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 )تابع( من االتفاقية ١٨دول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير املقدمة من ال

 )تابع (التقرير الدوري اجلامع للتقريرين اخلامس والسادس لكولومبيا 
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يف غيــــاب الــــسيدة ســــيمونوفيتش، تولــــت الــــسيدة   
 .، نائبة الرئيسة، رئاسة اجللسةغاسبارد

 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

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

التقريــــــر الــــــدوري اجلــــــامع للتقريــــــرين اخلــــــامس  
ــسادس ــا  وال ــابع(لكولومبي  CEDAW/C/COL/5-6( )ت

 )CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1 و

بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفـد كولومبيـا           - ١
 .إىل طاولة اللجنة

 ٩ إىل ٧ملواد من ا

 املزيد من املعلومـات     طلبت: ياوكوكسياالسيدة زو    - ٢
ــشأن  ــانون احلــصص  ب ــسنة ٥٨١القــانون (ق ــذي )٢٠٠٠ ل  ال

ــسبتها    ــرأة حــصة ن ــل للم ــة  ٣٠ يكف ــاة العام ــة يف احلي .  يف املائ
ــر  و  مــن الــصفحة  CEDAW/C/COL/5-6(الحظــت مــن التقري

، مجيعهــالــيس وقطاعــات، ال أن معظــم) ٤٩ إىل الــصفحة ٤٢
إن كانـت   ترغب يف معرفةوقالت إهنا   . ذلك اهلدف قد بلغت   

أن تبلــغ  مــن املقــرر اختاذهــا لكفالــة  اســتباقية تــدابري ة أيــهنــاك
فهـل   اهلـدف، وإذا كـان األمـر كـذلك،           ذلك القطاعات   مجيع

 .لذلكإطار زمين يوجد 

ــاين   و - ٣ ــم بيـ ــا لرسـ ــرف  وردطبقـ ــة الطـ  يف ردود الدولـ
)CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1،   اخنفضت فقد  ،  )٥٣الصفحة

 املـستوى اإلقليمـي يف      علـى يف املناصب احلكومية     النساء   نسبة
ــسنوات األخــرية  ــة   . ال ــا مهتم ــت إهن ــةمبوقال ــانإن عرف ــد  ك  ق

الــيت دعــت إىل هــذا االخنفــاض   األســباب يف حبــث ي أأجــري
 .احلالةهذه  ملعاجلة اليت ستتخذتدابري هي الوما 

 جملـس الـشيوخ،     العـضوات يف   عـدد    وبسبب اخنفاض  - ٤
 لتـشجيع   تفعـل شـيئاً    احلكومة    كانت إن معرفة   فهي ترغب يف  

 .عدد أكرب من املرشحاتترشيح على األحزاب السياسية 

 الــيت تواجــه  اخلطــريةيف ضــوء التحــديات  وأخــريا، و - ٥
ــا  ــاكولومبي ــة   ، حملي ــها يف معرف ــت عــن رغبت ــد أعرب  درجــة فق

 .والتعمري اجلهود الرامية إىل تسوية الصراع يف مشاركة املرأة

ت لجنـة، سـأل   يف ال  عـضوا  ة بـصفتها  متحدثـ  :ةالرئيس - ٦
بتخــصيص  األحــزاب الـسياسية  يلـزم قـانون احلــصص   إن كـان 

ويعاقـب األحــزاب   ،نــساءلمرشـحيها ل  يف املائـة مــن  ٣٠نـسبة  
 .ذلك اليت ال تفعل

ــدا يف  و النـــساء الكولوقالـــت إن - ٧ مبيـــات نـــشطات جـ
وتفتــرض تــوفري . لــسالما النــضال مــن أجــلاجملتمــع املــدين ويف 

العـــامالت يف جمـــال الـــسياسة للنـــساء  احلمايـــة مـــستوىذات 
 ىستووقـد يكـون مـ     . نـسان اإل حقـوق    ات عن مدافعبصفتهن  

العديـد مـن النـساء      ال تـزال     نهأإال  ،  البلد قد اخنفض  العنف يف   
ــائن  ــ خــاص، إىل املربوجــه، وأشــارت. حمتجــزات كره  ةحش

ــسابقةالرئاســي ــرغ إنة ال ــانكورت، ي ــزال حمتجــزة  د بيت ــيت ال ت  ال
 .نواتعدة س بعد

هود اجل رغم   إنه تقال :زيرداين –وب  ه بيلم السيدة - ٨
ــها  الكــبرية  ــيت بذلت ــة الطــرف  ال ــة الدول ــادة لكفال ــشاركة زي م

التقدم يف التـشريع  أوجه  ذلك مبا يف القرارات، اختاذ يف   لنساءا
عـدد النـساء يف مناصـب اإلدارة العامـة          فـإن   ،  وأحكام القـضاء  

 ذهبــت، خابــات مــثالاالنتفــي آخــر ف.  جــداامنخفــضال يــزال 
 الفـرع مـن املناصـب اإلداريـة يف        فقـط    يف املائـة     ١٥,٧٩نسبة  

عــن ســألت و). ٤٥، صــفحة تقريــرال( التــشريعي إىل النــساء 
  النـساء  الـيت تـشغلها   عامة  الدارة  اإل مناصب   السبب الذي جيعل  

 بأصـواهتن مبيات  وكولال النساءوتساءلت هل تديل    . قليلة جدا 
 فإهنـا وإذا مل يكـن األمـر كـذلك         ،  ن أزواجهـ   بواسـطة  بالوكالة

قــانون بال املتعلقــةمزيــد مــن املعلومــات احلــصول علــى ر دتقســ
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 التــأثري مــن قــد يكــون لــه شــيءكولومبيــا الــذي يف  االنتخــايب
 .املسألةهذه على 

 نـسبة أعلـى مـن النـساء يف املناصـب            إن حقيقة وجود   - ٩
يــدل علــى  - اختياريــةتعيينــات هــي  الــيت - العليــااحلكوميــة 

. االتفاقيـة  يف تنفيـذ  احلكومـة  جانـب  مـن  حقيقيـة رغبـة   ود  وج
األدىن لزيــادة نــسبة النــساء يف املناصــب ورمبــا كانــت الوســيلة 

ــة   ــل يف كفال ــساءإعــداد تتمث ــى حنــو أفــضل  الن يف ترشــح ل لعل
 . األولاملقام يف ،االنتخابات

ق بعـدد   لـ  توضـيحا يتع   ت طلبـ  :تشيالسيدة سـيمونوف   - ١٠
ــسفريات ــا للتقريــ ف: ال ــصفحة (ر طبق ــاك مثــاين )٥٠ال   كــان هن
 أعلــى ا رقمـ إال أن رئيـسة الوفـد كانــت قـد قـدمت    ؛ سـفريات 

 .االستهاليلبكثري يف بياهنا 

ــة اوقالـــت إهنـــ  - ١١ ــضا  مهتمـ ــة مبأيـ ــانون عرفـ ــان قـ  إن كـ
 مــن ٤  مــن املــادة١إىل الفقــرة  يــستند كولومبيــا احلــصص يف

 ١قـرة   الف فقـد ذكـرت   . ٢٥ رقم التوصية العامة    وإىل االتفاقية
 تـدابري خاصـة    بوضوح أن اعتماد الدول األطراف ٤ من املادة 

 بـني الرجـال     حبكم الواقـع  املساواة  يف  تعجيل  ال ترمي إىل مؤقتة  
اجللــــسة يف ذكــــر كمــــا و. ا متييــــزعتــــربيأال والنــــساء جيــــب 

ــة  أحيانــا هــذه التــدابري ضــروري  فــإن بعــض، الــصباحية لكفال
 .املساواة بني اجلنسني

