئلة يف الوثيقــ ــة  CEDAW/C/COL/Q/6واألســ ــا يف الوثيقــ ، وتــــرد ردود كولومبيــ

CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1. 
 

 مةمقد  
تـــشكر اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى تقريرهـــا الـــدوري اجلـــامع للتقريـــرين اخلـــامس  - ٢

وتالحـظ  . والسادس الذي اتبعت فيـه املبـادئ التوجيهيـة للجنـة بـشأن إعـداد التقـارير الدوريـة                  
وتشكر اللجنة أيـضا    . للتوصيات العامة للجنة  اته  باملعلومات ومراع وثراءه  اللجنة جودة التقرير    

رف علـى ردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل واألسـئلة الـيت أثارهـا الفريـق العامـل               الدولة الطـ  
 يـضاحات األخـرى الـيت أضـافتها رداً        إل وعلى العرض الـشفوي الـذي قدمتـه وا         ،قبل الدورة  ملا

 .على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا

ــة الطــرف    - ٣ ــة علــى الدول ئاســة املستــشار  رفيــع املــستوى برايفادهــا وفــدإلوتــثين اللجن
نائـب وزيـر الـصحة    ، ووالعـدل الداخليـة  يـر  ب وزئـ ، وعضوية ناإنصاف املرأةالرئاسي لشؤون   
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، ومــسؤولني كبــار مــن  والرعايــة ونائــب وزيــر الــضمان االجتمــاعي لــشؤون عالقــات العمــل  
 . عن اجملتمع املدينتنفيذية أخرى، وممثلوزارات وبرامج 

حلُــسن تنــسيق  اســتعدادات هــذا الوفــد الكــبري و سنوتنظــر اللجنــة بعــني االرتيــاح حلُــ  - ٤
 ،األمــر الــذي أســهم يف هتيئــة حــوار بنــاء وصــريح وشــامل بينــه وبــني وأعــضاء اللجنــة الــردود، 

 .ط مزيدا من األضواء على احلالة احلقيقية للمرأة يف كولومبياوسلّ

 علـى   ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣تثين اللجنة على الدولـة الطـرف لتـصديقها يف           و - ٥
 .الربوتوكول االختياري

 
 جيابيةإلاجلوانب ا  

تالحـظ اللجنـة مــع االرتيـاح مــا أحرزتـه الدولــة الطـرف منــذ أن مت النظـر يف تقريرهــا        - ٦
، من تقدم صوب القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني         ١٩٩٩السابق يف عام   

سـتراتيجية، والـربامج واملـشاريع    الاخلطـط ا اجلنسني، مبا يف ذلك اعتماد العديد مـن القـوانني، و   
امللموسة خبصوص العديد مما تتضمنه االتفاقية من أحكام بشأن قطاعي التعليم والـصحة فـضال          

وترحب اللجنة أيضا باملـسامهة اهلامـة املقدمـة         . عما يتعلق منها بإشراك املرأة يف اختاذ القرارات       
ـــ     ــساواة امل ــل مـ ــن أجـ ــضائي مـ ــاز القـ ــاكم واجلهـ ــن احملـ ــع   مـ ــن التمتـ ــها مـ ــل ومتكينـ رأة بالرجـ

 .اإلنسانية حبقوقها

 لــسنة ٥٨١القــانون ( قــانون احلــصص :وتالحــظ اللجنــة مــع االرتيــاح اعتمــاد وتنفيــذ - ٧
يف أعلــى االختياريــة  يف املائــة مــن التعيينــات ٣٠الــذي يكفــل للمــرأة مــا ال يقــل عــن ) ٢٠٠٠

 الكيانات العامة؛ واخلطة اإلسـتراتيجية      مناصب اختاذ القرارات ومناصب اإلدارة العليا يف مجيع       
؛ واالتفـاق الـوطين     ٢٠١٠-٢٠٠٦للدفاع عـن حقـوق املـرأة يف اجلهـاز القـضائي لكولومبيـا،               

