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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
 )تابع ( من االتفاقية١٨

 ني اخلامس والسادستقرير كولومبيا اجلامع للتقريرين الدوري

(CEDAW/C/COL.6; CEDAW/C/Q/6 and Add.1) 

بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفـد كولومبيـا           - ١
 . مائدة اللجنةإىل

 )تابع (٨ و ٧املادتان 

قالــت إن احتــرام حقــوق  ):كولومبيــا (الــسيدة بلــوم - ٢
والتنـوع  املـرأة،   ومشاركة ، الفرصوتكافؤنصاف،  اإلاملرأة، و 
وإن الفــــرع .  التنميــــة الوطنيــــةخلطــــة ذات أولويــــة أهــــداف

ــستهدف      ــرامج ت ــد صــمم سياســات وب ــة ق ــذي للحكوم التنفي
النساء على وجه التحديد، وهو ملتزم بتعمـيم مراعـاة املنظـور            

 الكـــونغرس وأصـــدر .اجلنـــساين يف مجيـــع األنـــشطة القطاعيـــة
الوطين تشريعاً للقـضاء علـى نقـاط الـضعف يف النظـام وتعزيـز               

. فائدة املـرأة  ا فيه   املؤسسي واالقتصادي واالجتماعي مل   اهليكل  
ماً يف تطوير القانون القائم علـى الـسوابق         وحققت احملاكم تقدُّ  

القضائية لضمان امتثال املعايري الدولية وضمان حقـوق النـساء          
 العــام ومكتــب أمــني املظــامل  الوكيــلويقــوم مكتــب . كــأفراد

وحقـق  . تزاماهتـا للمـرأة  بأعمال املتابعة لضمان وفـاء الدولـة بال     
 .اجملتمع املدين تقدماً كبرياً يف تنفيذ برامج الدعوة لصاحل املرأة

وإن احلكومة، اعترافاً منها بأمهيـة الـدور الـذي تؤديـه             -٣
القواعــد واألهــداف واالســتراتيجيات املتفــق عليهــا دوليــاً، يف   

 ١٩٨٠تعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة، وقعــت االتفاقيــة يف عــام 
ــام وصـــدَّق ــا يف عـ ــونغرسوأضـــافت أن . ١٩٨٢ت عليهـ  الكـ

، ٢٠٠٥الــوطين صــدَّق علــى الربوتوكــول االختيــاري يف عــام 
. ٢٠٠٧ينـاير   /وأُوِدعت وثيقة التصديق يف شهر كانون الثـاين       

 حوار بنـاء مـع اللجنـة بـشأن       إىلماً  ُدوقالت إن وفدها يتطلع قُ    
 .وضع املرأة يف كولومبيا

تقريـر  قـدمت   ): لومبياكو (زافاجكيالسيدة فازكيز    -٤
، كولومبيـــا اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني اخلـــامس والـــسادس 

وقالت إن احلكومة مـصممة، يف مواجهـة التهديـدات اخلطـرية      
ملؤسساهتا الدميقراطية، على تعزيـز حكـم القـانون بينمـا حتمـي             

بنــاء علــى . حقــوق اإلنــسان وحتــافظ علــى احلكــم الــدميقراطي
 دميقراطية ُمصمَّمة لتعزيز األمـن      ذلك، تقوم بتنفيذ سياسة أمنٍ    

ولتحقيـق املـساواة بـني    . والعدالة االجتماعيـة والتنميـة البـشرية    
 تقوم احلكومـة بتنفيـذ بـرامج عمـل إجيـايب، وسياسـة              ،اجلنسني

وإن مكتـب أمـني   . إنعاش اجتماعي وتعمـيم املنظـور اجلنـساين      
ــلاملظــامل ومكتــب   ــضمنان   الوكي ــدمان اإلشــراف وي ــام يق  الع

 محايــة املــرأة، الســيما يف   إىل الــسياسات الــيت هتــدف   امتثــال
ويقـدم مكتـب النائـب العـام        . احلاالت اليت تنطوي على عنف    

ــة األســرة  و ــوميب لرعاي مــساعدة لــضحايا العنــف  املعهــد الكول
وإن الـــسياسة الوطنيـــة لبنـــاء . بواســـطة مراكـــز عنايـــة شـــاملة

ــام يف األســرة   ــداً ) Haz Paz(الــسالم والوئ  قــد ُصــمِّمت حتدي
ومن السياسات األخـرى الـيت      . ملعاجلة مشكلة العنف اُألسري   

لتعزيز تعمـيم املنظـور اجلنـساين خطـة العمـل الوطنيـة             ُصمِّمت  
، واالتفــاق العــام  الــدويلحلقــوق اإلنــسان، والقــانون اإلنــساين

لإلنصاف بني الرجل واملرأة، الذي ُيعزز مـشاركة املـرأة علـى            
 .االت اجملتمعقدم املساواة مع الرجل يف مجيع جم

اهليئة االستشارية الرئاسـية    وقالت إن احلكومة عزَّزت      -٥
، والتعمــيم الــوطين املعنيــة بتحقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة

 يف صـياغة    ا مـن النـهوض مبـسؤولياهت      اللنهوض باملرأة، لتمكينه  
وتنفيذ سياسات إجيابية لصاحل املرأة، وتنـسيق عمليـات تعمـيم           

مــع اهليئــات املعنيــة علــى مــستوى احلكومــة  املنظــور اجلنــساين 
 . واحلكومات احملليةاملقاطعاتاملركزية ومستوى 
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ــة، قالــت إن  ٥مــا يتعلــق بتنفيــذ املــادة  في -٦  مــن االتفاقي
ذات االجتـــاه النمطيـــة احلكومـــة تعمـــل علـــى إزالـــة القوالـــب  

وإن وزارة التربيــــة والتعلــــيم الوطنيــــة، . اجلنــــسي يف الكــــالم
اهليئــــة االستــــشارية الرئاســــية املعنيــــة   وووزارة االتــــصاالت،

، وضـعت مـسودة سياسـة       بتحقيق املساواة بني الرجل واملـرأة       
قطاعيــة بــشأن اإلذاعــة املـــسموعة يف كولومبيــا الــيت تتنـــاول      

ويــستخدم . املــستخدمة يف الكــالم النمطيــة مــسألة القوالــب  
وسائط اإلعالم لرفـع مـستوى   املعهد الكولوميب لرعاية األسرة  

 .العائليفيما يتعلق مبشكلة العنف الوعي 

، فقالـت إن احلكومـة      ٦ الكالم يف املـادة      إىلوانتقلت   -٧
ــادف     ــى الربوتوكــول اهل ــع إىلصــدَّقت عل ــة   من ــع ومعاقب وقم

اصـــة النـــساء واألطفـــال، وقمعـــه    خبباألشـــخاص واالتِّجـــار 
ــانون      ــاد الق ــى اعتم ــه، وشــجَّعت عل ــة علي ــام ٩٨٥واملعاقب  لع

 باألشـخاص وقواعـد     االتِّجـار  مكافحة   ، املتعلق بتدابري  ٢٠٠٥
ــهم   ــضحاياه ومحايت ــة ب ــادتني   . العناي ــق بامل ــا يتعل ، ٨ و ٧وفيم

قالت إن عدد النساء املـصوتات يف االنتخابـات األخـرية كـان             
ــر مــن عــدد الرجــال   ــانون احلــصص زاد عــدد   . أكث وبفــضل ق

ــواء يف      ــة سـ ــا يف احلكومـ ــب عليـ ــامالت يف مناصـ ــساء العـ النـ
ومت أيضاً تنفيـذ بـرامج      . أو احلكومات احمللية  احلكومة املركزية   

لــضمان مــشاركة املــرأة يف رســم الــسياسة ويف املنظمــات غــري 
ــة ــثِّ    . احلكومي ــساء ُيم ــت إن الن ــدويل، قال ــصعيد ال ــى ال ن لوعل

ــال يف      ــع الرجـ ــساواة مـ ــدم املـ ــى قـ ــدهن علـ ــة ١٣١بلـ  وظيفـ
ومتثـل  .  امرأة يرأسن بعثات دبلوماسية    ٣٥دبلوماسية؛ فتوجد   

 كولومبيا أيضاً يف عدد من املنظمـات الدوليـة، مبـا فيهـا              النساء
 .جلنة البلدان األمريكية للمرأة

ــارت  -٨ ــادة إىلوأشـ ــة، فقالـــت إن  ١٠ املـ ــن االتفاقيـ  مـ
التعلـيم متــاح للنــساء والرجــال علـى قــدم املــساواة، وإن نــسبة   

ــساء اخنفـــضت  ــة بـــني النـ ــة لإلصـــالح التربـــوي  . األميـ ونتيجـ
ملنظور اجلنساين، ارتفعت نسبة النساء     والتعليمي، الذي يضم ا   

ــانوي والعــايل   ــيم األساســي والث ــادة  . يف التعل ــق بامل وفيمــا يتعل

، قالت إن وضع التوظيف قد حتـسن حتـسناً كـبرياً يف عـام               ١١
غــري أن . ، واخنفــضت نــسبة البطالــة والعمالــة الناقــصة ٢٠٠٢

متوســط الفجــوة القائمــة بــني مــا تكــسبه النــساء ومــا يكــسبه   
ــت حنــو   الرجــال  ــن أجــر كان ــة يف القطــاع غــري   ٣١م  يف املائ

يف الفتـرة املمتـدة      يف املائـة يف القطـاع النظـامي          ١٧النظامي و   
مت االضطالع بأنشطة عمل إجيـايب،      و. ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١من  