 قالت إنـه لجنة،  ال  يف احدثة بصفتها عضو  مت :ةالرئيس - ١٢
 جيــــوز حرمــــان شــــخص   ال)٥١الــــصفحة (طبقــــا للتقريــــر 

 جيوز أن يفقـد أي      جنسيتها وال /من جنسيته ميب بالوالدة   وكول
 علـــى جنـــسية بـــسبب حـــصولهجنـــسيتها /جنـــسيتهميب وكولـــ

أنــه إذا تــزوج  أن تعــرفاللجنــة ومــن دواعــي اهتمــام . أخـرى 
مــواطن /ةمبيــو كولة مواطنــمــن مواطنــة أجنبيــة/ أجــنيبمــواطن

جنـسيتها  /جبنسيته باالحتفاظ أيضا   هلا/فهل يسمح له  كولوميب  
 .أطفاهلا/أطفاله إىل اوحيّوهل

ــ:)كولومبيــا ( زاوادزكــيالــسيدة فاســكيز - ١٣ إن  ت قال
علـى  ليس  و مناصب اإلدارة العامة،     يطبق على  قانون احلصص 

 ال يطبــق فإنــه، بتعــبري آخــر. املناصــب الــيت ُتــشغل باالنتخــاب
لـذلك ال بـد أن حيـدث        .  األحزاب واحلركـات الـسياسية     على

صـدر مـؤخرا    طبقـا لتقريـر     و. فئـة يف عدد النساء يف كلّ      تباين  
 يف عـدد النـساء      كـبرية زيـادة   هنـاك   ،  مكتـب النائـب العـام      عن
ــوزراءجملــس يف  ــرة األوىل . ال ــة  وخــالل الفت ــرئيس مــن والي  ال

، مبـن فـيهم   - ا وزيـر ١٣ وزراء مـن أصـل  مخسة  كان  ،  أورييب
فتـرة   يف   أمـا اآلن،  . نـساء ال مـن  -للمرة األوىل، وزيـر الـدفاع       

 ا وزيـــر١٣ وزراء مـــن أصـــل أربعـــة هنـــاك ، ة الثانيـــواليتـــه
 .نساءال من أربعة مستشارين رئاسيني ومستشاران من أصل

 نـسبة النـساء يف   إىل تـدين  دعـا    عدد من األسباب     ومثة - ١٤
ــة   ــىاملناصـــب احلكوميـ ــستوى اإلعلـ ــسنوات   املـ ــي يف الـ قليمـ

وحركـة   ا حزبـ  ٧٢، كان هناك    اآلونة األخرية حىت  و. األخرية
 حـزب معـّين   إىلالنـاس   انتمـاء عـل  ممـا جي  يف كولومبيا،    ةسياسي
 نتيجـة لإلصـالح الـسياسي     و. مشاركة املـرأة   يعيقوصعبا  أمرا  

عـدد األحـزاب واحلركـات الـسياسية        اخنفض  ،  ٢٠٠٦ يف عام 
النظـام  إن .  النـساء يادة مشاركة  لذلك، يتوقع ز   نتيجةو،  كثريا

 منـذ   وضعها الرجـال   اليت -األحزاب السياسية   هلذه  األساسي  
للنــساء تـسمح  إصــالحات أيـضا  أٌدخلـت عليهــا   -  بعيــدزمـن 
 قــوائم تكــوين رأي يف أن يكــون هلــنبــو عليــا مناصــب شغلبــ

 احلـصص  قـانون    وريثمـا يـصدر   عالوة على ذلـك،     . نياملرشح
، ةفتوحـ امل القوائمنظام  قد وضع   فالفعلي للمجلس التشريعي،    

لــشغل  أن جيعـل األمـر أكثــر سـهولة علـى النـساء      ينبغـي الـذي  
ــة  ــع أن . املناصــب االنتخابي ــة،   وم ــدابري اخلاصــة مؤقت ــي الت فه

 .إىل أن تتغري احلالة ة ساريتزال ال

، مـــستكملةأرقـــام حلـــصول علـــى اردا علـــى طلـــب و - ١٥
ــديرينثلـــث إن قالـــت  ــى املـ ــي علـ ــستوى اإلقليمـ ــام   املـ يف عـ
الــاليت عــدد النــساء لأمــا بالنــسبة . نــساءال كــانوا مــن، ٢٠٠٥

 يف ٦,٢٥ يهــ ةاحلاليــالنــسبة فــإن ، يــشغلن مناصــب انتخابيــة
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مكاتب رؤسـاء   يف   يف املائة    ٧,٦و  ،  احملافظنيمكاتب  يف  املائة  
 يف  ١٥,٦٢ جملـالس البلديـة و    يف ا يف املائـة     ١٣,٧١  و البلدية،
العـــدد احلـــايل لقـــضاة  ويبلـــغ  .املقاطعـــاتمجعيـــات يف املائـــة 

 حملكمـة الدسـتورية،  يف ا يف املائـة  ١١ مـن النـساء  احملكمة العليا  
ــة ٩,٧ و ــةيف  يف املائ ــدلحمكم ــا، الع ــة ٢٦  و العلي يف  يف املائ

ــة و  ــس الدولـ ــايل  ايف  يف املائـــة ١٥,٤ جملـ ــس العـ  للهيئـــةجمللـ
ــضائية، أ ــة يف ١٦ يالقـ ــط يف املائـ ــانون  مل و. املتوسـ ــق قـ يطبـ
 الــيت طبــق فيهــا علــى احملــاكم بالطريقــة نفــسها لــىع احلــصص

ــة  ــب إىل احملــاكم ضــرورة أن    . مناصــب اإلدارة العام ــد طل وق
 .ة واحدة مرشحما ال يقل عن القوائم النهائية تضم 

 النساء  مشاركة زيادة   الرامية إىل فيما يتعلق بالتدابري    و - ١٦
مـن أجـل مـشاركة       االتفـاق أشارت املتكلمـة إىل     ،  يف السياسة 

ــملــرأةا ــسياسة، ة الفّعال ــهالــذي وقّــ  يف ال  ا حزبــ١٦ و ممثلــع علي
ــيا  ــة سياس ــيوحرك ــشرين األولةسياس ــوب/ يف ت . ٢٠٠٥ر أكت

وحركــة سياســي  حــزب لكــيتعهــد ، ومبوجــب هــذا االتفــاق
العمليـات  بوعي  ال زيادة ترمي إىل  خطة عمل    أن يضع  ةسياسي

ــادةالــسياسية،  وإدمــاج  ني قــوائم املرشــحيف عــدد النــساء وزي
 يف االتفــــاق تــــأثري أن يظهــــر ويؤمــــل. ملنظــــور اجلنــــساين ا

ــة، االنتخابـــات ــة القادمـ ــا اإلقليميـ ــرر إجراؤهـ تـــشرين يف  املقـ
 .٢٠٠٧أكتوبر /األول

 علــى املــوظفنيتوقــع  عقوبــات وقــد حــددت بالفعــل  - ١٧
 الـذين   واملوظفـون . لقـانون احلـصص    ال ميتثلـون   الـذين    نيالعام

ميكـن تـوقيفهم عـن أداء        من مرة واحدة   أكثر   خيالفون القانون 
 يواصــلون خمالفــة القــانون الــذين أمــا؛ ا يومــ٣٠ ملــدة مهــامهم

أحكـام  علـى    املـوظفني إطالع   وبغية كفالة . فيجري استبداهلم 
اهليئة االستشارية الرئاسية املعنيـة     فإن  ،  تطبيقها ية وكيف القانون