 وهـي ترحـب أيـضا بتعمـيم     .٢٠٠٣أكتـوبر  / األولتشرينلإلنصاف بني املرأة بالرجل املؤرخ  
اليت تشمل أيـضا فـصال عـن         ٢٠١٠-٢٠٠٦املنظور اجلنساين يف اخلطة اإلمنائية الوطنية للفترة        

 .حتقيق املساواة للمرأة

لتقــدم اهلــام الــذي أحرزتــه يف إنــشاء وتعزيــز أطــر لدولــة الطــرف لوتــثين اللجنــة علــى ا - ٨
للسياسة العامة وآليات مؤسسية للتصدي للعنف املستشري يف البلد مبا يف ذلك مجيـع أشـكال                

وهتنـئ اللجنـة    .  وخباصـة النـساء واألطفـال      العنف ضد املرأة، وزيادة االهتمام باملشردين داخليا      
تنفيـذ  ، لتعزيـز   الـوطين والـدويل  نيأيضا الدولة الطرف علـى مـا بذلتـه مـن جهـود علـى املـستوي        

 .بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملس األمن 
 



CEDAW/C/COL/CO/6  
 

07-24420 3 
 

 الرئيسية والتوصياتالشواغل   
ــشري  - ٩ ــة ت ـــزام اللجن ــة الطــرف مب إىل الت ــة وجــب االالدول ــع أحكــام  تفاقي ــذ مجي بتنفي

تــرى أن الــشواغل والتوصــيات الــواردة يف هــذه  واالتفاقيــة بــصورة منهجيــة ومتواصــلة،  
أن متنحها الدولة الطرف األولوية يف اهتماماهتا من اآلن وحىت          تتطلب  التعليقات اخلتامية،   

ف إىل أن    وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطـر        .موعد تقدمي تقريرها الدوري املقبل    
تركز علـى هـذه اجملـاالت يف أنـشطتها التنفيذيـة وأن تقـدم تقريـرا بـشأن اإلجـراءات الـيت                   

 .تتخذها والنتائج اليت حتققها يف تقريرها الدوري املقبل

طرها التشريعية، وأطرهـا    أتالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز         إذ  و - ١٠
ؤسسية للتصدي الستمرار العنف يف البلـد، يـساورها القلـق إزاء       اخلاصة بالسياسات وأطرها امل   

 علـى التنفيـذ     وانعـدام االسـتقرار الـسائدة يف كولومبيـا        العامـة    على أجـواء العنـف       ةاملترتباآلثار  
ــة    .الكامــل لالتفاقيــة  وهــي يــساورها القلــق ألن اخلطــوات املتخــذة ليــست كافيــة، وألن احلال

 .بصورة مستمرة خلطر الوقوع ضحايا جلميع أشكال العنفالسائدة تعرض النساء والفتيات 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تكثيف جهودها للحد مـن أجـواء العنـف               - ١١
وانعدام االستقرار املستمرة يف البلد وإزالتـها لتهيئـة البيئـة املـساعدة علـى تنفيـذ االتفاقيـة                   

وهي تـدعو الدولـة الطـرف إىل    .  اإلنسانيةجبميع أحكامها ومتكني املرأة من التمتع حبقوقها  
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وإزالة العنف ضد املرأة سواء كان مصدره أشخاص أو 

الدولة على مجيع املستويات أو ينشأ عـن       موظفو   فضال عن العنف الذي يرتكبه       ،منظمات
طـرف علـى أن تتـصدى       وحتث اللجنـة الدولـة ال     . عمل يقومون به أو يغفلون عن القيام به       

. جلــذور العنــف ضــد املــرأة وتوســع فــرص وصــول الــضحايا إىل العدالــة وبــرامج احلمايــة   
م بانتظام أثـر مجيـع   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضع آليات للرصد الفعال، وتقيّ          

 .ما تتخذه من استراتيجيات وتدابري يف حتقيق التنفيذ الكامل ألحكام االتفاقية

 تالحــظ اللجنــة جهــود الدولــة الطــرف لــدعم املــشردين داخليــا مــن النــساء  ويف حــني - ١٢
 ، وخباصــة النــساء الــاليت يرأســن أســرا معيــشية  ،واألطفــال، يــساورها القلــق ألن هــذه الفئــات 