اهليئة االستشارية الرئاسية املعنية بتحقيق املـساواة بـني         بواسطة  
ألعمـال التجاريـة    لتعزيز توظيف املـرأة وتطـوير ا      الرجل واملرأة   

 . القطاع املايلإىلمتكني املرأة من الوصول واملستقلة 

ــدان الـــصحة الـــذي تعاجلـــه املـــادة      -٩  مـــن ١٢ويف ميـ
االتفاقيــة، قالــت إن تقــدماً أُحــرز يف حتــسني الــصحة اجلنــسية   
واإلجنابية واخنفض عدد النساء احلوامل الالئي مل حيصلن علـى          

 وازداد عــدد احلوامــل عنايــة قبــل الــوالدة يف مؤســسة صــحية، 
وفيمـا يتعلــق  . يف مؤسـسات صـحية  الالئـي وضـعن مواليـدهن    

، قالت إن اجلمعية الوطنية لنـساء الريـف والـسكان           ١٤باملادة  
صـندوق  إدارة كـل مـن      األصليني يف كولومبيا ممثلـة يف جملـس         

وإن . للتنميــة الريفيــة املعهــد الكولــوميب  التمويــل الزراعــي، و 
طبَّقت تعميم املنظور اجلنـساين يف   ءاتالدائرة الوطنية لإلحصا  

جتميع البيانات عن خمتلف جوانـب احليـاة الريفيـة، كاألنـشطة            
أصـــبحت الـــسياسة الـــيت و. املـــدرة للـــدخل وأحـــوال املعيـــشة

تطبقهــا وزارة الزراعــة والتنميــة الريفيــة يف اإلدارة االجتماعيــة  
 يف تـــصميم املـــشاركةللمنـــاطق الريفيـــة، ُتـــشجع املـــرأة علـــى 

، قالــت ١٦ و ١٥وفيمــا يتعلــق باملــادتني . شاريع وتنفيــذهااملــ
إن للمرأة نفس القدرات القانونية املتاحة للرجل، مبـا يف ذلـك            
ــة،     ــة حبريـ ــات واحلركـ ــود وإدارة املمتلكـ ــرام العقـ ــق يف إبـ احلـ

 .عقد الزواجيف واختيار مكان اإلقامة و

 أن احملكمـة    إىلوفيما يتعلـق مبـسائل أخـرى، أشـارت           -١٠
 عـــن ٢٠٠٦مـــايو /رية نزعـــت صـــفة اجلرميـــة يف أيـــارالدســتو 

عندما تكـون صـحة املـرأة أو        : اإلجهاض يف ثالثة ظروف هي    
حياهتـــا معرضـــة للخطـــر، وعنـــدما يكـــون احلمـــل ناجتـــاً عـــن  
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هاً تشويهاً قويـاً جـداً   شوَّأو عندما يكون اجلنني مُ /اغتصاب، و 
ج  احليـاة بعـد اخلـرو   قيـد على اجلـنني البقـاء   معه   حد يتعذر    إىل

 .من الرحم

وقالــت إن اآلليــات املوجــودة ملتابعــة التــشريع القــائم    -١١
والقـــرارات القـــضائية ورصـــدها وتنفيـــذها يف النظـــام الـــوطين 
لتقيــيم نتــائج اإلدارة العامــة، ونظــام برجمــة األهــداف الرئاســية  
ورصـــدها يف جمـــال الـــسياسة االجتماعيـــة، ومرصـــد املـــسائل  

 املنظـــور اجلنـــساين ويقـــدم وُيعـــزِّز املرصـــد تعمـــيم. اجلنــسانية 
ومـــن بـــني أهـــداف . ُمـــدخالت لـــصياغة مـــسودات التقـــارير

 إدراج املنظــور اجلنــساين يف ٢٠١٠-٢٠٠٦احلكومــة للفتــرة 
جــدول أعمــال سياســتها اخلارجيــة وبراجمهــا للتعــاون الــدويل،  

ومـن بـني    . مع التشديد بوجه خـاص علـى التنميـة االجتماعيـة          
 الوقــت احلاضــر حتــديات التحــديات الــيت تواجــه كولومبيــا يف 

ضـــمان اســـتمرار الـــسياسات القائمـــة، وحتـــسني املـــساواة يف  
ــشاركة يف محــل      ــشجيع امل ــسوق العمــل، وت ــه ل ــيم وأمهيت التعل

 املنـزلية، وتنفيذ تدابري العمل اإلجيايب للمـرأة        األعمالمسؤولية  
علــى الــصعيد احمللــي، وزيــادة تقويــة اآلليــات الوطنيــة للمــرأة،  

 اسـتراتيجية كال العنـف ضـد املـرأة، وتوطيـد          وتقليل مجيـع أشـ    
تعمــيم املنظــور اجلنــساين، وزيــادة مــشاركة املــرأة يف املناصــب 

 .االنتخابية

 ٦ إىل ١املواد 

 ســألت مــا هــي التــدابري الــيت :يتشالــسيدة ســيمونوف -١٢
اتُّخذت لضمان سيادة االتفاقية على التشريع الـوطين وضـمان          

سـألت إن كـان يوجـد أي        و. استخدامها حلماية حقوق املـرأة    
وقالــت . آليــة لرصــد التنــسيق بــني القــوانني الوطنيــة واالتفاقيــة

لتعلــيم أيــضاً إهنــا تــود أن تعــرف إن كــان مثــة بــرامج ُمحــددة   
أعــضاء الــسلك القــضائي فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة والربوتوكــول  

 .االختياري

ــ -١٣ ــيلفاالـــسيدة تفـ ــية إىلأشـــارت  :اريس دا سـ  التوصـ
املتعلقــة بــربامج محايــة املــدافعني عــن حقــوق  ، ٧اخلاصــة رقــم 

 أن التقريـــر إىلاإلنــسان والعـــاملني علـــى تعزيزهـــا، فأشـــارت  
. يوجز املساعدة اليت تقدمها احلكومة ملنظمتني نسائيتني اثنتني        

وقالت إهنا مسعت من مصادر أخرى أن النـساء الالئـي ينـتمني          
علـى   بسبب جنسهنَّ  هاتني املنظمتني قد تعرضن هلجمات       إىل

 َنْيعَـ وادَّ. وجه التحديد، وأن أطفاهلم اسُتهدفوا للهجوم أيـضاً        
 تـود أن تعـرف    اوأضافت أهنـ  .  غري كافٍ   احلكومة كان  ردأن  

إن كانت احلكومة ختطط للقيام مبزيد من التدابري ملنع أوضـاع           
 أي ُتقــدِّروإهنــا . عنــدما حتــدثمنــها كهــذه، ولتــوفري احلمايــة 

تيجـة التحقيـق الـذي أجـراه النائـب      معلومات ُتقدَّم إليها عـن ن     
 .العام يف القضية الثانية املذكورة يف التقرير

ــتخدام املــــصطلحني    -١٤ ــشأن اســ ــة بــ ــا قلقــ وقالــــت إهنــ
“equality”) املــساواة( و “equity”) ــواردين يف )اإلنــصاف ، ال

ــر ــدرك أن كلمــة   . التقري ــا ت ــى  equidadومــع أهن ــستخَدم عل  ُت
ــبانية،    ــة اإلس ــشري   نطــاق واســع يف اللغ ــود أن ت ــي ت  أن إىل فه

فاملــساواة مفهــوم . هلمــا معنيــان خمتلفــاناملــذكورتني الكلمــتني 
جمــرد أو حمايــد، بينمــا اإلنــصاف مفهــوم ذايت  هــو أكثــر دقــة و

وقالت إهنـا تـود أن      . ومرن؛ وقد حتدثت االتفاقية عن املساواة     
، T-610حتصل على مزيد مـن املعلومـات عـن مـضمون القـرار              

ــق مبفهــوم   املــساواة بــني الرجــل واملــرأة واملــساواة أمــام      املتعل
 .القانون

 قالـــت إنـــه يوجـــد شـــيء مـــن  :الـــسيدة شـــوتيكول -١٥
ــضايا     ــة للقـ ــة الوطنيـ ــر بـــني وصـــف اآلليـ ــضارب يف التقريـ التـ

 ووصـف   ،٤النسائية يف الفـرع املتعلـق بالتوصـية اخلاصـة رقـم             
وقالـت  . ٢آلية املتابعة يف الفرع املتعلق بالتوصية اخلاصة رقـم          

إنــه يبــدو يف الفــرع األول أن كــل شــيء يعمــل علــى مــا يــرام   
. بينما يبـدو يف الفـرع األخـري أن األشـياء ليـست مرضـية أبـداً                

 أي معلومـات تـصلها عـن مـضمون االتفـاق            ُتقـدِّر وقالت إهنا   
الــوطين بــشأن املــساواة بــني املــرأة والرجــل، وأن تعــرف علــى  
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ــا   ــة أو إن كـ ــذه االتفاقيـ ــد إن كانـــت هـ ــه التحديـ ــذا وجـ ن هـ
ــة أو مــسائل        ــسية مــسائل إجرائي ــاول بــصورة رئي ــاق يتن االتف

ــسمع إن كــان أو مل     . موضــوعية ــود أن ت ــا ت ــضاً إهن وقالــت أي
اهليئـة االستـشارية الرئاسـية املعنيـة        يكن مثة أثر لالتفاق وعمـل       

 أي أثــر ذي معــىن علــى بتحقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة 
 . يف التقريرهيكل احلكومة وعملياهتا، كما اعُترف

وأضافت أهنا ترحب بأي معلومات إضافية عن عمـل          -١٦
املكتــــب املــــشترك بــــني املؤســــسات لالتــــصال يف موضــــوع 