عـــن معلومـــات بتحقيـــق املـــساواة بـــني الرجـــل واملـــرأة تنـــشر 
 .احلكومةيف  تغيري مرة يطرأ فيها  كلّيف القانون

علــى إنــشاء جمــالس  يــشجع أيــضامكتبــها وقالــت إن  - ١٨
نظمـات  امل بـني    ات تـشجيع املناقـش    إىل هتـدف ،  نسائية جمتمعيـة  

حاليـا  الـيت يبلـغ عـددها     - هذه اجملـالس  وإن. النسائية والدولة 
،  مـــــن الـــــسكان األصـــــليني  نـــــساءتـــــضم - جملـــــسا ٣٢٣

، وأكادمييــــات،  صــــغرىصــــاحبات مــــشاريعو، ومــــشردات
  وضـع  يفاهلـدف   ويتمثـل   . ةواجتماعية  سياسينسائية  وقيادات  

مــن  شــبكة إنــشاء قــضايا املــرأة حــولجــدول أعمــال مــشترك 
 . العنفويناهضن ة السياسياملشاركة يؤيدنالنساء 

لحكومــة ل يــةمناأللــسياسة لنتيجــة إنــه أخــريا، قالــت و - ١٩
لبلد الذي كان يقـع  فقد استعيد ذلك الشطر من ا    الدميقراطية،  

عـدد  اخنفـض   شرعية و الـ حتت سيطرة اجملموعات املسلحة غـري       
إىل  على الـسكان     واهلجمات واالغتياالت االختطافحوادث  
ــفمــا دام . هــذا ال يكفــي مــع أن ،حــد كــبري ميب واحــد وكول
 تواصــل أن ا احلكومــة ومؤســساهت جيــب علــىرهينــة،ك حمتجــزا
 . سراحه إطالق ممكن لكفالة جهدلبذل ك

ــاراميو  - ٢٠ ــاتو خــ ــسيدة نيــ ــا (الــ قالــــت إن ): كولومبيــ
شــهده البلــد مــن اضــطرابات أهليــة وأعمــال عنــف يــشكل  مــا

. ســببا آخــر لتــدين مــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة يف املاضــي 
أكتـوبر  /وستكون االنتخابات املقرر إجراؤها يف تشرين األول      

 ، أول انتخابات ال يتعرض فيها املشاركون ملـضايقات        ٢٠٠٧
اجملموعـــات شـــبه العـــسكرية أو جمموعـــات الـــدفاع الـــذايت       

ومن املتوقـع بالتـايل أن يترشـح خلوضـها      .اخلارجة عن القانون
عدد أكرب من النساء وأن يكون عدد الفائزات منهن أكرب مـن      

وكانــت الــسفرية احلاليــة لكولومبيــا لــدى األمــم       .ذي قبــل
امرأة أخرى وقد خلفتها  .املتحدة هي أول امرأة ترأس الربملان

وملا كانت احلكومة حتـدوها رغبـة صـادقة يف    . يف هذا املنصب 
 .النهوض بقضية املرأة، فقد أتبعت القول بالفعل

وحتـــدثت عـــن املـــشاركة الـــسياسية لنـــساء الـــشعوب  - ٢١
األصلية واملرأة الكولومبية املنحدرة من أصول أفريقية، فقالت        
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ان حـىت عـام     إن عدد احملافظني من نـساء الـشعوب األصـلية كـ           
 امرأة مـن أصـل جممـوع احملـافظني مـن          ٤٠٨ يصل إىل    ٢٠٠٦

وقــد .  حمــافظني١ ٩٠٨أبنــاء تلــك الــشعوب، البــالغ عــددهم  
ــة       ــات احمللي ــات اجملتمع ــات داخــل حممي ــذه االنتخاب ــت ه أجري
للــشعوب األصــلية الــيت مارســت حقهــا يف االســتقالل الــذايت   

ن أصـحاب  املخول هلا مبوجب الدستور، وأقـرت بـأن املـرأة مـ     
ــادات       ــصفة حبكــم الع ــذه ال ــسبت ه ــسيني واكت ــصلحة الرئي امل

 .املتوارثة

ــضا يف      - ٢٢ ــي أي ــسياسية شــرعت ه ــا أن األحــزاب ال كم
ففي بوغوتا، تـصل نـسبة   . ترشيح نساء ضمن قائمة مرشحيها   

ــة إىل    ــساء إىل جممــوع أعــضاء اجملــالس البلدي ــة٢٥الن .  يف املائ
عاصـمة ليـشمل بقيـة البلـد،     وميتد تأثري االجتاهات القائمـة يف ال     

ومــن املتوقــع أن تنــسج علــى منــوال العاصــمة مــدن وبلــديات   
وختمــت بــالقول إنــه ســيتم يف ســياق اتفــاق أبــرم يف   .أخــرى

اآلونة األخـرية بـني احلكومـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               
تسيري محلة كبرية لتـشجيع املـرأة علـى املـشاركة يف انتخابـات              

 .٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول

ــارغس ســيلفا  - ٢٣ ــسيدة ف ــا (ال ــى  ): كولومبي أجابــت عل
الــسؤال املتعلــق بعــدد الــسفريات، فقالــت إن الــرقم املعلــن يف   

يقابل عدد جمموع عدد النساء الالئـي       ) ٣٥(اجللسة الصباحية   
يرأسـن بعثـة دبلوماسـية أو قنـصلية يف اخلـارج، أمـا الـسفريات        

يــضا امــرأة علــى وهنــاك أ. منــهن، فعــددهن اثنتــا عــشرة امــرأة
كمـا أن نـسبة متثيـل     .رأس وزارة اخلارجيـة منـذ مخـسة أعـوام    

ــصل إىل     ــع املناصــب الدبلوماســية ت ــرأة يف مجي ــة ٣٨امل  يف املائ
 . من جمموع موظفي السلك الدبلوماسي٤١,٢ومتثل  

وختمت قائلة إن الطفل املولـود ألم كولومبيـة أو أب        - ٢٤
لكولومبيـة إذا مـا ولـد    كولوميب حيق له احلصول على اجلنسية ا 

وإذا ُولد الطفل خارج البلـد، وجـب تـسجيله يف         . داخل البلد 

وحيـــق للطفـــل احلـــصول علـــى اجلنـــسية   .قنـــصلية كولومبيـــة
 .الكولومبية حىت إذا كان أحد والديه من رعايا بلد آخر

 ١٤ إىل ١٠املواد 

الحظـــــت أن التقريـــــر : اويالـــــسيدة زو كـــــسياوك - ٢٥
شأن التعليم اإللزامي وتـساءلت مـا إن        يشري إىل أي قانون ب     ال

كــان للحكومــة خطــط العتمــاد قــانون مــن هــذا القبيــل يف        
وأعربــت عــن قلقهــا إزاء معــدل التــسرب   .املــستقبل القريــب

ــرورة أن    ــة املراهقـــات، وشـــددت علـــى ضـ املدرســـي يف حالـ
 وأعربـت عـن رغبتـها يف     .تكمل املراهقات احلوامل تعلـيمهن 
تــسرب املدرســي للفتيــات مــن أن تطلــع خباصــة علــى معــدل ال

ــشعوب األصــلية  ــة اقترحــت علــى    .بنــات ال وقالــت إن اللجن
ــدوري     ــة بعــد أن قــدمت إليهــا تقريرهــا ال احلكومــة الكولومبي
الرابــع، أن تتخــذ تــدابري تكفــل االســتمرار يف الدراســة لفائــدة  
التلميذات احلوامل، ولكن التقريـر األخـري مل يـذكر أي تـدابري             