تزال حمرومة وضعيفة فيما يتعلـق بالوصـول إىل الـصحة، والتعلـيم، واخلـدمات االجتماعيـة،                   ال
قتــصادية، وكــذلك مــن حيــث التعــرض جلميــع أشــكال  مــن الفــرص االهــاالعمــل وغريفــرص و

 .أيضا بشأن آثار الصراع والتشرد على احلياة األسريةالقلق  ويساور اللجنة .العنف

وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تكثيـف جهودهـا لتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة                    - ١٣
ة، والتعليم،  باملشردين من النساء واألطفال، وضمان وصوهلم املتكافئ إىل خدمات الصح         
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تـوفري   فـضال عـن      ،العمـل وغريهـا مـن الفـرص االقتـصادية         فـرص   واخلدمات االجتماعيـة و   
 .املنـزيلاألمن واحلماية من مجيع أشكال العنف مبا يف ذلك العنف 

، رمبـا لديـه   إنـصاف املـرأة  ن مكتب املستشار الرئاسي لـشؤون  ألويساور اللجنة القلق    - ١٤
ستراتيجية تعميم املنظور اجلنـساين يف مجيـع        اعانة على حنو فعال ب    قدرة وموارد غري كافية لالست    

قطاعات احلكومة وخباصة من أجل التنسيق على مـستوى املقاطعـات والبلـديات تنـسيقا فعـاال                 
 .يف تنفيذ السياسات والربامج الوطنية انطالقا من منظور حتقيق املساواة بني اجلنسني

أن ترصد بعناية قدرة اآلليات الوطنيـة للنـهوض         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل       - ١٥
باملرأة على أن تفي على وجه كامل مبسؤولياهتا عن تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتتع املرأة 

وهــي تــشجع الدولــة الطــرف علــى تعزيــز دور املكتــب يف تنــسيق        . حبقوقهــا اإلنــسانية 
. قطاعـات ومـستويات احلكومـة     ستراتيجية تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع       فادة من ا  االست

وتوصي اللجنة خباصة بأن تعزز الدولة الطرف قدرة اآلليات الوطنية على أن تنـسق علـى                
 تنفيذ جمموعة من السياسات والربامج واخلطـط القطاعيـة،          ،مستوى املقاطعات والبلديات  

 .وتنفيذ السياسات والربامج واخلطط الرامية خصيصا إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني

ويف حني تالحظ اللجنـة أن تعريـف الدولـة الطـرف ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل                - ١٦
دت  وأن احملكمـة الدسـتورية يف كولومبيـا أيّـ          ،يتماشى مباشرة مع التعريـف الـوارد يف االتفاقيـة         

التعجيـل بتحقيـق املـساواة الفعليـة بـني      ألن إنصاف املرأة، وليس هذا التعريف، يساورها القلق     
 هــو اهلــدف الــذي تنــشده الدولــة يف غالــب احلــاالت مــن تطبيــق تــدابري خاصــة   ،املــرأة الرجــل

ولـيس املـساواة هـو الـذي يـستخدم يف وضـع             نـصاف   وهي تالحظ أيـضا أن مفهـوم اإل       . مؤقتة
 .املرأةلفائدة وتنفيذ السياسات والربامج 

فاقيــة، الداعيــة إىل مــن االت) أ( ٢ه اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إىل املــادة  وتوّجــ - ١٧
ه انتباههـا أيـضا     وهـي توجّـ   . إعمال مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة على مستوى املمارسـة         

 مــن ١ مــن االتفاقيــة الــيت تقــدم تعريفــا للتمييــز ضــد املــرأة وصــلتها بــالفقرة    ١إىل املــادة 
ــادة ــة    ٤ امل ــة العام ــة وتوصــية اللجن ــة  ٢٥ مــن االتفاقي ــدابري اخلاصــة املؤقت ــشأن الت ــيت  ب  ال

تحقيــق املــساواة الفعليــة بــني املــرأة بلتعجيــل لأوضــحت اللجنــة بــشأهنا أهنــا أدوات الزمــة 
الكيانـات العامـة،    ممثلـي   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع احلوار فيما بـني          . الرجلو