فليس من الواضـح إن كـان هـذا املكتـب           . اجلنسانية ومنجزاته 
هو نفس اهليئة الـيت ُتـسمى اللجنـة املـشتركة بـني املؤسـسات،               

ــى    ــردود عل ــذكورة يف ال ــضايا واألســئ  امل ــة الق وأخــرياً . لةقائم
ــدموا      ــراد أن يقـ ــن لألفـ ــن ميكـ ــود أن تعـــرف أيـ ــا تـ قالـــت إهنـ

. شكاواهم املتصلة بانتهاكات مبدأ املساواة بني املرأة والرجـل        
وهل تستخدم النساء هذه اخلدمة على نطاق واسع وهـل هـي            

 معروفة على نطاق واسع؟

ــشا  -١٧ ــسيدة أروت ــيت   إىل أشــارت :ال ــة ال ــة احلكوم  خط
 مـشروع قـانون لتعزيـز      الكـونغرس  إىلدم  تنوي مبوجبها أن تقـ    

حقيـق املـساواة بـني الرجـل         االستشارية الرئاسية املعنيـة بت     اهليئة
، وطلبــت معلومــات عــن التغــيريات اهليكليــة والوظيفيــة واملــرأة

ومــع أن احلكومــة قالــت، يف . الرئيــسية الــيت ســُيقتَرح إدخاهلــا
 ةتــشاري االساهليئــة، أن قائمــة القــضايا واألســئلةردودهــا علــى 

 علـى التفاعـل علـى نطـاق واسـع مـع رئـيس اجلمهوريـة                 ةقادر
واحلكومة والسلطات والوكاالت العمومية األخرى، فـالتقرير       

وإمنـا يـشري فقـط      . مل يقدم معلومات كافيـة لتربيـر هـذا القـول          
فما هـي  .  تنسيق أنشطة حمددة ال يلزم إنشاء هيئة دائمة هلا     إىل

ة املعنيـة بتحقيـق املـساواة بـني          االستـشارية الرئاسـي    اهليئـة والية  
مــن حيــث القيــام بالتنــسيق مــع هيئــات أخــرى  الرجــل واملــرأة 

 الـيت اضـطلع هبـا    سـتراتيجية تابعة للدولـة ومـا هـي األنـشطة اال      
ونسَّقها؟ فهي تود أن تعرف كيـف يـوفِّر التنـسيق مـع هيئـات             
وزارية وإدارية حملية عديدة، وكيف يؤدي واجباته علـى هـذه       

وما هي اهلياكل املوجودة لضمان تنفيذ سياسـات         املستويات،  
 .احلكومة املركزية على مستوى القاعدة الشعبية

ــدابري      -١٨ ــود أن تعــرف إن كانــت ت ــا ت وأخــرياً قالــت إهن
العمل اإلجيايب املتوخاة يف الفصل املتعلق خبطـة التنميـة الوطنيـة         
املكرسة لإلنـصاف بـني اجلنـسني تـشكل تـدابري خاصـة مؤقتـة               

 مــن االتفاقيــة، والتوصــية رقــم ٤ مــن املــادة ١الفقــرة مبوجــب 
 أي معلومـات تردهـا عـن كيفيـة تنفيـذ هـذه              ُتقـدِّر وهي  . ٢٥

التــدابري اخلاصــة أو تــدابري العمــل اإلجيــايب، لكــي تكــون لــديها 
 .٤ أي مدى يتم تنفيذ املادة إىلفكرة 

 تنفيــذ املــادة إىل أشــارت :لتونالــسيدة غوميــدي ِشــ -١٩
يكون مـن املفيـد أن تـرى نوعـاً مـن التحليـل              ، فقالت إنه سـ    ٥

القوالـب  مة ملعاجلـة   املـصمَّ كيف ساعدت األنشطة  الكلي يبني   
ــة ــف      النمطي ــرأة، وكي ــف ضــد امل ــل العن ــى تقلي  يف الكــالم عل
 إىل األدوار يف األعمــال املنـــزلية، وجتــاه عقليــة الرجــل تغيَّــَرت

 إهنـا   وقالـت . واستغالهلناملومسات  باالتِّجار  أي مدى ُخفِّض    
تود أن تعرف إن كانت قـد أُجريـت أي دراسـات لتقيـيم أثـر                

ــيت قامــ  ــادرات ال ــا تاملب ــة هب ــة  اهليئ ــشارية الرئاســية املعني  االست
لتـــرويج التغـــيريات يف بتحقيـــق املـــساواة بـــني الرجـــل واملـــرأة 

.  املتعلقــة بالـشعور جتــاه اجلــنس القوالــب النمطيـة املمارسـات و 
بيــة والتعلــيم الوطنيــة إدراج   وفيمــا يتعلــق بــاقتراح وزارة التر  

للطــالب، مــن الــسنة " كخيــار"التعلــيم يف موضــوع اجلنــسانية 
ــشر  إىلاألوىل  ــة عـ ــسنة احلاديـ ــية،   ة الـ ــسنوات الدراسـ ــن الـ  مـ

فهـي  . وسألت ملاذا يكون هـذا التعلـيم اختياريـاً ولـيس إلزاميـاً            
تود أن تعرف كم عدد املدارس وقطاعات التعليم الـيت متـارس            

 .فعلهذا اخليار بال

. وأثنت على احلكومة لتنفيذها خطـة التربيـة والتعلـيم          -٢٠
غري أن الرد على طلـب اللجنـة معلومـات عـن التـدابري الراميـة                

 من الكتب الدراسية مل تشتمل علـى        القوالب النمطية  إزالة إىل
وهــي . معلومــات عــن تــدابري حمــددة اتُّخــذت يف هــذا الــصدد  
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قالـت أيـضاً إهنـا ترحـب        و.  اللجنة إىل أي توضيح ُيعطى     ُتقدِّر
ــة يف       ــيم الوطني ــة والتعل ــد مــن املعلومــات عــن خطــة التربي مبزي

 أي  إىل و ،موضوع حقوق اإلنسان والقـانون الـدويل اإلنـساين        
 ُصمِّمت هذه اخلطة لكي تعاجل مسألة اجلنـسانية وحقـوق           حدٍّ

وتــود أيـضاً أن تــسمع  . املـرأة والقـضاء علــى القوالـب النمطيـة    
 .نامج التجرييب على ممارسة حقوق اإلنسان أثر الربإىلإشارة 

قالـــت إن ): كولومبيـــا (زافـــاجكي فـــازكيزالـــسيدة  -٢١
 إىلاحملكمــة الدســتورية أشــارت يف قراراهتــا، مــراراً وتكــراراً،   

وقـد  . املعاهدات الدولية، وكذلك فعلت حمكمـة العـدل العليـا         
أُجريــت دراســة للقــرارات الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل العليــا 

ــى مـــ  ــر    علـ ــة نظـ ــن وجهـ ــية، مـ ــسنوات اخلمـــس املاضـ دى الـ
 إىلنــــسانية، لكــــي تقــــرر إن كانــــت وردت أيــــة إشــــارة  اجل

 االتفاقيـة فيمـا يتعلـق       دسـتوريةَ  ت احملكمـةُ  لَجَّوقد سَ . االتفاقية
 اهليئـــةوقالـــت إن . بالقـــانون الـــذي ُصـــدِّق عليهـــا مبوجبـــه    

رأة االستشارية الرئاسية املعنية بتحقيق املساواة بني الرجـل واملـ         
ــسائية يف     ت ــة للمنظمــات الن ــة عــن االتفاقي ــشطة تعليمي ــوم بأن ق

 وكـذلك ملـوظفي احلكومـة، خباصـة منـهم           ،خمتلف أحنـاء البلـد    
 .العاملني يف سلك القضاء والعسكريني

 االستشارية  اهليئةإن   قالت): كولومبيا (يزوالسيدة رُ  -٢٢
تنفيـذ   ب تقـوم الرئاسية املعنية بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة        

 يف سـياق    الـسالم  بنـاء    احلقوق، وشـبكات  برنامج حول تعزيز    
وأضـافت  .  الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      بـشأن السياسة الوطنيـة    

أن تــدريباً بــشأن املــسائل املتــصلة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة  
ــدَّم  ــات     إىلُيقـ ــل وفيـ ــة تقليـ ــسكري بغيـ ــسلك العـ ــضاء الـ  أعـ

ــة أ يف حــاالتاألمهــات  ــوالدة، يف مجل ــع   ال مــور أخــرى، ومن
محل الفتيات املراهقات، والعـدوى بـاألمراض الـيت تنتقـل عـن             
ــداءات      ــع االعت ــشجيع تنظــيم األســرة، ومن ــق اجلــنس، وت طري

ــاجلنس    ـــزيل والعنــف املتــصل ب ــسية، والعنــف املن  ويتلقــى. اجلن
ن يف إنفاذ القوانني تـدريباً عـن طريـق املـشروع املتعلـق              والعامل

، واإلنــــصاف بــــني اجلنــــسني، بالــــصحة اجلنــــسية واإلجنابيــــة

وأضــافت أن مثــة بــرامج مــشاهبة . واحلقـوق اجلنــسية واإلجنابيــة 
 وسـوف تبـدأ    ،موجودة لقوات الشرطة الوطنيـة وسـالح اجلـو        

 .برامج مشاهبة للجيش قريباً

ردت علــى ): كولومبيـا  (كيجااف سـ فـازكيز الـسيدة   -٢٣
سؤال عـن آليـات رصـد امتثـال االتفاقيـة فقالـت إن مثـة عـدداً                  
من اإلصالحات متاحـاً حلمايـة احلقـوق األساسـية للمـرأة، مبـا              