ت بـالقول إهنـا سـترحب بـأي تفاصـيل           وختمـ  .من هذا القبيل  
ــذ املرســوم    ــيم   ) ٢٠٠١ (٢٥٦٢عــن تنفي ــوفري التعل ــق بت املتعل
 .العام للطلبة املشردين

أثنــت علــى الوفــد للجهــود الــيت بــذهلا : الــسيدة بــاتن - ٢٦
 .لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني بـالرغم مـن احلالـة الـصعبة جـدا               

فئ، فالحظـت  وحتدثت عن األجر املتكـافئ لقـاء العمـل املتكـا         
أن الفجــوة ال تــزال واســعة جــدا وســألت عــن عــدد القــضايا    
املتعلقة هبذا األمر اليت عرضـت علـى حمـاكم إداريـة أو قـضائية               

وقالــت إهنــا تريــد أن تعــرف  . مــن الدســتور١٣عمــال باملــادة 
إذا كانت احلكومـة تعتـزم أن تـدرج يف قـانون العمـل مبـدأ               ما

 .ئاألجر املتكافئ لقاء العمل املتكاف

وأثنــت علــى احلكومــة لرباجمهــا لــدعم ضــعاف احلــال   - ٢٧
ــدها ببيانــات       ــتم تزوي ــن رغبتــها يف أن ي ــت ع ــا، وأعرب عموم
بــــشأن فئــــات حمــــددة مــــن قبيــــل املعوقــــات أو املــــسنات أو 

وقالت إهنا سـترحب أيـضا بـأي معلومـات أخـرى             .املشردات
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عـــن حالـــة العـــدد الكـــبري مـــن النـــساء العـــامالت يف مـــصانع   
 .التجميع

وحثــت احلكومــة علــى أن تــدرج يف تقريرهــا القــادم    - ٢٨
بيانـــات رمسيـــة عـــن عـــدد النـــساء يف مواقـــع اختـــاذ القـــرار يف 

وقالت إنه يتضح من الـردود اخلطيـة أن قرابـة     .القطاع اخلاص
 يف املائة من املناصب اإلدارية يشغلها رجال؛ ولـذا، فهـي             ٧٦

يــذ تــدابري تــرى أن احلكومــة رمبــا تــود أن تنظــر يف إمكانيــة تنف
وختمـت بـالقول    .خاصة مؤقتة تعجل بإحالل املساواة الفعلية

إهنا تريد مدها مبعلومات إضافية بشأن ظـروف عمـل املـرأة يف         
 .القطاع غري الرمسي

الحظـت أن اإلجهـاض ال يـزال غـري          : السيدة مايوال  - ٢٩
قــانوين ولكــن جيــوز للقاضــي يف بعــض احلــاالت أن يقلــص       

وقالـت إهنـا تريـد أن تعـرف مـا إذا       .فلـها العقوبة املنطبقة أو يغ
كانــت توجــد أي مــشاريع قــوانني تــصف ظروفــا أخــرى جتيــز 
عــدم جتــرمي اإلجهــاض، ومــا إذا كــان يــزج بالــسجن بالفعــل    

ــاملرأة الــيت جتهــض نفــسها  وهــي تريــد أيــضا معرفــة مــا إذا    .ب
كانــت احلكومــة أطلقــت محلــة لتعزيــز اســتخدام وســائل منــع   

 .الريفيةاحلمل يف أوساط املرأة 

أعربــت عــن القلــق الــذي  : الــسيدة أروشــا دومنغيــز - ٣٠
يــساورها ألن نــسبة األطفــال املــشردين الــذين ال يــذهبون إىل  

 . يف املائـــة حـــسب بعـــض التقـــديرات٨٠املدرســـة تـــصل إىل 
ولــذا، فهــي تريــد إطالعهــا علــى الــسبل الــيت تعتــزم احلكومــة    

دها وهـي تريـد بوجـه خـاص مـ      .سـلوكها ملعاجلـة هـذه احلالـة    
 امرأة تطـوعن    ٧٠ ٠٠٠مبزيد من املعلومات بشأن حالة قرابة       

ونظــرا للعمــل القــيم  . ‘‘أمهــات للمجتمعــات احملليــة ’’للعمــل 
ــا إذا كانــت       ــة م ــد معرف ــن املفي ــسيكون م ــه، ف ــذي يقمــن ب ال

ــة   ــرار أنــــشطتهن بــــصورة رمسيــ ــة أي خطــــط إلقــ  .للحكومــ
وتــــساءلت يف اخلتــــام عمــــا إذا كــــان املكتــــب االستــــشاري 

ي املعين باملـساواة اجلنـسانية قـد استـشري للتأكـد مـن أن               الرئاس

حقوق املرأة قد روعيت يف إطـار اتفـاق حريـة التجـارة الـذي               
 .أبرم مع الواليات املتحدة

تــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة يف  : الــسيدة تــان - ٣١
ســبيلها إىل اختــاذ تــدابري للحــد مــن التفاوتــات الكــبرية بــني        

 ٧٨والحظـت أن قرابـة    . واحلضرمعدالت الوفيات يف الريف
يف املائـــة مـــن حـــاالت اإلجهـــاض تنـــشأ إلســـقاط محـــل غـــري 
ــاذ       ــصدد اخت ــة ب ــت احلكوم ــا إذا كان ــساءلت عم ــصود، وت مق

وقالـت إهنـا    .خطـوات لتثقيـف املـرأة يف جمـال ختطـيط األسـرة      
ــا يهــدف إىل حتــسني      ــة ســنت قانون ــضا أن احلكوم تالحــظ أي

ــة    ــة وخباصـ ــرأة الريفيـ ــاة املـ ــة حيـ ــدخل  نوعيـ ــساء ذوات الـ النـ
وتـساءلت عمـا إذا كانـت       ) ٧٧١/٢٠٠٢القـانون   (املنخفض  

احلكومة اختذت أي تدابري خاصة لتحسني حالـة املـرأة الريفيـة            
 .منذ أن سنت ذلك القانون

ــوم  - ٣٢ ــسيدة بغـ ــرامج    : الـ ــت بـ ــا إذا كانـ ــساءلت عمـ تـ
تشمل مجيع النـساء يف     ‘‘ اإلدارة االجتماعية للمناطق الريفية   ’’

ثنيـات، واألقليـات    إل الريفية، وخباصة املـرأة مـن نـساء ا         املناطق
 .وبنــات الــشعوب األصــلية واملنحــدرات مــن أصــل أفريقــي      

 يف املائة مـن املـشردات يعـشن يف فقـر            ٣١والحظت أن قرابة    
مــدقع يف منــاطق ريفيــة، وتــساءلت عمــا إن كــان حيــق هلــؤالء  
 النساء أن يقدمن يف إطار الربنامج املـذكور طلبـات للحـصول           

وهــي ســترحب أيــضا بــأي معلومــات . علــى ائتمانــات صــغرية
أسـر معيـشية     ’’٢٠٠٣أخرى عن نتائج خطـة التحـسني لعـام          

وختمت قائلة إنه يهّمها أن تعرف املزيـد عـن    .‘‘ترأسها امرأة
 .التورط املتزايد للمرأة يف االجتار باملخدرات

الحظــت أن لكولومبيــا ترســانة هائلــة  :الــسيدة بــاتن - ٣٣
كام القانونية لفائدة املرأة الريفية يف جماالت مـن قبيـل           من األح 

ــة  ــوزارة     .اإلســكان والزراع ــا هــي ال ــد أن تعــرف م وهــي تري
املـــسؤولة عـــن تنفيـــذ األحكـــام ومـــا إن كانـــت هنـــاك جلنـــة   