مـساعيها لتحقيـق   الدولة الطـرف يف  أن يكون هدف واألكادمييات، واجملتمع املدين لتكفل   
املساواة الفعلية بني املرأة والرجل ضمن اإلطـار العـام          املرأة والرجل هو حتقيق      التكافؤ بني 

 ).املوضوعي(الفعلي ملبدأ االتفاقية 
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، يـساورها القلـق     املنــزيل ويف حني تالحظ اللجنة اخلطوات اليت اختذت ملعاجلة العنـف            - ١٨
اكم املدنيــة، أو احملــ وأألن نقــل اختــصاص النظــر بــه مــن حمــاكم األســرة إىل مفوضــي األســر،   

وهــي .  رمبــا حيــد علــى مــستوى املمارســة مــن فــرص وصــول املــرأة إىل العدالــة   ليــةاكم احملاحملــ
الرصـد  عـدم وجـود   و, املنــزيل يساورها القلق من حاالت اللجوء إىل التوفيق يف قـضايا العنـف        

ويـساور  . الفعال ألثر تلك اإلجراءات على فرص وصول املرأة إىل العدالة ووسـائل االنتـصاف    
 . ضد املرأة ال تزال غري كافيةاملنـزيلاللجنة القلق أيضا ألن البيانات اإلحصائية بشأن العنف 

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى دراسـة أثـر وفعاليـة آلياهتـا للتـصدي للعنـف                    - ١٩
وتدعو اللجنة الدولة الطرف علـى وجـه التحديـد إىل أن تـدرس بعنايـة                .  ضد املرأة  املنـزيل
 ضد املرأة لتعقب النتائج الطويلـة املـدى        املنـزيلاللجوء إىل التوفيق يف قضايا العنف       ة  مسأل

للقضايا اليت حتسم عن طريق الوساطة، وتقييم أثـر التوفيـق علـى فـرص وصـول املـرأة إىل                     
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن تقـوم يف حـدود إطـار زمـين                  . العدالة ومحاية حقوقها  

مها للجمع املنتظم لبيانات إحصائية عن العنف ضد املرأة موزعة حـسب            حمدد، بتعزيز نظا  
وتــشجع اللجنــة أيــضا الدولــة . اجلــنس ونــوع العنــف وحــسب صــلة املعتــدين بــضحاياهم 

الطرف على زيادة تعزيز التنسيق فيما بني مجيع املؤسسات اليت تقدم املساعدة والدعم يف              
 .املنـزيلقضايا العنف 

ــة ب - ٢٠ ــار    وترحـــب اللجنـ ــة االجتـ ــة الطـــرف ملكافحـ ــه الدولـ النـــهج املتكامـــل الـــذي تتبعـ
ويــساور . يــساورها القلــق ألن هــذه املــشكلة ال تــزال واســعة النطــاق وإن كــان باألشــخاص، 
  هلـا،  “ناقلـة ”تخدم املـرأة كــ      س حيـث تُـ    ،لعالقـة بـني االجتـار باملخـدرات       بـسبب ا  اللجنة القلق   

ات، مبـا يف ذلـك االجتـار هبـن ألغـراض الـسياحة       وغري ذلك من أشـكال االجتـار بالنـساء والفتيـ          
وممـا يقلـق اللجنـة عـدم وجـود معلومـات            . ةاملنــزلي اجلنسية واستغالهلن االقتصادي يف األعمال      

ويــساورها القلــق لعــدم كفايــة . كافيــة عــن تــواتر أحــداث االجتــار الــداخلي بالنــساء والفتيــات 
 .اء وفعالية التدابري املتخذة للتصدي لهدمت بشأن استغالل البغالبيانات واملعلومات اليت قُ

اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا الراميــة إىل مكافحــة االجتــار  حتــث  - ٢١
 عن حجم لامكوتدعو الدولة الطرف إىل إجراء تقييم .  يف مجيع أشكالهبالنساء والفتيات 