 بغيــة احلــصول علــى مراجعــة    ،الســتئنافيف ايف ذلــك احلــق  
دســـتورية، وطلـــب التعويـــضات املباشـــرة عـــن األضـــرار الـــيت 

 جنائيـة  دعـوى  إقامـة ُتسببها أعمال الدولة، وطلـب احلمايـة، و       
 أنـه   وأضـافت أيـضاً   . بشأن جرائم العنف املتصل بنوع اجلـنس      

ــاوى      ــيم دعـ ــشعبية أن تقـ ــات الـ ــات واجملموعـ ــن للمنظمـ ميكـ
ــة   . قانونيـــة ــراء مراجعـ ــاً إلجـ وميكـــن ألي فـــرد أن يقـــدم طلبـ

 التــشريع إلغــاء أي قاعــدة مــن قواعــد دســتورية، مبــا يف ذلــك  
 . ملعاهدة دوليةةًعترب منافيُتاملتعلق باألسرة 

 أثــر الــصراع إىلأشــار ): كولومبيــا (الــسيد كونتــشا -٢٤
 على التمتع حبقوق اإلنسان، فقال إن سياسـة احلكومـة           املسلح

املتمثلة باملفاوضات والسلم مع اجملموعات املسلحة اليت تعمـل         
 إجياد أحوال مـن شـأهنا أن        إىلخارج نطاق القانون إمنا هتدف      

 ومـن ناحيـة عمليـة حققـت         . إهناء األعمـال العدائيـة     إىلتؤدي  
الـــنفس يف احلكومـــة تـــسريح القـــوات املتحـــدة للـــدفاع عـــن   

كولومبيـــا، وهـــي جمموعـــة كانـــت تنتـــهك حقـــوق اإلنـــسان  
واحملادثات جارية اآلن مـع جـيش       . ألعداد كبرية من املواطنني   

وجتري احلكومة أيـضاً مباحثـات مـع القـوات          . التحرير الوطين 
املـــسلحة الثوريـــة لكولومبيـــا، بغيـــة إطـــالق ســـراح الـــضحايا 

 .ةاملختطفني الذين حتتجزهم تلك املنظم

ردت على سـؤال    ): كولومبيا (اراميلوهالسيدة نيتو    -٢٥
حــول بــرامج محايــة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان والعــاملني  
ــسان يف وزارة     ــة حقــوق اإلن ــا، فقالــت إن مديري ــى حتقيقه عل

 محايـــة خاصـــة لقـــادة تـــوفريالداخليـــة والعـــدل مـــسؤولة عـــن 
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املعنيــة بالعمــل علــى إحقــاق حقــوق احلكوميــة غــري املنظمــات 
ن وكــذلك الــصحفيني وقــادة نقابــات العمــال ورؤســاء اإلنــسا

البلـــديات الـــسابقني واحلـــاليني، وأعـــضاء الربملـــان، مـــن بـــني   
وقالــت إن . جمموعــات أخــرى جتــد نفــسها يف أوضــاع خطــرة

 لتقدير املخـاطر أُنـشئت لتقيـيم مـستوى املخـاطر ودرجـة              جلنةً
ن، والتوصـــية وألشـــخاص احملميـــذي يتعـــرض لــه ا لـــاالتهديــد  

وأضـافت أنـه مت حـىت اآلن اسـتثمار مـا            . محايـة مالئمـة   بتدابري  
 مليـــون دوالر أمريكــي يف برنــامج الـــوزارة،   ٣٥يقــرب مــن   

 ألـــف شـــخص؛ ويف عـــام ٢٣الـــذي اســـتفاد منـــه أكثـــر مـــن 
 . يف املائة من املستفيدين نساًء٣٠، كان ٢٠٠٦

ــة قـــد اتُّخـــذت يف قـــضية    -٢٦ ــدابري خاصـ وذكـــرت أن تـ
ذكورتني يف التقرير؛ وأضافت أنـه      املنظمتني غري احلكوميتني امل   

مت تزويدمها هبواتف نقّالة، واملساعدة على االنتقال مـن مكـان           
 آخر، وتوفري النقل الربي، وتذاكر سفر بالطـائرة ونفقـات           إىل

وأضـــافت أن الـــوزارة عرضـــت أيـــضاً تقـــدمي . مقابـــل التنقـــل
دورات تدريبية يف الدفاع عن النفس ألي شخص يـشعر بأنـه            

 أكــان مــن املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان أم مل  مهــدد، ســواء
 اآلن يف قــضية نيلــي فيالنــديا قالــت إن التحقيــق جــارٍو. يكــن

وأطفاهلـــا الـــذين اســـتهدفهم مناهـــضو املـــدافعني عـــن حقـــوق 
ــسان ــة،     . اإلن ــة فردي ــوفري محاي ــدابري لت ــاء ُتتَّخــذ ت يف هــذه األثن

. وكذلك لتوفري الدعم من قوات الشرطة والقـوات العـسكرية      
ــة اآلن مـــع وزارة الداخليـــة والعـــدل   و تعمـــل الـــشرطة الوطنيـ

 املدنيــة، واجملتمــع املــدين علــى حتــسني األمــن علــى  والــسلطات
 . وعلى املستويات احملليةاملقاطعةمستوى 

ردت علــى ): كولومبيــا (زافــاجكي فــازكيزالــسيدة  -٢٧
 فقالت إن ذلـك القـرار بالـذات يـشري           T-610سؤال عن القرار    

ال؛ غري أنه توجـد قـرارات أخـرى كـثرية تـشري            محاية الرج  إىل
وفيما يتعلق باملسألة املتعلقة مبفهـوم      .  مساواة املرأة بالرجل   إىل

 العمــل ه يفاإلنــصاف، واملــساواة، والعمــل اإلجيــايب، قالــت إنــ 
 وتكـــــافؤ الفـــــرصاإلجيـــــايب الـــــذي تقـــــوم بـــــه احلكومـــــة، 

مفهــــوم يتعلــــق واســــتراتيجيات تعمــــيم املنظــــور اجلنــــساين، 
. اف مبعاملة األفراد أو الفئـات احملرومـة معاملـة تفـضيلية           اإلنص
ــ ووهــ ستدعي تنفيــذ تــدابري خاصــة مثــل العمــل اإلجيــايب، أو   ي

 نبــرامج التمييــز اإلجيــايب ملقابلــة اآلثــار الــسلبية ألنــواع احلرمــا 
ينطــوي ف مفهـوم املـساواة   أمـا . الـيت تواجههـا هـذه اجملموعـات    

 دون اختــاذ ،متــساويةميــع اجملموعــات بأهنــا جلعلــى االعتــراف 
وقـــد مت تطـــوير . أي خطـــوات لتحييـــد االختالفـــات القائمـــة 

مفهوم املساواة من قبل احملكمـة الدسـتورية، الـيت أذنـت أيـضاً              
 أساسـية لتحقيـق املـساواة       باعتبارهاباختاذ تدابري أعمال إجيابية     

 .احلقيقية

 دواعــي القلــق الــيت أُعــرب عنــها بــشأن  إىلوأشــارت  -٢٨
الستــشارية الرئاســية املعنيــة بتحقيــق املــساواة بــني    ااهليئــةدور 
، فقالـت إنـه مت يف سـياق إعـادة تـشكيل هياكـل               ل واملرأة الرج

ــرئيس أُوريــ      ــزة الدولــة الــيت بــدأها ال يب يف بدايــة واليتــه  ـأجه
 االستـشارية الرئاسـية     اهليئـة حملافظـة علـى     بااألوىل، اختاذ القرار    

ــة ا، باعتبارهــرأة املعنيــة بتحقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــ    آلي
 إضــافية نتيجــة  مهــامَّت أعطَيــاهليئــةوقالــت إن . لقــضايا املــرأة

 ا ورســالتها لواجباهتــ اســتعراٌضلــسن تــشريع جديــد، وأُجــرَي
 الرئيــسية يف الوقــت  اوإن مهامهــ.  الطويلــة األجــل اوأهــدافه

 قــضايا املــرأةالــراهن هــي صــياغة وتنفيــذ الــسياسات املتعلقــة ب 
ء توافـــق يف اآلراء بـــشأن تعمـــيم املنظـــور وتنـــسيق عمليـــة بنـــا

ــات   ــساين يف اهليئــ ــة    اجلنــ ــة املركزيــ ــستوى احلكومــ ــى مــ علــ
وقالــت إن هــذه املهمــة ذات .  واملــستويات احملليــةواملقاطعــات

. ٢٠٠٣عبتني أُدرجـــت يف خطـــة التنميـــة الوطنيـــة لـــسنة الـــشُّ
حــول اإلنــصاف بــني املــرأة  الــوطين وكــان مــن شــأن االتفــاق  

ة مـن الـدخول يف      يلرئاسـ ا ة االستـشاري  اهليئـة  نوالرجل أن مكَّـ   
ــراكات مؤســسية وتوقيــ   ــع جامعــات خمتلفــة،   ع اتفاقــش ات م

 القــضاياالســيما اجلامعــات الــيت فيهــا بــرامج خاصــة بــشأن       
 بــدور هــام يف رفــع مــستوى الــوعي  اهليئــة توقامــ. اجلنــسانية

ــد     ــع، ومه ــسانية يف كــل أحنــاء اجملتم ــضايا اجلن ــق تبالق  الطري
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ويرد وصـف نتـائج     . ر اجلنساين يف هيئات خمتلفة    لتعميم املنظو 
سواء أكـان     االستشارية الرئاسية،  اهليئة هبا   تاألنشطة اليت قام  

ذلــك مباشــرة أو يف شــراكة مــع هيئــات مــن القطــاعني العــام    
 .الكونغرس إىل السنوي املقدم اواخلاص، يف تقريره