وهـــي  .مـــشتركة بـــني الـــوزارات لتقيـــيم أثـــر تلـــك األحكـــام
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ســترحب أيــضا بــأي معلومــات أخــرى بــشأن حمتــوى بــرامج    
ــرأة   الــصحة املهنيــ  ة وتأثريهــا يف ســكان الريــف، ومــشاركة امل

الريفية يف اسـتحداث مـشاريع التمويـل الـصغرية، وحـق املـرأة              
 .الريفية يف امتالك األراضي

قالــت إن دســتور ): كولومبيــا (الــسيدة أورتيــز كــرم - ٣٤
كولومبيا وقوانني التعليم فيها يقضيان بتوفري التعليم جمانا حـىت          

ض البلـديات رسـوما علـى التعلـيم     وتفـرض بعـ   .الفصل التاسع
لعدم قدرهتا على حتمل تكلفة توفريه جمانا، غري أن األسـر الـيت             

واألكثـر شـيوعا أن     . ال تستطيع الدفع تتلقى مـساعدات ماليـة       
مــن يتــرك املدرســة هــم مــن البــنني ال البنــات الالئــي غالبـــا         

وهنـاك آليـات مرنـة لـدعم البنـات           .يتركنها بـسبب احلمـل     ما
ــر  ــي يتـ ــة أو   الالئـ ــن دروس فرديـ ــدم هلـ ــأن تقـ ــة كـ كن املدرسـ

وملا كـان اآلبـاء ال يعرفـون يف مجيـع احلـاالت مـا هلـم         .مسائية
مـن حقـوق ومـا علــيهم مـن مـسؤوليات، تبـذل وزارة التعلــيم       
باالشــتراك مــع مجعيــات اآلبــاء واملدرســني جهــودا إلطالعهــم  

 . عليها

ــوزارة   - ٣٥ ــول إن الـ ــوفر أيـــضا ومـــضت تقـ ــا يف تـ دروسـ
وهـي  . النمطيـة  ة اجلنسية وحقوق اإلنسان لتغيري األفكار     التربي

تعمل أيضا مع صندوق األمم املتحـدة للـسكان وجتـري حبوثـا             
بغيـــة تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف املنـــاهج التعليميـــة وتغـــيري   

وقـد خصـصت احملكمـة      . السلوك املتبع يف نظام التعلـيم ككـل       
داخليـا  ين  سـداء اخلـدمات للمـشرد     الدستورية أمـواال حمـددة إل     

وتعمــل احلكومــة حاليــا مــع منظمــة اهلجــرة الدوليــة يف مــسعى 
األطفــال املــشردين مــن االســتفادة مــن فــرص التعلــيم   لــتمكني

 .واخلدمات االجتماعية

ــ:)كولومبيــا ( زاوادزكــيفاســكيزالــسيدة  - ٣٦  إن ت قال
 الربنـامج   وإن آخـذ يف االخنفـاض     معدل التسرب مـن املدرسـة     

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وخاصة     يعزز   الوطين   التعليمي
محت احملكمة  وقد  .  التعليم والتغطية  باحلصول على يتعلق   فيما

عــدم إرغــامهن  وكفلــت الفتيــات احلوامــلالدســتورية حقــوق 
 .على التوقف عن دراستهن

برنـامج العمـل     ت إن  قال :)كولومبيا (السيدة بوريرو  - ٣٧
ــة يغطـــي   ــا حالاملتعلـــق باألســـر التـــابع للحكومـ  ٦٠٠ ٠٠٠يـ

 مبــا يف، أســرة مليــون ١,٥ ا ليــشمل تــدرجييوسيــستمع، أســرة
ــك  ــرة مــشردة ٣٠٠ ٠٠٠ذل ــوفر.  أس ــامج وي خــدمات  الربن
القاصــرين خــالل فتــرة  أمهــات األطفــال إىل  يــةة وتعليميصــح
 أساسـا  الربنـامج    جتعـل  ألناحلكومة  وتسعى  ،  أشهر ١٠مدهتا  

بـرامج  يـضا    أ وتوجـد . املتعلقـة مبكافحـة الفقـر      جلميع أنشطتها 
 يهـدف إىل   تشمل عنـصرا نفـسانيا     املشردين لألطفال   موسيقية

أعمـــال  ةهداشمــ  بعــد  اتصدمالــ  علــى مواجهــة  مــساعدهتم  
ــة للــهجرة أيــضا   . عنــف ــا وتــساعد املنظمــة الدولي  يفكولومبي

ــدريب املعلمــني   ــى وضــع ت ــة  عل ــرامج احلماي ــة ب ــد . والوقاي وق
رنــامج  ب، تــشمل عــّدة بــرامجدائــرة التــدريب الوطنيــة نفــذت 

 ١٨ ممـن تتـراوح أعمـارهم بـني    تدريب مهين للرجال والنـساء    
. األنشطة اليت ال تتطلب مهـارة كـبرية     على  يركّز   سنة،   ٣٠ و

ــا مؤهلـــون للمـــشاركة يف مجيـــع   وقالـــت إن املـــشردين داخليـ
وحيـق هلـم احلـصول علـى كافـة           دائرة التدريب الوطنية،  برامج  

 . جمانا الصحيةاخلدمات

ــسيدة  - ٣٨ ــكيزالـ ــيفاسـ ــا ( زاوادزكـ ــ:)كولومبيـ ت  قالـ
ــة املــرأة مــن ارتفــاع مــشاركة رغم بــال  خــالل يف ســوق العمال

عملــن يف القطــاع يالنــساء فــإن معظــم العقــود القليلــة املاضــية، 
 بــشكل رئيــسي علــى  احلكومــة سياســة وتتركــز. غــري الرمســي

نظمــات تــشارك امل، ووحتــسني ظــروف العمــل  وظــائف خلــق
 ة إىل برنـامج احلكومـ   ويسعى  .  اجلهود هذه ئية كذلك يف  النسا

 بتقـــدمي إىل القطـــاع املـــايل بإمكانيـــة الوصـــولتزويـــد النـــساء 
ــروض صــغرية  ــد  ق ــدالت فوائ ــضة إىل مبع ــات األســر  منخف  رب

ــشية يف ــر املعيـ ــاطق أكثـ ــة املنـ ــرااحلـــضريةو الريفيـ ــوفر.  فقـ  ويـ
لتطــوير ثقافــة مــصممة  أيــضا دورات تدريبيــة جمانيــة الربنــامج 

 الســـتثمار الـــسبلالنـــساء أفـــضل   تنظـــيم املـــشاريع وتعلـــيم  
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 وإسـداء النـصح   تـسويق   يف ال ، باإلضافة إىل املـساعدة      مواردهن
ــالتركيز ــاتعلـــى بـ ــسة قطاعـ ــذاء و:  هـــي مخـ ــالغـ صناعات الـ

ــامل ــاب، ،زليةـنـ ــداجل ووالثيـ ــة ،لـ ــصناعات احلرفيـ ــة و. والـ نتيجـ
 وظـائف ومـصادر دخـل       أنفـسهن خيلقـن   النساء  فإن  للربنامج،  
 .الفقرليخرجن من دوامة جديدة، 

 التفـاوت يف األجـور     حولبيانات  تتوفر  ال  وقالت إنه    - ٣٩
 بـشأن   لتقـدمي شـكاوى     آليـات  إال أنه توجـد   يف القطاع العام،    

ــذه التمييـــز،  ــة  وقـــد وضـــعت.مـــستخدمةاآلليـــات وهـ  اخلطـ
  مـن عـام     ولاألنـصف   ال يف   املـرأة اإلستراتيجية حلمايـة حقـوق      

املتعلقــة لألنــشطة الــسنة مــن ثــاين وكــرس النــصف ال، ٢٠٠٦
 التنـسيق مـع خمتلـف      التالية فتتمثـل يف   اخلطوة  أما  .  الوعي بنشر