ت ومعلومـات وحتليلـها     جتار الداخلي، ومجـع بيانـا     االجتار بالنساء والفتيات، مبا يف ذلك اال      
وتوصـي أيـضا بـأن تعـزز الدولـة          . بصورة منهجيـة هبـدف منـع هـذه الظـاهرة بفعاليـة أكـرب              

الطرف محالهتا الرامية إىل نشر الوعي على نطاق البلد حول خماطر وعواقـب االخنـراط يف                
والتوجــه بــشكل خــاص إىل النــساء والفتيــات املعرضــات للخطــر مبــن  االجتــار باملخــدرات،

وحتــث الدولــة .  فــرص اقتــصادية بديلــة هلــنالعمــل علــى إجيــادلنــساء القرويــات، وفــيهن ا
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الـــدعم واإلدمـــاج تـــوفري  حتقيـــق االنتعـــاش، و تـــؤدي إىلالطـــرف علـــى أن تتخـــذ تـــدابري
وتشجع الدولة الطـرف علـى أن    . االجتماعي للنساء والفتيات الاليت وقعن ضحايا االجتار      

ل إنفاذ القانون، واهلجرة ومراقبـة احلـدود، وتعزيـز          تكثف تدريب املوظفني العاملني يف جما     
وحتث . جتار بفعاليةسيما مع بلدان املقصد، بغية مكافحة اال     تعاوهنا اإلقليمي والدويل، وال   

الدولة الطرف على حتليل ورصد أثر التـدابري املتخـذة وتـوفري معلومـات عـن النتـائج الـيت                    
 وتطلب اللجنة أيضا مـن الدولـة الطـرف أن        .تم التوصل إليها يف تقريرها الدوري القادم      ي

تقدم يف تقريرها القادم بيانات إحصائية وحتليال عن استغالل الدعارة، وعن فعالية التدابري  
 .املتخذة ملعاجلتها

وبينما تالحظ اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف املتعلقة بتعزيز صـحة املـرأة، مبـا يف                 - ٢٢
ية، مثل وضع السياسة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية والقـرار          ذلك الصحة اجلنسية واإلجناب   

C-355       جتـرمي اإلجهـاض يف      الـذي ينـهي      ٢٠٠٦مـايو   /يف أيـار  الذي اختذته احملكمة الدسـتورية
التـشوهات   يف حـاالت     وحيـاة األم أو صـحتها، أ      احلمل خطـرا علـى      فيها  يشكل   اليت   االتاحل

صاب، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا بــشأن ارتفــاع معــدل   االغتــو يف حــاالت  أ،اخلطــرية لألجنــة
الـشعوب  اصـة بـني النـساء الفقـريات والريفيـات والنـساء مـن               خبوفيات األمهات أثناء النفاس و    

 ارتفـاع عـدد      إزاء ويساور اللجنة القلق بشكل خاص    . ةأفريقي واملتحدرات من أصول     األصلية
 .هبا من وفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس     يتصل    وما منةات اإلجهاض غري القانونية وغري اآل     عملي

خـدمات اإلجهـاض    عدم متكن املرأة عمليا مـن احلـصول علـى           الحتمال  ويساورها القلق أيضا    
تضمن معاجلة املضاعفات الناشئة عن عمليات اإلجهاض غـري القانونيـة      رعايٍةالقانونية أو على    

 .منةوغري اآل

هودهـا الراميـة إىل تعزيـز إمكانيـة          وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة ج        - ٢٣
وفقـا   حصول املرأة على الرعاية الصحية، وال سيما خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة،              

وتطلـب إىل   .  للجنـة بـشأن املـرأة والـصحة        ٢٤ من االتفاقية والتوصـية العامـة        ١٢للمادة  
 مبـا يف ذلـك عـن         احلمل غري املرغوب فيـه،     منعالدولة الطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل        

طريق زيادة املعرفة والتوعية وإمكانية حصول النساء والفتيـات علـى جمموعـة مـن وسـائل                 
ــساء إىل         ــدم جلــوء الن ــة بع ــدابري الكفيل ــاذ الت ــع احلمــل وخــدمات تنظــيم األســرة، واخت من