بالـسؤال عـن خطـة احلكومـة الـيت تنـوي        وفيما يتعلـق     -٢٩
، قالـت   اهليئـة  لتعزيـز هـذه    الكونغرس   إىلمشروع قانون   تقدمي  

 يف احلقيقـة    إىل اللجنـة أشـار    إنه مع أن التقرير الـدوري املقـدم         
اهليئـة   مشروع قانون، فقد أدت االجتماعات الالحقة بـني          إىل

 واهليئـات والـسلطات احلكوميـة املختلفـة         االستشارية الرئاسـية  
 اهليئـــة االستـــشارية  اســـتنتاج أن اهلـــدف املتمثـــل يف تعزيـــزإىل

ــ ــُت. اذ قـــرار إداريميكـــن حتقيقـــه باختـ ر رَّقَونتيجـــة لـــذلك، سـ
 ا على أساس أنـشطته    ا ونطاق عمله  اهليئة االستشارية واجبات  
 أنــه ينبغــي إبقــاء  َررَّقَــوَت. بتقيــيم التعــديالت الالزمــة والراهنــة 
 االستشارية الرئاسية املعنيـة بتحقيـق املـساواة بـني الرجـل             اهليئة
 جيـب أن    ا، وأهنـ  املـرأة  اآلليـة املهتمـة بقـضايا        اباعتبارهـ  ،ةواملرأ

وإن مركـز   . رئاسـة اجلمهوريـة   بقى مكتباً يف الدائرة اإلدارية ل     ت
ــ كجــزء مــن رئاســة اجلمهوريــة جانــب هــام م  اهليئــة ها مــن كَّن

 .التفاعل مع كل الوزارات احلكومية واهليئات اإلقليمية

 واهليئــات ةشاري االستــاهليئــةويف مــسألة التنــسيق بــني   -٣٠
ــيت        ــب فقــط هــي ال ــضعة مكات ــع أن ب ــه م ــت إن ــة، قال اإلقليمي

 على وجه التحديد، فإن مجيـع مكاتـب         قضايا املرأة تتعامل مع   
ا أمانــة للتنميــة االجتماعيــة أو التكامــل  فيهــ املقاطعــاتحكــام 

وهــذه . االجتمــاعي تتــوىل مــسؤولية التعامــل مــع قــضايا املــرأة 
ــة االاملكاتــب تتفاعــل مــع   ــستــشارية الرئاســيةاهليئ قــوم ت يت، ال

 .بالتنسيق من أجل تنفيذ الربامج واالستراتيجيات الوطنية

ــرامج العمــل      -٣١ ــا إذا كانــت ب ــسؤال عم ــق بال ــا يتعل فيم
اإلجيــــايب تــــشكل تــــدابري خاصــــة مؤقتــــة أم ال، قالــــت إن      
ــة لـــبعض جمـــاالت    ــاملرأة أعطـــت أولويـ ــة بـ الـــسياسات املتعلقـ

 أن  إىلوأشـارت   .  فيهـا ضـرورياً    التدخل ُيعتـرب العمـل اإلجيـايب      

قررت أن تدابري العمل اإلجيـايب تلـك جيـب          احملكمة الدستورية   
وكانت املشكلة هي حتديد إطـار    . أن تكون ذات طبيعة مؤقتة    

زمين لتلك التدابري وما كان ميكن أن يتم ذلك إال علـى مـدى             
 .ذه التدابريه فترة من الزمن وعلى أساس تقييم آثار

ردت علـى سـؤال     ): كولومبيـا  (تيز كـرم  السيدة أور  -٣٢
 القوالب النمطية يف التعليم، فقالـت إن وزارة التربيـة           إزالةعن  

ــام    ــعت يف عـ ــة وضـ ــيم الوطنيـ ــايري ٢٠٠٣والتعلـ ــاءة ل معـ كفـ
 ر فيهــا التعلــيُماملــواطن بغيــة إصــالح نظــام التعلــيم بطريقــة ُيغيِّــ 

. م بـــدالً مـــن جمـــرد نقـــل املعرفـــة إلـــيه، تغـــيرياً حقيقيـــاًالنـــاَس
واشــتملت املعــايري اجلديــدة الــيت ســُتطبق يف مجيــع املؤســسات   

درَج فيهــا  وأُ،ع بــشأن التعدديــة والتنــوُّعلــى مــساقٍالتعليميــة، 
 وقد ُنشرت اخلطة على نطاق واسـع يف         .نساين املنظور اجل  هنُج

 .كل أحناء البلد

 ذلـك، تـشغيل مــشروعني   إىلوقالـت إنـه مت باإلضــافة    -٣٣
ق اإلنــسان وبــشأن احلقــوق اجلنــسية   بــشأن حقــو–جتــريبيني 
 وسيدرجان يف هنايـة املطـاف يف اهليكـل التعليمـي            –واإلجنابية  
 لتغـيري طـرق التـدريس       اوأضافت أن املشروعني ُصمِّم   . الوطين

وقالـت  . وحتويل املؤسسات التعليميـة نفـسها يف هنايـة املطـاف          
، وكـــان ٢٠٠٦إن مـــشروع حقـــوق اإلنـــسان بـــدأ يف ســـنة  

وال .  بـسنة  جلنسية واإلجنابية قائماً قبل ذلـك     مشروع احلقوق ا  
ــه ال     ــرة قــصرية كهــذه، ألن ــائج املــشاريع يف فت ــر نت ميكــن تقري
ميكــن تغــيري األمنــاط التعليميــة إال يف املــدى املتوســط أو املــدى 

ــد ــسية      . البعي ــوق اجلن ــامج احلق ــذ برن ــاً بتنفي ــت إن اقتراح وقال
صف عـام   منتـ واإلجنابية يف كل أحناء البلـد سـيكون جـاهزاً يف            

ربنامج التجـرييب حلقـوق اإلنـسان يف عـام          ال وسينتهي؛  ٢٠٠٧
ــة،   . ٢٠٠٨ ــسية واإلجنابي ــسان واحلقــوق اجلن وإن حقــوق اإلن

جـزءاً أساسـياً    بالفعـل   مع وجود منظور جنساين فيها، تـشكل        
وأضافت أن الـوزارة    .  سنني ١٠من برنامج التعليم البيئي منذ      

يــة الــيت تــشارك يف   تعمــل يف شــراكة مــع املؤســسات التعليم   
 .الربامج التجريبية
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ــشا  -٣٤ ــسيد كونت ــا (ال ــل   ): كولومبي ــة العم ــال إن خط ق
الوطنيــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان، والقــانون اإلنــساين الــدويل، 

 وقــد مت تطــويره مبــشاركة   . جنــساين منظــوريــشتمالن علــى 
املنظمات النسائية واملنظمـات األخـرى املعنيـة مبـسائل حقـوق            

خى الوثيقة األساسـية للخطـة، الـيت ستوضـع يف           وتتو. اإلنسان
ــاء ســنة    ــة وُتعتمــد أثن ، مخــسة جمــاالت  ٢٠٠٧صــيغتها النهائي

ــل ــيللعمــ ــة؛  : ، هــ ــدان الثقافــ ــتراتيجيات يف ميــ ــال واســ أفعــ
ــسالمة      ــة والـ ــاة واحلريـ ــرام احليـ ــضمان احتـ ــتراتيجيات لـ واسـ

للقضاء علـى خمتلـف أنـواع       الشخصية؛ واستراتيجيات وأفعاالً    
ــز؛ وأ فعــاالً واســتراتيجيات لــضمان احلقــوق االقتــصادية   التميي

ــضمان    ــاالً لــ ــتراتيجيات وأفعــ ــة؛ واســ ــة والثقافيــ واالجتماعيــ
ــة     ــن العقوبـ ــالت مـ ــة اإلفـ ــة ومكافحـ ــى العدالـ ــصول علـ . احلـ

وســُتبحث اخلطــة مــع خمتلــف قطاعــات اجملتمــع املــدين يف ســنة 
 .٢٠٠٨ وسُتقدم يف عام ٢٠٠٧

 األمـاكن   طلبـت معلومـات عـن     : السيدة تـشوتيكول   -٣٥
الــيت تــستطيع املــرأة فيهــا أن تلــتمس املــساعدة عنــدما ُتنتــهك    

باألشــخاص، ســألت إن كــان  االتِّجــار ويف مــسألة . هــاحقوقُ
 الداخلي مشكلة ومـا إذا كانـت كولومبيـا بلـد مـرور              االتِّجار

 وقالت أيـضاً إهنـا تـود أن         .االتِّجارأو بلد الوجهة النهائية هلذا      
 يف  االتِّجـار سـُتخدَم فيهـا ضـحايا        كان مثة حـاالت ا     نتعرف إ 

م إليهـا   وأعربـت عـن تقـديرها ملـا ُيقـدَّ         . غـاء مهن أخرى غري البُ   
مــن معلومــات عــن االتفــاق مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   

، وما إذا كانت الوكاالت ذات الـصلة يف         واجلرميةباملخدرات  
كولومبيـا، مبــا يف ذلـك املنظمــات غــري احلكوميـة، تعــرف عــن    

وأبدت أيضاً اهتمامها يف أن تسمع إن كـان أي          . فاقهذا االت 
دماج قد ُعـرض علـى      اإلسترجاع وإعادة   الاخدمات  نوع من   

هن مـن بلــدان  وإعـادتُ هن النـساء الكولومبيـات الالئـي مت إنقــاذُ   
 ،وأخـرياً . ولندا، والواليات املتحـدة، وإسـبانيا، واليابـان      مثل ه 