 . اخلطةاملوارد وتنفيذ توفريسؤولة عن املالوكاالت 

يف كولومبيـا  وأضافت أن عدد ربـات األسـر املعيـشية          - ٤٠
 يف إطـار خمتلـف     حبماية خاصـة     وهن يتمتعن ،  آخذ يف االزدياد  

أربـاب األسـر    ائـة مـن     امليف   ٨٠ ففي حـني يوجـد لــ      . القوانني
يعـشن   فإن معظم ربات األسر املعيشية     رفيق،   املعيشية الذكور 

 مـستوى   من حيـث  ،  عبئا أكرب  ولذلك فهن يتحملن  ،  وحدهن
لـذلك  . زليةـاملنـ  واألعمـال    األطفـال  رعايـة    حيـث الدخل ومن   

مبــا يف النــساء، هــؤالء  حلمايــة وضــعت تــدابري للعمــل اإلجيــايب 
. والـدعم املـايل لإلسـكان      وضإمكانية احلصول علـى قـر      ذلك
 التكــافؤ مــن خــالل  شــجعت احلكومــة يف القطــاع اخلــاص،  و

اإلدارة  يف اعـتالء مناصـب     مـساعدة النـساء      الرامـي إىل  التعليم  
 يــشغلننــساء بــدأ عــدد أكــرب مــن ال، فمــثال. ات القــرارواختــاذ

مـسألة الفـوارق   درسـت احلكومـة    و. وظائف يف القطاع املـايل    
رؤســاء  بالتعــاون مــع  لــى نــوع اجلــنس املرتبــات القائمــة ع  يف

 إزالـة هـذا     الذين ُيطلـب منـهم    ،  الشركات التجارية والصناعية  
 .التمييز

 ت رغـم أن    قالـ  :)كولومبيـا  (وترييز مينـديز  غالسيدة   - ٤١
، بــشكل عــام يــزال منخفــضا ال وســائل منــع احلمــل اســتعمال

وسـائل منـع احلمـل، يف    أحـدث   اسـتعمال  زيادة يف   فإنه توجد 
 ٢٠٠٣  عــاميفو.  علــى حــد ســواءضريةواحلــ لريفيــةاملنــاطق ا
ــة وضــعت  ــةوزارة احلماي ــ سياســة االجتماعي ــسية اجلصحة لل ن
 نتـائج هامـة،     حققـت ،  ات محل املراهق  مسألة ملعاجلة   واإلجنابية

هـذه املـسألة     تبعيـة  وبنقـل  الـوعي العـام      وذلك بتحسني درجـة   
 . احملليةلسلطات اإىل

  فقــد،ت أثنــاء النفـاس بوفيــات األمهـا فيمــا يتعلـق  أمـا   - ٤٢
 الرعاية قبـل   يؤكدون على  العاملني يف اجملال الصحي    إنقالت  

الـوالدة، باإلضـافة    رعايـة األمهـات والرعايـة مـا بعـد           الوالدة و 
 صـعوبات   إال أهنـم يواجهـون    .  احلمل وسائل منع  استعمالإىل  
 الـيت تتـسم    األحيان يف دخول بعض املنـاطق احلرجـة          معظميف  

هــم امل ومــن. الــسكاننــاطق يتبعثــر فيهــا مبتــضاريس صــعبة أو 
  نوعيـة   خدمة توفري تشمل الوطنية   الصحيةربامج  ال أنمالحظة  
الــيت خلــدمات عــن ا شــاملة دراســة اســتطالعية تتــضمنإلزاميــة 
 أنـواع األمـراض يف      لكافـة  الوكاالت العامـة واخلاصـة،       توفرها

ــة أحنــاء   ــدكاف ــضمان  وقالــت إن . البل االجتمــاعي خــدمات ال
 ونظــــام االشـــتراكات  يــــستند إىلنظـــام  : ظــــامني نتعمـــل يف 
كـال   يف التغطيـة    كل جهودها لتعزيـز    احلكومة   وتبذل. مدعوم
 .اإلعالم واحلماية محالت مبا يف ذلك ، النظامني

صحة الــخــدمات وقالــت إنــه جيــب علــى مجيــع دوائــر  - ٤٣
تــوفر مــا يلــزم لإلجهــاض الطــوعي ضــمن   أن  واخلاصــةعامــةال

 املــرأة وضــعانون، بغــض النظــر عــن  القــالــيت حيــددها الــشروط
. االجتمـــاعيالـــضمان إن كانـــت مـــشمولة أم ال ب املـــايل أو 

إذا فـ . اإلجهـاض  تمويـل خـدمات   لالقانون أيضا قواعد    وحدد  
ألن ضــمريه  عمليــة إجهــاض  جيــريرفــض طبيــب معــّين أن   

ــك  ــستنكف ذل ــرار  ، ي ــإن ق ــرفض ف ــربال ــرار يعت ــانون ق  ا يف الق
احلـصول   عيق ي ال ك فهو ولذل،  مؤسسيا قراراليس  و،  اشخصي
 مقـدمي تمييـز ضـد     وحيظر القانون ال  .  خدمات اإلجهاض  على
 .جهاضالاليت يرغنب يف اإلضد النساء و الصحية اتاخلدم
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ت إنـه تـتم      قالـ  :)كولومبيـا  (ونيزالسيدة نافارو أورد   - ٤٤
ــامج إدارة ومتويــل ــا يف  “اجملتمــع احمللــي أمهــات ” برن كولومبي

. لرعايـة األسـرة    الكولـوميب    خـالل املعهـد   من  ،  بشكل مشترك 
 يت، الـ اجملتمع احمللـي يف بيوت ، “اجملتمع احملليأمهات ”وتعمل  
 زاويـة ال حجـر    وتعتـرب مبثابـة    ملساعدة األمهات العامالت،     تنشأ

ــسبة ــال  بالن ــة األطف ــربامج حتــسني حال ــامج ويوجــد.  ل  يف الربن
ــا  ــة حالي أمهــات ”  وميكــن أن حتــصل . طفــل٦٠٠ ٠٠٠قراب

خـالل نظـام الـضمان      من   على الرعاية الصحية     “اجملتمع احمللي 
ــاالجتمــاعي و ــىشّجعن ي ــن  عل ــيمهأن يكمل .  األساســينتعل
توّصـــل و، املـــساكن بإعانـــات نأمـــوال لتزويـــدهوخصـــصت 

ــوميب   ــد الكولـ ــرة املعهـ ــة األسـ ــات إىل لرعايـ ــع اتفاقـ ــرة  مـ دائـ
هنــاك و التــدريب، لتــوفري وكيانــات أخــرى التــدريب الوطنيــة

 . تقاعديةاتمعاش لتوفريخطة أيضا 

ــ:)كولومبيــا ( زاوادزكــيفاســكيزالــسيدة  - ٤٥ ت إن  قال
ــاق ــدة     اتفـ ــات املتحـ ــا والواليـ ــني كولومبيـ ــرة بـ ــارة احلـ  التجـ

ــشمل ال ــحة حل  يـ ــا واضـ ــوق  أحكامـ ــة حقـ ــرأةمايـ  إال أن، املـ
 إىل االتفـــاق حتـــاول أن حتـــّول ئيةنظمـــات النـــسااملاحلكومـــة و

املائـة  يف  ٥٧الريفيات على وقد حصلت . يف هذا اجملال  فرصة  
ــة القـــروض جممـــوعمـــن  ــة الفرديـ ــر  إىل املمنوحـ ربـــات األسـ