 بـسبب االفتقـار إىل خـدمات        ةإجراءات طبية غري مأمونة، من قبيل اإلجهاض غري القانوني        
الـة   حلاألولويـة   الدولة الطرفويلوتوصي اللجنة بأن ت. سرة ووسائل منع احلملتنظيم األ 

ة، أفريقيـ  واملتحـدرات مـن أصـول        ةاألصـلي شعوب  املراهقات، والريفيات، والنساء مـن الـ      
وأن توفر التربية اجلنسية املناسبة مع التركيز بوجه خاص على منع حاالت احلمل املبكـر،               

 كجـزء مـن املنـهاج        إدماجهـا   االتصال اجلنـسي، مبـا يف ذلـك        واألمراض املنقولة عن طريق   
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وحتث الدولة الطرف على أن تكفـل إتاحـة الفرصـة أمـام النـساء الـاليت           . الدراسي العادي 
إجراء إجهاض بشكل قانوين، مبا يف ذلك توضيح مسؤوليات مقدمي اخلدمات           إىل  يسعني  

اخلطوات الـيت تكفـل التطبيـق       قـوم بـ   بـأن ت  الدولـة الطـرف     وتوصي اللجنة    .الصحية العامة 
إمكانيـة احلـصول علـى      كـم   الـيت حت  املوجـودة   واملبـادئ التوجيهيـة     التنظيمي  إلطار  العملي ل 
ناشـئة  املضاعفات ال بغية توفري خدمات اإلجهاض القانوين، ومعاجلة       نوعية  جيدة ال خدمات  

لرعايــة  اجمــايلعــاملني يف الي آمنــة، وتلقــقانونيــة وغــري عــن إجــراء عمليــات إجهــاض غــري 
لتقليـل مـن معـدالت     بغيـة ا  اهتم،  جبـ اومـا يتعلـق ب     الصحية والطبية تدريبا وتوعية كافيني يف     

 .وفيات األمهات أثناء النفاس

ــةوبينمــا تالحــظ  - ٢٤ ــة يف النظــام      اللجن ــة األفكــار النمطي ــة مــن أجــل إزال  اجلهــود املبذول
 القلـق  هايـساور ية والتنـوع،  تعليمـي بـشأن اجلنـسان   التعليمي، مبا يف ذلك من خـالل الربنـامج ال        

ويساورها القلق كـذلك بـشأن عـدم وجـود     . نه مل يتم رصد أثر هذه التدابري على حنو كاف   أل
ــتمرار يف األدوار النمطيــة       وأدراســات أو حبــوث   ــب االس ــاعي وعواق ــر االجتم ــيالت لألث حتل

 .للجنسني إلحقاق املساواة بني اجلنسني

الطرف جهودها الراميـة إىل التـصدي لألفكـار         وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة       - ٢٥
وتشجع الدولة الطـرف    . النمطية اليت تكرس التمييز ضد املرأة بشكل مباشر وغري مباشر         

 وحتليـل هـذا   تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني    ى لـ ععلى دراسة أثر األدوار النمطية للجنـسني        
 التعليميــة، ووضــع وتــشجع الدولــة الطــرف علــى تعزيــز التــدابري . األثــر بطريقــة منهجيــة

ســتراتيجية تكــون أكثــر مشــوال وواســعة النطــاق تــشمل مجيــع القطاعــات إلزالــة األفكــار   ا
النمطية، والعمل مع طائفة واسعة من أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك النـساء ومنظمـات                    

. ووسائط اإلعالم والقطـاع اخلـاص لتحقيـق التقـدم يف هـذا اجملـال               اجملتمع املدين األخرى،  
تم التوصـل إليهـا   يـ دولة الطرف إىل رصد أثر التدابري املتخذة وتقدمي النتائج اليت  وتدعو ال 

 .يف التقرير الدوري التايل

 بــاجلهود املبذولــة لزيــادة متثيــل املــرأة يف اإلدارة العامــة علــى املــستويني  اللجنــةوإذ تقــر - ٢٦
ض معـدل متثيـل النـساء        اخنفـا  إزاء القلـق    هااحمللي والوطين، مبا يف ذلك قانون احلصص، يـساور        