القائمــة الــسياحة  أن تعــرف مــاذا مت فعلــه ملنــع قالــت إهنــا تــودُّ
 .ومكافحتها ،استخدام األطفال جنسياًعلى 

ســـألت مـــا هـــي التـــدابري القانونيـــة   :الـــسيدة بيغـــوم -٣٦
واملؤســسية الــيت اختــذهتا احلكومــة ملعاجلــة مــسألة العنــف ضــد    

 الداخلي، والعنـف    والتشريداملرأة يف حاالت الصراع املسلح،      
 قـانون حمـدد     وقالت إهنـا تـود أن تعلـم إن كـان هنـاك            . العائلي

يكــافح العنــف ضــد املــرأة، ومــا هــو جممــوع ميزانيــة مكافحــة  
وأعربت عن تقديرها ألي معلومات ُتعطى إليهـا   . تلك اجلرمية 

وسـألت إن كانـت     . كـل أحنـاء البلـد     لعن تغطية مراكز العناية     
هناك سياسـة موحـدة لتقـدمي العنايـة، ومـا هـي معـايري األهليـة                 

دى ضحايا العنف أي وسـيلة      لتلقي هذه العناية، وهل يوجد ل     
 مراكز العناية؟ وأضافت أهنا تود أن تعـرف  إىلسهلة للوصول   

 فيمـا يتعلـق بـالعنف       ُنظَِّمـت إن كانت مثة دورات تدريبيـة قـد         
نــسان للمــرأة املتــصل بنــوع اجلــنس، وعــن مــسائل حقــوق اإل  

ر اخلـاص املعـين بـالعنف ضـد املـرأة وسـألت             كما حدَّدها املُقرِّ  
ن مستشار قانوين رفيـع املـستوى معـٌين بـالعنف           إن كان قد ُعيِّ   

اجلنسي أو القائم على أساس نوع اجلـنس؟ وهـل يوجـد لـدى              
 وضـمان احلكومة برامج تدخُّل لتقدمي مساعدة قانونيـة وطبيـة          

دات، وهل توجـد أي إحـصائيات يف هـذا          العدالة للنساء املشرَّ  
 املوضوع؟

إليهــا عــن أي  ُتقَــدَُّم أي معلومــات ُتقــدِّروقالــت إهنــا  -٣٧
خطوات حمددة اتُّخذت ملراجعة التـشريعات املتعلقـة بـالتحقيق     

وقالت أيـضاً   . يف قضايا االغتصاب فيما يتعلق مبوافقة الضحية      
إهنا ترحـب مبعلومـات عـن حماكمـة جتـار املخـدرات والعوامـل           

وتـساءلت عـن    .  النساء يف هذه اجلرمية    مشاركة إىلاليت تؤدي   
لتــدابري العالجيــة الــيت اختــذهتا    مــدى هــذه املــشكلة وماهيــة ا   

 .احلكومة

قـــد  ســـألت إن كانـــت :لتونالـــسيدة غوميـــدي ِشـــ -٣٨
ــا   وهــل  ،أُجريــت أي دراســات لوضــع املومــسات يف كولومبي

. كــان القــانون نفــسه فعــاالً يف تــوفري املــساعدة للمومــسات      
وقالــت إهنــا تــود أن تــسمع عــن وجهــات نظــر املنظمــات غــري 

 أي  إىل و ه،نفـس ق بفعاليـة القـانون      تعلـ احلكومية والنساء فيما ي   
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 جرميــة يف تيــسري احلــصول علــى  غــاء اعتبــار البر عــدُمثَّــ أَىمــد
املساعدة العملية للمومـسات، مبـا يف ذلـك اخلـدمات الـصحية             
واستراتيجيات اخلروج من هذه املهنة للنـساء الالئـي ُيـردن أن            

 أي إحـصائيات ُتعطـى إليهـا        ُتقدِّروأضافت أهنا   . يتركن البغاء 
ــات     ــن الدراسـ ــات عـ ــذلك أي معلومـ ــصدد، وكـ يف ذلـــك الـ

وإهنـا ترحـب أيـضاً مبعلومـات عـن أي           . املتعلقة بتنفيذ القانون  
 اهليئــــةدراســــات ميكــــن أن تكــــون قــــد أُجريــــت مببــــادرات 

 املعنية بتحقيق املساواة بينـا لرجـل واملـرأة        ة  يلرئاسا ةاالستشاري
 . النمطية ووسائط اإلعالمحول القوالب

، طلبــت معلومــات حمــددة عــن  االتِّجــاربلــق فيمــا يتع -٣٩
التعاون املباشر بـني كولومبيـا ودول أمريكـا الالتينيـة األخـرى             

وقالــت إهنــا تــود احلــصول علــى     . يف مكافحــة تلــك اجلرميــة  
وضــعتها كولومبيــا، ال اإلحــصائيات الــيت نــشرها  إحــصائيات 

، عـن مـدى     )إنتربـول  ( للشرطة اجلنائيـة    الدولية املنظمةمكتب  
 علـى اجملموعـات   االتِّجـار ، وأثـر    االتِّجـار  حركـة هـذا      اخنفاض

وقالــــت إهنــــا ترحــــب أيــــضاً . اإلثنيــــة والنــــساء املهــــاجرات
بإحصائيات عـن املنظمـات غـري احلكوميـة، السـيما املنظمـات             

 يف الـردود  ١٣ الـرد علـى الـسؤال رقـم       إىلوأشارت  . النسائية
إن ، فقالــت إهنــا تــود أن تعــرف القــضايا واألســئلةعلــى قائمــة 

ني كانـــت توجـــد إحـــصائيات عـــن عـــدد النـــساء الالئـــي تلقَّـــ
 .جهن يف اجملتمع وبرامج مماثلةادمإمساعدة بإعادة 

ردت علــى ): كولومبيــا (زافــاجكيالــسيدة فــازكيز  -٤٠
الالئــي يقعــن ضــحايا للعنــف،    ســؤال عــن مــساعدة النــساء    

وقالــت إن يف اســتطاعتهن أن يلتمــسن املــساعدة مــن مكتــب   
تقـدم   أن   املـرأة وتـستطيع   . كتـب أمـني املظـامل      العام وم  الوكيل
 للحمايـــة، والتمـــاس التعويـــضات املباشـــرة عـــن أعمـــال طلبـــاً

واملطلوب مـن مجيـع هيئـات       . الدولة، أو تقدمي التماس مواطن    
 هـــذه االلتماســـات؛ وإذا قـــصَّرت عـــن تـــردَّ علـــىالدولـــة أن 

.  أن يقـــدم طلـــب محايـــةلـــصاحب الـــشأناالســـتجابة ميكـــن 

اكم أن تعطــي طلبــات احلمايــة هــذه أولويــة  مــن احملــومطلــوٌب
 .على أي عمل قضائي آخر

ــو   -٤١ ــسيدة نيتـ ــاالـ ــا (راميلوهـ ــارت ): كولومبيـ  إىلأشـ
، فقالـــت إن احلكومـــة االتِّجـــاراألســـئلة املقدمـــة عـــن مـــسألة 

ــم   ــانون رقـ ــام ٨٠٠وافقـــت، مبوجـــب القـ ــى ٢٠٠٣ لعـ ، علـ
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة    حلــدود ا املنظمــة عــرب اتفاقي

 ، باألشـخاص  االتِّجـار وقمع ومعاقبـة    الوطنية وبروتوكول منع    
ــا، باعتمادهــا  .  النــساء واألطفــالوخباصــٍة وقالــت إن كولومبي

، املتعلـــق بتـــدابري مكافحـــة ٢٠٠٥ لعـــام ٩٨٥القـــانون رقـــم 
ــذا     باألاالتِّجــار ــضحايا ه ــة ب ــد العناي  االتِّجــارشــخاص وقواع

ــة ومحايتـــهم، قـــد قطعـــت شـــوطاً بعيـــداً يف مك  ــارافحـ  االتِّجـ
 .باألشخاص، على املستويني احمللي والدويل

ــم    -٤٢ ــانون رقـ ــافت أن القـ ــرِّف ٩٨٥وأضـ ــار ُيعـ  االتِّجـ
رم، ويزيل اعتبار رضا الـضحية إعفـاءاً مـن          باألشخاص بأنه جُ  

فهــــو يــــضع .  بكاملــــهااالتِّجــــاراملــــسؤولية، ويغطــــي دورة 
املــشتركة  وأنــشأ اللجنــة االتِّجــار الوطنيــة بــشأن ســتراتيجيةاال

 تـضم  بالنساء واألطفال، الـيت      االتِّجاربني املؤسسات ملكافحة    
 هيئــة مــن هيئــات الدولـــة املــسؤولة عــن مكافحــة هـــذه       ١٤

ــها اخلاصــة هبــا، الــيت بلغــت يف ســنة    . املــشكلة ــة ميزانيت وللجن
 دوالر أمريكي وسـتكون هلـا ميزانيـة         ٥٠٠ ٠٠٠  حنو ٢٠٠٦

 تـشمل ة، الـيت    ييجوأضافت أن االسـترات   . ٢٠٠٧مماثلة يف عام    
االتفاق مع مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،            

وقالـت إن واحــداً  . ٢٠٠٦أُغــسطس /قـد ُشــنَّت يف شـهر آب  
من املشاريع الرئيسية اليت اضـطلعت هبـا اللجنـة املـشتركة بـني              

ليــات واملراقبــة، م للعاالتِّجــارمركــز مكافحــة  وهــاملؤســسات 
وأضـــافت أن املركـــز، الـــذي . ءهـــو اآلن قيـــد اإلنـــشاالـــذي 