الريفيــة تركيــزا و ة الزراعيــوقــد مشــل برنــامج التنميــة. املعيــشية
ــا علــى   ــرأةمعّين ــات  هبــدف متكــني ، امل ــساء الريفي إدارة مــن  الن
ــشطة ــةاألن ــا  الريفي ــتحكم هب ــد .  وال ــق   وق ــامج خلل صــّمم الربن
غــت نــسبة املــشاركات فيــه وبل الريفيــة، اجملتمعــات يف وظــائف

 .ملائةيف ا ١٥

ــاراميو  - ٤٦ ــاتو خــ ــسيدة نيــ ــا (الــ قالــــت إن ): كولومبيــ
يؤسف لـه أن معظـم النَّقَلَـة الـذين يبتلعـون املخـدرات غـري                 مما

. املـــشروعة هبـــدف نقلـــها إىل خـــارج البلـــد هـــم مـــن النـــساء
ــهات    فقــد : وتتــصدى احلكومــة هلــذه املــشكلة علــى عــدة جب

رة هبــدف عــدم تــشجيع النــساء، نت محــالت مكثفــة مــستمشــ
واألطفــال والرجــال، علــى العمــل بوصــفهم َنقَلَــة، فــضالً عــن  

اضطالعها بأنشطة يف املطارات واملوانئ ونقاط عبور أخـرى،         
. ممـــا أدى إىل إيـــضاح النتـــائج املترتبـــة علـــى ذلـــك للجمهـــور

فتئـت خمـابرات الدولـة وأجهـزة األمـن تعمـل مجيعهـا مـن                 وما
ملخدرات بداية مـن مرحلـة اإلنتـاج إىل        أجل التصدي ملشكلة ا   

ما بعدها وأيضاً إلقنـاع الـدول املـستهلكة لكـي تتحمـل قـدراً               
 .من املسؤولية

ووضــعت احلكومــة بــرامج وخططــا يف ميــادين كــثرية  - ٤٧
ــلية       ــشعوب األصـ ــساء الـ ــد نـ ــه التحديـ ــى وجـ ــستهدف علـ تـ

وتـشغل امـرأة    . والكولومبيات املنحـدرات مـن أصـول أفريقيـة        
رئيـسة لربنـامج بـوزارة     منـصب   لـشعوب األصـلية     تنحدر مـن ا   

ــى ســبيل       ــشعوب األصــلية، عل ــات ال ــع جمتمع العــدل يعمــل م
 نـساء مـن     ٩ عضواً، من ضـمنهم      ٢٧املثال، وجلنة تتألف من     

مجيــع أحنــاء البلــد، تنــسق مــع احلكومــة إلعــداد بــرامج خاصــة  
وللمجتمعــات الكولومبيــة . للكولومبيــات مــن أصــول أفريقيــة 

ــة مــن أصــو  ــشارية رفيعــة املــستوى   احمللي ــة جمــالس است ل أفريقي
خاصة هبا، وكثري من أعضائها من النساء، تنسق مع احلكومـة           
علـــى صـــعيد املقاطعـــات وعلـــى الـــصعيد الـــوطين يف ميـــادين  
ــة املواشــي وقــضايا     ــراوح مــا بــني التخطــيط والزراعــة وتربي تت

 لإلبــالغ عــن -الــشباب والــسالم والبيئــة واألعمــال والثقافــة  
 .م ومساعدة احلكومة على تنقيح براجمهااحتياجاهت

 ١٦ و ١٥املادتان 

 تــساءلت عــن مــا إذا كانــت احلكومــة   :الــسيدة تــان - ٤٨
ــة جمانيــة للنــساء الــاليت يتقــدمن بــشكاوى     ــة قانوني تقــدم معون
تتعلق بالزواج، وإذا كان األمر كذلك، فإىل أي مـستوى مـن            

ــدخل ــدا    . ال ــة ت ــشأن أي ــضاحات ب ــضاً إي ــود أن تتلقــى أي بري وت
أخرى حلمايـة احليـاة والـسالمة البدنيـة قـد تكـون متـضمنة يف                

) ١٩٩٦ (٢٩٤الذي يعـدل القـانون   ) ٢٠٠٠ (٥٧٥القانون  
وتــساءلت ). ١١٦التقريــر، صــفحة (اخلــاص بــالعنف العــائلي 

عن ما إذا كـان االخنفـاض يف العنـف العـائلي الـذي ُسـجل يف                 
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يـضاً   قد استمر يف السنوات الالحقـة؛ وتـساءلت أ         ٢٠٠٢عام  
عن السلطة اليت أصدرت أوامر احلماية وعن عدد األوامر اليت          
صـــدرت يف الـــسنوات األخـــرية؛ وعـــن عـــدد قـــضايا العنـــف  
ــاطق        ــنويا يف املن ــرة س ــاكم األس ــا حم ــيت نظــرت فيه ــائلي ال الع
احلــضرية والريفيــة، علــى حــد ســواء؛ وعــن عــدد مفوضــيات    

 ، وعــن)١١٨التقريــر، صــفحة (األســرة يف بلــديات كولومبيــا 
ما إذا كان مبقـدور تلـك املفوضـيات أن تـصدر أوامـر خـارج                 
نطــاق اإلجــراءات القــضائية تكــون قابلــة للتنفيــذ وأن تفــرض   
عقوبات على عدم االمتثال؛ وعـن مـا إذا كانـت هنـاك محايـة               
حمــددة قابلــة للتنفيــذ متــوفرة لــضحايا مــرتكيب اجلــرائم بــصورة 
متكــــررة، وعــــن مــــا إذا كانــــت خــــدمات اإلرشــــاد تقــــدم  

مجرمني مرتكيب اجلرائم العنيفة؛ وعـن عـدد مالجـئ النـساء            لل
تعرضــن للــضرب يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة، علــى  يالــاليت 

. حد سواء؛ وعن عدد الوفيـات سـنويا بـسبب العنـف العـائلي       
وتــساءلت عــن مــا إذا كــان التــدريب يقــدم لــضباط الــشرطة،  

ــا      ــاملني يف جم ــن الع ــم م ــامني وغريه ــدعني الع ــضاة، وامل ل والق
العنف العائلي مبا يتمشى مع العناصر األربعة للسياسة الوطنيـة          

التقريـــر، (“ أقـــم الـــسالم”إلقـــرار الـــسالم والوئـــام األســـري 
 ).٨صفحة 

، أشـارت إىل الزجيـات       زيـرداين  -لمهوب  يالسيدة ب  - ٤٩
ــانون      ــة مبوجــب الق ــاليم ديني ــاً لتع ــودة وفق ) ١٩٩٢ (٢٥املعق

سمح أيـة عقيـدة مـن       وتساءلت هل تـ   ) ١١٥التقرير، صفحة   (
ــاذا حيــدث يف       ــريف، وم ــالزواج الع ــة ب ــد الديني ــني شــىت العقائ ب

 .حاالت الزواج املختلط

قالـت ذكـر    ): كولومبيا (السيدة فاسكيز زاوادزكي   - ٥٠
يف اجللسة السابقة أن املرأة خطت بالفعـل خطـوات كـبرية يف             
ــدم      ــة علــى ق ــة القانوني ــصدد احلــصول علــى األهلي ــا ب كولومبي

يعـين   ولكـن ذلـك ال  . مع الرجل على جبـهات كـثرية      املساواة  
أن بعض النساء ال يواجهن حىت اآلن مشاكل تتصل بإمكانيـة           

. احلصول على العدالة، بصورة قانونية وفعلية علـى حـد سـواء           

ولــذلك، وبعــد أن أجــرت اهليئــة االستــشارية الرئاســية املعنيــة   
اعتمـدت  بتحقيق املـساواة بـني الرجـل واملـرأة حتلـيالً متعمقـاً،              