 واملتحـدرات   ةاألصـلي شعوب  يف اهليئات املنتخبة على مجيع املستويات، مبن فيهن النساء مـن الـ            
 .ة، وال سيما بشأن تدين متثيل املرأة يف الربملان ويف اهليئة القضائيةأفريقيمن أصول 

شاركة التامة وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل توسيع جهودها الرامية إىل حتقيق امل - ٢٧
ويف . واملتساوية للمرأة يف مجيع اجملاالت، وخاصـة يف اهليئـات املنتخبـة ويف اهليئـة القـضائية                

هــذا الــصدد، تــشجع اللجنــة كــذلك علــى اســتخدام التــدابري املؤقتــة واخلاصــة للتعجيــل     
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 من االتفاقيـة، ووفـق التوصـيتني العـامتني للجنـة            ٤ من املادة    ١بنهوض املرأة، وفق الفقرة     
 ومـن   الـشعوب األصـلية   وينبغي بذل جهـود خاصـة لزيـادة عـدد النـساء مـن               . ٢٣ و   ٢٥

ة يف احلياة السياسية والعامة ويف مناصب اختاذ القرار يف مجيع           أفريقياملتحدرات من أصول    
وتـشجع الدولـة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل تـوفري بـرامج تـدريب                   . اجملاالت

 ومــن املتحــدرات مــن أصــول الــشعوب األصــليةالنــساء مــن القيــادات للنــساء، مبــا فــيهن 
وتـشجع الدولـة    . ة، لتعزيز أدوارهن يف القيادة ويف مناصب اختـاذ القـرار يف اجملتمـع             أفريقي

 .الطرف على رصد التقدم احملرز والنتائج املتحققة

وفر ويساور اللجنة القلق بشأن ازدياد عدد النساء يف القطاع غـري الرمسـي، الـذي ال يـ               - ٢٨
وتالحظ مع القلق عدم إجراء حتليل ألثر العمـل يف          . هلن احلقوق واملزايا والفرص للنهوض هبن     

وتالحـظ كـذلك بقلـق    . صناعة التصدير والعمل الزراعي املومسي على احلالة االقتصادية للمرأة  
عــدم إجــراء حتليــل ألي أثــر معــاكس حمتمــل التفاقــات التجــارة احلــرة علــى الرفــاه االقتــصادي  

 .ما يؤدي إىل عدم وجود سياسات تتصدى ألي أثر مناوئ حمتملهو رأة الكولومبية، وللم

ــة       - ٢٩ ــز إمكاني ــة إىل تعزي ــز جهودهــا الرامي ــة الطــرف علــى تعزي ــة الدول تــشجع اللجن
حصول املرأة على عمل يف القطـاع الرمسـي، مبـا يف ذلـك مـن خـالل زيـادة فـرص التعلـيم                   

رف علــى حتليـل آثـار العمـل يف صـناعة التــصدير     وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـ    . والتـدريب 
وتقتـرح أيـضا أن تقـوم الدولـة         . والعمل الزراعـي املـومسي علـى احلالـة االقتـصادية للمـرأة            

الطرف بدراسة أثر اتفاقات التجارة احلرة على األحوال االقتـصادية للمـرأة وأن تنظـر يف                
 .مرأةاعتماد تدابري مؤقتة تأخذ باالعتبار احلقوق اإلنسانية لل

 التدابري املتخـذة لتحـسني حالـة الريفيـات مـن النـساء والفتيـات،                 اللجنة وبينما تالحظ  - ٣٠
استمرار ارتفاع مستويات الفقر يف صفوف الريفيات، وتعرضهن املـستمر          إزاء   القلق   هايساور

وتتجلـــى حالـــة ضـــعف النـــساء الريفيـــات يف ارتفـــاع معـــدالت األميـــة يف  . للـــصراع املـــسلح
فـاض معـدالت تـسجيلهن يف املـدارس وإكمـال دراسـتهن، وعـدم متكنـهن مـن                   صفوفهن، واخن 