ه يف مـدن أخـرى، سـُيمكِّن مـن          ؤسيكون منوذجاً ميكن احتـذا    
، بغيـة وضـع بـرامج    االتِّجـار دراسة كل زاوية من زوايا عملية    

جهن مـن جديـد     ادمـ إملنعه ومنع البغاء، مع العنايـة بالـضحايا و        
وسيكون املركز عـامالً يف النـصف الثـاين مـن عـام             . يف اجملتمع 
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 دوالر ٢٣٥ ٠٠٠ غ جممـــوع ميزانيتـــه األوىل  وســـيبل٢٠٠٧
 .أمريكي ستقدمها الوكاالت الدولية واحلكومة

ــت  -٤٣ ــت إن نظامــاً     إىلوحتول ــسألة اإلحــصائيات فقال م
ــن مكافحــة     ــات ع ــاً للمعلوم ــشأ يف داخــل  االتِّجــاروطني  سُين

وُتبني اإلحـصائيات املوجـودة     . االتِّجاراملركز اجلديد ملكافحة    
 قـضية تتعلـق بنـساء     ١٢ حماكمـات يف     ٢٠٠٥أنه متت يف عام     

 ٢٠٠٦ احملكمــة تتعلــق برجــال، ويف   إىل قــضايا قُــدِّمت  ٣و 
.  احملكمـــة تتعلـــق بنـــساءإىل قـــضايا قُـــدِّمت ٨كانـــت هنـــاك 

وتــبني .  ســنة٣٦ إىل ٩وتراوحــت أعمــار الــضحايا مــن ســن  
األرقام املتعلقـة بالبلـدان الـيت ُوجِّهـت إليهـا الـضحايا أن أكـرب                

 فتاة  وتشمل اجملموعة  فرتويال،   إىلضحايا قد أُرسل    عدد من ال  
غـري أن   . دون السن القـانوين وولـد دون الـسن القـانوين أيـضاً            

 ما زالت، لسوء احلـظ، غـري كافيـة،          االتِّجاراإلحصائيات عن   
وذلك بـسبب قلـة أدوات مجـع البيانـات، وألن وكـالء النيابـة               

ــن ا       ــأنواع أخــرى م ــق ب ــاً تتعل ــدمون هتم ــا يق ــاً م جلــرائم، غالب
ــة     ــدالً مــن جرمي ــسية ب . االتِّجــاركاالختطــاف أو اجلــرائم اجلن

قالــت إن مثــة مــصدراً آخــر للمعلومــات، وهــو خــط هــاتفي   و
وتديره املنظمة الدولية للهجرة، لكنه ، (toll-free) 800-1رقمه 

 . احلكومة يف املستقبل القريبإىلقد ُيحوَّل 

ــت إن  -٤٤ ــاروقالـ ــداخلي االتِّجـ ــشكلة  الـ ــضاً مـ  وإن ،أيـ
جــــرين  اخلــــارجي عمليــــة معقــــدة جــــداً، ألن املتَّ   االتِّجــــار

باألشـــخاص يـــستخدمون نفـــس الـــشبكات الـــيت يـــستخدمها 
، أي النـساء الالئـي      "البغال"وغالباً ما ُتباع    . مهربو املخدرات 

.  حاملـا تنتـهي مهمتـهنَّ      ،حيملن املخدرات يف داخل أجسادهن    
األطفــال أيــضاً  جــاراً بالرجــال والنــساء و  أضــافت أن مثــة اتِّ و

ــراض  ــترقاقألغ ــل      االس ــى العم ــساء عل ــرغَم الن ــا ُت ــاً م ، وغالب
 اجلنـــسي، االســـترقاق إىلوباإلضـــافة . كخادمـــات يف املنـــازل

 فيمـا يتعلـق بـالزواج االسـتعبادي والتـبين غـري             االتِّجـار  ُسُيماَر
 الــذي ُنفــذ  االتِّجــاروقالــت إن مــشروع مكافحــة  . املــشروع

باملخـدرات واجلرميـة قـد      عين  ة امل بدعم من مكتب األمم املتحد    

اعُترف بـه باعتبـاره أفـضل مـشروع لألمـم املتحـدة يف العـامل،                
وذلــك بفــضل بنــاء التــضامن يف اجملتمــع املــدين ورفــع مــستوى  

 .الوعي بأمهية شجب هذه اجلرمية

 إىلأشـارت   ): كولومبيـا  (زافـاجكي  فـازكيز السيدة   -٤٥
اهليئـــة ا هتـــجروقالـــت إن دراســـةً أ مـــسألة القوالـــب النمطيـــة،

 االستـــشارية الرئاســـية لتحقيـــق املـــساواة بـــني الرجـــل واملـــرأة 
 العليــا خــالل بــضع    العــدلللقــرارات الــصادرة عــن حمكمــة   

 القوالـب   إزالـة  علـى السنوات املاضية، أكدت أن العمـل جـارٍ         
 بـرامج   ت نظم ة االستشاري اهليئةوأضافت أن   . النمطية تدرجيياً 

يد احمللي هبدف متكـني النـساء       أدبيات قانونية للنساء على الصع    
 ضـحايا    عنـدما يكـنَّ    نَّ، وتقـدمي شـكاواه    من ممارسة حقـوقهنَّ   

 حلمايـة   ، مـؤخراً  ت صـيغ  اسـتراتيجية وركَّزت خطـة    . لالعتداء
حقــوق املــرأة يف نظــام احملــاكم، علــى محايــة املــرأة يف حــاالت  

ــز يف مكــان العمــل  وفــسخ، العــائليالعنــف  ــزواج، والتميي .  ال
.  القوالب النمطيـة   إلزالةن مع وسائط اإلعالم     والعمل جار اآل  

 علــى نطــاق َوُوزَِّع العــائلي يف موضــوع العنــف ٌبيِّــوطُبِــع كَُت
واســع لرفــع مــستوى الــوعي لــدى النــساء ولــدى املــوظفني        

 .املسؤولني عن التعامل مع العنف

ــوريرو  -٤٦ ــسيدة بـ ــا( الـ ــامج  ): كولومبيـ ــت إن الربنـ قالـ
بـــرامج للـــسكان عـــن  لمـــسؤوالرئاســـي للعمـــل االجتمـــاعي 

 حـدد   ١٩٩٧ لعـام    ٣٨٧ القانون رقم    وأضافت أن . املشردين
مسؤوليات الدولة من حيث تقدمي العناية الـشاملة لألشـخاص          

ــ ــذ    شرَّاملُ ــة وتنفي ــسياسة العام ــف، وصــياغة ال دين بواســطة العن
وأضــافت أن اجمللــس الــوطين  . تــدابري املنــع وحتقيــق االســتقرار 

 وأن اللجــان ،ن رســم الــسياسة مــسؤول عــاملــشرَّدينللــسكان 
ــة   ــة تقــدم العناي ــسكان إىلاحمللي قالــت إن النظــام  . املــشردين ال

 بواســطة العنــف قــد أُنــشئ املــشردينالــوطين للعنايــة بالــسكان 
، الــذي يركــز حتديــداً علــى ٢٠٠٥ لعــام ٢٥٠باملرســوم رقــم 

 التـشريد وأضـافت أن مـشكلة   . نوع اجلـنس والفئـات العمريـة     
 عدم كفايـة اهليكـل املؤسـسي، وقلـة          إىلاً  ، نظر مروِّعةمشكلة  
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، مل يكــن لــدى ٢٠٠٢ و ١٩٩٥ففيمــا بــني . التمويــل املتــاح
 بيـسو ملعاجلـة هـذه املـشكلة، الـيت           ٥٠٠ ٠٠٠ احلكومة سوى 

وفيمـــا بـــني عـــام . ٢٠٠٢أصــبحت مـــشكلة باهظـــة يف عــام   
 مليــار بيــسو هلــذه   ١,٤ ُخــصِّص حنــو  ٢٠٠٦ وعــام ٢٠٠٢

 ُوضــعت ميزانيــة تزيــد ٢٠١٠ و ٢٠٠٦املــشكلة، وفيمــا بــني 
 مليارات بيسو، مما ميكِّن من إدخال حتسينات علـى          أربعةعلى  

 .الربنامج

ــام  -٤٧ ــرار    ٢٠٠٤يف ع ــتورية الق ــة الدس ، اختــذت احملكم
ــم  ــه أن الوضــع غــري دســتوري    ٣٠٢٥رق ــت في ــذي أعلن . ، ال

ــة أيـــضاً أوامـــر    عـــدة وكـــاالت تتعلـــق  إىلوأصـــدرت احملكمـ
ــة األمــوال   مبتطلبــات مل تكــن قــد متكنــت  ــاء هبــا، لقل  مــن الوف

 كلـي   ج علـى هنـ    املـشردين واشتمل برنامج األشخاص    . املتاحة
بـدالً مـن االكتفـاء بتقـدمي املـساعدة كمـا كـان عليـه األمــر يف         

 مـا   املـشردين  الوحيـد لألشـخاص       السجلُّ نَوََّدواآلن  . املاضي
ــساء  .  عائلــة٤٥٠ ٠٠٠يقــرب مــن   ــسبة الن  يف ٤٧وبلغــت ن

ــن جممــوع   ــة م ــسكان املائ ــشردين ال ــدِّم. امل  األمهــات إىل نوقُ
 ةالالئي لديهن أطفـال دون سـن الثامنـة عـشرة إعانـات لتغطيـ              

 .العناية الصحية باألطفال وتعليمهم

إىل أشـارت   ): كولومبيـا  (زافـاجكي السيدة فـازكيز     -٤٨
أنــه توجــد فئــات خمتلفــة مــن العنــف تناولتــها هيئــات خمتلفــة،    

ببها جمموعــات مــسلحة  وقالــت إن مــشكلة العنــف الــيت ُتــس    
تعمل خارج نطاق القانون قد عوجلت يف إطار سياسـة األمـن            

العثــور علــى وميكــن  .الــداخلي، الــيت ورد وصــفها يف التقريــر 
 علـــى موقـــع رئاســـة االتِّجـــارمعلومـــات إضـــافية عـــن مـــسألة 
 ه جيـري اآلن تغـيري     وقالت إنـ  . اجلمهورية على شبكة اإلنترنت   
 ليتكيـف مـع     العـائلي ي والعنـف    التشريع املتعلق بالعنف اجلنـس    

 الكـونغرس وأضافت أن النساء األعضاء يف      . الظروف اجلديدة 
وقـدمت  . تعـديل القـانون القـائم     لقدمن مؤخراً مشروع قانون     

يف مجلـة   وزارة الداخلية والعدل أيضاً مشروع قـانون يهـدف،        
، الـذي يقـضي يف النظـام    التوفيـق  تغـيري نظـام   إىلأمور أخرى،  

دما تقــع إصــابة شخــصية أو اعتــداء جنــسي ال  احلــايل بأنــه عنــ
 جنـسي   عنـف ُيحاكَم اجلاين يف هـذه القـضية باعتبارهـا قـضية            

.  وإمنا باعتبارها نوعـاً آخـر مـن أنـواع اجلـرائم            عائليأو عنف   
أفراد األسرة يكون ذلـك عـامالً        من    فردٌ فإذا ارتكب االعتداءَ  

 القــضاء علــى مطلــب   إىل وهتــدف الفكــرة  .مــشدداً للعقوبــة 
 .العائلي يف حاالت العنف لتوفيقا

وأضافت أن عدداً من املؤسسات تقدم العناية للنـساء          -٤٩
ويتمثـــل التحـــدي يف حتـــسني .  ضـــحايا للعنـــفالالئـــي يكـــنَّ

 ال ُتريعهـا  اوقالـت إهنـ  . التنسيق بـني مجيـع الوكـاالت املختلفـة       
 أنـه  إىلزيادة عدد الشكاوى ألهنا ترى يف ذلك إشـارة إجيابيـة      

 . النساء من ممارسة حقوقهنجيري متكني

ــارو أُوردوني -٥٠ ــالـــسيدة نفـ ــا (زيـ قالـــت إن ): كولومبيـ
، Haz Paz (العـــائليسياســـة بنـــاء الـــسالم الـــوطين والتوافـــق 

ــا  ــصاحلة"ومعناهــ ــيت ) "املــ ــداالــ ــسياس عتمــ ــس الــ  اتها جملــ
االقتصادية واالجتماعية، الذي أُنـشئ ملعاجلـة مـشكلة العنـف،        

وقالت إنـه مت وضـع      . ناية بالضحايا ُتركِّز على منع العنف والع    
سـوف ُتطبَّـق علـى املـستوى        و العـائلي، منهجيات ملنـع العنـف      

وقالـت إنـه ال     .  واملستويات احمللية  املقاطعاتالوطين ومستوى   
تقــدمي للــضحايا، لكــن توجــد سياســة  ا لتأهيــلتوجــد سياســة 

ــضحايا  ــة لل ــدم     . العناي ــى ق ــة عل ــضحايا معامل ــع ال ويتلقــى مجي
 األسـرة بتنفيـذ خطـة       عايـة وم املعهد الكولوميب لر   ويق. املساواة

ــد  ــساء واألطفــال يف   اًمــصمَّمة جي ــة للن ــة واحلماي  لتقــدمي العناي
 .سائر أحناء البلد

 أن  إىلأشـارت   ): كولومبيـا  (يز منديز ريالسيدة غوتي  -٥١
 يــشملون بعــضاً مــن أبنــاء الفئــات العمريــة  املــشردينالــسكان 

ــراهقني    ــك امل ــا يف ذل ــدد إىلأشــارت . األشــد ضــعفاً، مب  أن ع
ــسنوات       ــد ازداد خــالل ال ــات ق ــات املراهق حــاالت محــل البن
القليلة املاضية وأنه تبني من دراسة استقصائية أجرهتـا مؤسـسة           

 أعلــى منــها بــني  املــشردينروفاميليــا أن النــسبة بــني الــسكان  ب
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ومــع ذلــك بــدأت سياســة الــصحة اجلنــسية  . جممــوع الــسكان
 مجيـع املنـاطق     إىل نسبياً، تصل    واإلجنابية، وهي سياسة جديدة   

 ، وأصـبح أثرهـا باديـاً يف اخنفـاض معـدالت اخلـصوبة             ؛يف البلد 
 وزيادة خدمات العناية املقدمـة      ،وزيادة استخدام موانع احلمل   

 .لآلباء واألمهات

ــضاء  :الرئيــسة -٥٢ ــئلة متابعــة   إىل دعــت األع ــه أس  توجي
 .حول املواد اليت نوقشت

 التوضــيح الــذي إىلرت  أشــا:الــسيدة ســيمونوفيتش -٥٣
" اإلنــصاف"قدمتــه ممثلــة كولومبيــا بــشأن اســتخدام مــصطلح   

ــواد املوضــوعية يف   "املــساواة"ومــصطلح  ــع امل ، وقالــت إن مجي
االتفاقية تتكلم عن املساواة بني اجلنسني، وهـذا يعـين املـساواة            

  هـي هـذه    وهلذا الـسبب أثـارت    . يف احلقوق بني املرأة والرجل    
أن االتفاقية تطلب مـن الـدول األطـراف          إىلوأشارت  . النقطة
ــدأ املــساواة بــني اجلنــسني، حبكــم الواقــع وحبكــم    التمــسُّ ك مبب

 احملكمة الدسـتورية يف كولومبيـا       وأشارت إىل أن  . القانون معاً 
 .اختذت هذا املوقف نفسه

 إعطاءهـا  ُتقـدِّر  قالـت إهنـا     :لتونالسيدة غوميدي شِـ    -٥٤
 أن تعــرف مــدى تــودُّو. معلومــات إضــافية عــن مــسألة البغــاء 

ــة     ــري احلكوميـ ــات غـ ــل املنظمـ ــة وعمـ ــة احلكومـ ــة سياسـ فعاليـ
 .واملنظمات النسائية األخرى

قالــت إن البغــاء ): كولومبيــا (اراميلوهــالــسيدة نيتــو  -٥٥
غـري أن  . بني البالغني ال ُيعترب يف حـد ذاتـه جرميـة يف كولومبيـا             
ــاالعقوبـــات ُتفـــَرض علـــى بغـــاء األطفـــال والقـــوادة و   راالتِّجـ

ــام . بالنـــاس ــدم نظـ ــة  الـــضمانويقـ ــام العنايـ ــاعي ونظـ  االجتمـ
الــصحية عنايــة ســيكولوجية واجتماعيــة للمومــسات، ويوجــد  
يف بعـض املـدن بـرامج ملـساعدة النـساء الالئـي يـرغنب يف تـرك         

وال توجد إحصائيات عن عـدد النـساء الالئـي ميارسـن            . البغاء
 .البغاء على املستوى الوطين

ــاء قالــــت إن اســــتخدام  -٥٦  ألغــــراضاألطفــــال يف البغــ
ــرية   ــشكلة خطــ ــسية مــ ــسياحة اجلنــ ــة . الــ وإن وزارة الداخليــ

والعدل، والوزراء املسؤولني عن احلماية االجتماعية والتجـارة        
املعهـد الكولـوميب لرعايـة      ووالسياحة، ومكتـب النائـب العـام،        

 يعملون مع قطاع السياحة ملنع اسـتخدام األطفـال يف           األسرة،
قالــت إن مكتــب النائــب العــام، ومكتــب و. الــسياحة اجلنــسية

أمــني املظــامل، واملعهــد الــوطين للطــب الــشرعي وعلــوم الطــب  
 قـوات الـشرطة واحلكـم       إىلالشرعي قد ضّموا قـواهتم بعـضها        

وقــدمت . احمللـي لتقـدمي عنايـة شــاملة لـضحايا العنـف اجلنـسي      
الكنيسة الكاثوليكية أيـضاً خـدمات لألطفـال الـذين هـم دون             

 . وُألسرهمسن السادسة

 إىلأشـارت   ): كولومبيـا  (كيجازافـ  فـازكيز السيدة   -٥٧
الفروق املفاهيمية بني اإلنصاف واملـساواة، وقالـت إن موقـف      
احلكومة هو أن اإلنـصاف ال يعـين إعطـاء كـل شـخص نفـس                
الشيء الذي ُيعطى لآلخرين وإمنا يعين إعطاء شـيء أكثـر ملـن             

ية للفئــات وهــو لــذلك يعــين معاملــة تفــضيل . هــم أكثــر حاجــة
وأضافت أن هذا النهج، الذي يشمل مفهوم العدل،        . احملرومة

ــرأة       ــصاحل امل هــو أســاس العمــل اإلجيــايب والعمــل االســتباقي ل
 الفـــرص إىلأمـــا مفهـــوم املـــساواة فيـــشري . والفئـــات احملرومـــة

 متكـني الرجـال والنـساء علـى         - بعبارة أخرى  - أي   ،والنتائج
لــذلك .  ممارســة تامـة الـسواء مـن ممارســة حقـوقهم كمـواطنني    

ترى احلكومة يف مفهوم اإلنصاف سياسة إجيابيـة، ويف مفهـوم      
املــساواة سياســة اجتماعيــة لــضمان تكــافؤ الفــرص للرجــال       

 .والنساء

 
 .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة يف الساعة  

 
 