ويـساور اللجنـة    . احلصول على الرعاية الصحية اجليدة، مبا يف ذلك الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة             
 حمـدودا، وأن   ال يـزال نه حجم السياسات والربامج احلاليـة املخصـصة للمنـاطق الريفيـة    ألالقلق  

بالشمولية، وال تتصدى بـشكل كـاف للطبيعـة اهليكليـة للمـشاكل الـيت               التنمية الريفية ال تتسم     
 .ال تزال تواجهها املرأة الريفية

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة أن تــدخل املنظــور اجلنــساين يف مجيــع     - ٣١
سياساهتا وبراجمها املتعلقة بالتنميـة الريفيـة، وأن تتـصدى بوضـوح للطبيعـة اهليكليـة للفقـر                  

وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الراميـة إىل  .  املختلفة اليت تواجهها املرأة   وأبعاده
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تنفيذ برامج تعليمية وصحية شاملة على نطـاق البلـد، مبـا يف ذلـك بـرامج يف جمـاالت حمـو                   
األمية الوظيفيـة، وتنميـة املؤسـسات، والتـدريب علـى املهـارات والتمويـل البـالغ الـصغر،                   

وتـشجع أيـضا الدولـة الطـرف علـى كفالـة أن تأخـذ               . ة الفقـر  كوسيلة للتخفيـف مـن حـد      
باالعتبار حالة املرأة الريفية يف اجلهود الرامية إىل إزالـة تعـرض املـرأة للعنـف، مبـا يف ذلـك                 

 .العنف الناتج عن الصراع املسلح

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبــل، بأســرع وقــت ممكــن، تعــديل           - ٣٢
 . اللجنةات من االتفاقية خبصوص توقيت اجتماع٢٠ من املادة ١ الفقرة

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستخدم إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني،      - ٣٣
اللذين يعززان أحكام االتفاقية، اسـتخداماً كـامالً عنـد تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة،                  

 .لومات عن ذلكوتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل مع

وتؤكد اللجنة أيضاً أنه ال غىن عن تنفيذ االتفاقية بـشكل كامـل وفعـال مـن أجـل                    - ٣٤
نساين يف مجيع اجلهود الرامية اجلنظور املوتدعو إىل إدماج . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

فيهــا، إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وإىل إبــراز أحكــام االتفاقيــة علــى حنــو صــريح  
 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

الـصكوك الدوليـة الرئيـسية الـسبعة         وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على      - ٣٥
 وتالحظ اللجنة أن التـزام الدولـة الطـرف بالـصكوك الدوليـة الرئيـسية         )١(نحلقوق اإلنسا 

زز متتع النساء حبقـوقهن اإلنـسانية وحريـاهتن األساسـية يف مجيـع              السبعة حلقوق اإلنسان يع   
 . مناحي احلياة

وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف كولومبيا، لكي             - ٣٦
يطَّلع الناس، مبن فيهم مسؤولو احلكومة والسياسيون وأعضاء الربملان واملنظمات النسائية           

، على اخلطوات املتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال ومنظمات حقوق اإلنسان 
 .حبكــم القــانون وعلــى أرض الواقــع، وعلــى اخلطــوات األخــرى الالزمــة يف هــذا الــصدد   

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر االتفاقية وبروتوكوهلا             
مـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج ع

املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”االستثنائية للجمعية العامـة املعنونـة       
__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة     )١( 
والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال                  

اقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                      التمييز ضـد املـرأة واتف     
 .املهينة واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو
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، ال سيما بني أوساط املنظمـات النـسائية ومنظمـات           “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    
 .حقوق اإلنسان

 مـن االتفاقيـة، علـى       ١٨ وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد، مبوجب املادة         - ٣٧
. الــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه التعليقــات اخلتاميــة، وذلــك يف تقريرهــا الــدوري املقبــل  

 تقريرهـا   ٢٠١١عـام   يف  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقرير واحـد جـامع              
، وتقريرهـا الـدوري الثـامن،       ٢٠٠٧فربايـر   /الدوري السابع، الذي حيني موعده يف شـباط       

 .٢٠١١فرباير /ي حيل موعده يف شباطالذ

 