خطة استراتيجية حتدد جمموعة من اخلطـوات والتوصـيات مـن           
أجــل ضــمان حــصول املــرأة الطــرف يف منازعــات قانونيــة،       

ــة    وال ــرأة الفقــرية، علــى وســائل االنتــصاف القانوني . ســيما امل
وهناك آلية واحدة بصفة خاصة تعمل على حنـو جيـد جـداً يف              

 القـادرة علـى     كولومبيا، تتمكن من خالهلـا املـرأة الفقـرية غـري          
حتمل تكاليف حمامٍ من احلصول جمانا على استـشارات قانونيـة           
ــات       ــع كلي ــشأة يف مجي ــة املن ــشارات القانوني ــن مراكــز االست م

وهلــذا النظــام قيــوده، ألنــه لــيس مبقــدوره . احلقــوق باجلامعــات
عرض القضايا على احملاكم بالنيابـة عـن عمالئـه، ولكنـه يقـوم              

وهناك أيـضاً آليـة تتعلـق       . د بعيد مبهمة ذات قيمة كبرية إىل ح     
باحلمايــة الــيت تقــدمها احملــاكم للفقــراء، ولكــن حيتــاج مقــدمو   

 .الطلبات أوالً إىل حمامٍ ليمثلهم يف احملكمة

وأضــافت قائلــة إن اإلحــصاءات األخــرية عــن العنــف   - ٥١
 ٣ ٥٠٠ زهــــاء ٢٠٠٤العــــائلي تــــبني أنــــه قــــدمت يف عــــام 

 شـــكوى ٢ ٥٠٠ زهـــاء ٢٠٠٥شـــكوى، وقـــدمت يف عـــام 
 زهـــاء ٢٠٠٦وقـــدمت يف األشـــهر التـــسعة األوىل مـــن عـــام  

وال تتوفر بيانات عن طريقة حـل كـثري مـن           .  شكوى ١ ٠٠٠
 .هذه القضايا

قالـت توجــد  ): كولومبيـا  (الـسيدة نافـارو أوردونيــز   - ٥٢
 يف البلــد، هلــا، أكثــر ٣٢ حمــاكم أســرة يف مجيــع املقاطعــات الـــ

وأذن قانون عـام    . ت فرع إقليمي على صعيد البلديا     ٢٠٠من  
ــية    ٢٠٠٦ ــشاء مفوضـ ــراهقني بإنـ ــال واملـ ــن األطفـ ــد عـ  اجلديـ

لألســــرة يف كــــل بلديــــة لتنــــاول موضــــوع العنــــف العــــائلي 
والتعديات اجلنسية، وتكـوين أفرقـة مـن املـدافعني عـن األسـرة              
ــاء نفــسيني وأخــصائيني اجتمــاعيني،     ــألف مــن حمــامني وأطب تت

هم لكــي جييبــوا وأطبــاء عــامني يف بعــض األحيــان، يــتم تدريبــ  
علــى األســئلة ويعــاجلوا بــصورة شــاملة املــسائل املتــصلة بــسوء  

 .معاملة النساء واألطفال
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قالـــت، ): كولومبيـــا (الـــسيدة فاســـكيز زاوادزكـــي - ٥٣
بصدد اإلشـارة إىل الـسؤال الـذي طـرح للتـو مـن أجـل تقـدمي                  
ــن العنـــف      ــصلة عـ ــصلة ذات الـ ــصاءات املفـ ــن اإلحـ ــد مـ املزيـ

بـذلت جهـدا كـبريا لتحـسني طـرق مجـع       العائلي، إن احلكومة   
بياناهتا ونظم إدارة البيانات وإهنا على دراية بأن احلاجة تـدعو            
إىل تكميــل العمــل اإلحــصائي الــذي يقــوم بــه املعهــد الــوطين    

وقـدمت  ). ١٣٢-١٢٨التقريـر، الـصفحات     (للطب الشرعي   
العــضوات يف الكــونغرس مــشروعا بقــانون مــن شــأنه أن يعــزز 

ا اجلنــسانية علــى إدارة البيانــات املفــصلة  قــدرة مرصــد القــضاي 
 .على حنو أفضل

قالـت توجــد  ): كولومبيـا  (الـسيدة نافـارو أوردونيــز   - ٥٤
أيـــضا وحـــدات متنقلـــة ريفيــــة وحـــضرية تـــسعى إىل مجــــع      
الـــشكاوى عـــن ســـوء املعاملـــة يف األوســـاط العائليـــة وإعـــداد 
ــارير عنــها فــضال عــن وجــود نظــام لــزوار املنــازل الــذين         تق

ن كثب مـع فـرادى األسـر إلرشـادها بـشأن حتـسني              يعملون ع 
ــات األســرية  ــف    . العالق ــن ضــحايا العن ــانون م وال يطلــب الق

 تتـــوفر ملالعـــائلي أن يتوصـــلوا إىل تـــسوية مـــع أزواجهـــم إذا  
ويف سـياق احملاكمـات، يقـدم القاضـي         . لديهم الرغبة يف ذلـك    

النصح لكل شخص بصورة غري رمسية يف هذا الـصدد قبـل أن             
ــصدر احلكــ  ــهائيي ــة    . م الن ــة أن العقوب ــن اجلــدير باملالحظ وم

 .تتعاظم يف القضايا اليت يكون فيها املعتدي أحد أفراد األسرة

ــاراميو  - ٥٥ ــاتو خــ ــسيدة نيــ ــا (الــ قالــــت إن ): كولومبيــ
مبستطاع األشخاص، كجزء مـن احلريـة الدينيـة يف كولومبيـا،            
أن يعقدوا زجيات دينيـة تـستويف الـشروط املنـصوص عليهـا يف         

وتطبــق قواعــد املؤســسات الدينيــة، ولكــن  . ٢٥قــانون رقــم ال
تقتــضي الدولــة موافقــة كــل طــرف مــن الطــرفني حبريــة علــى    

وعندئـــذ يـــصبح الطرفـــان أحـــرارا، يف حالـــة . الـــزواج الـــديين
ديــن مــا وفقــا  أو عــدم اعتنــاق الزجيــات املختلطــة، يف اعتنــاق  

 .ملعتقداهتم

 الكـبري   أعربـت عـن الـشكر لوفـد كولومبيـا         : الرئيسة - ٥٦
ــرت احلــوار       ــة، الــيت أث ــشاملة والــصرحية للغاي ــى ردوده ال . عل

وقالـــت إن اللجنـــة ســـتقدم تعليقاهتـــا اخلتاميـــة، وطلبـــت مـــن  
احلكومة تعميمها على نطاق واسع على مجيع فروع احلكومـة          

 .وعلى املنظمات غري احلكومية

أكــدت  ): كولومبيــا  (كــيزالــسيدة فاســكيز زاواد  - ٥٧
يتــها ملتــزم بالنــهوض بــاملرأة يف مجيــع  للجنــة أن رئــيس مجهور

وقالـــت إن االجتمـــاع مـــع اللجنـــة قـــد هيـــأ . جمـــاالت احليـــاة
الفرصة الستعراض اإلجنـازات الكـثرية الـيت حققتـها كولومبيـا            
يف غضون وقت قصري وإدراك الصعوبات الكثرية اليت ال تزال           

وقالـت،  . تواجه املرأة، واليت تتطلب عناية خاصة من احلكومة   
، فــإن املــساواة بــني اجلنــسني مــسألة تتجــاوز نطــاق   مــع ذلــك

احلكومة فهي هتم مجيع قطاعات اجملتمع، الـيت يـتعني عليهـا أن            
وشـكرت اللجنـة   . تتبىن جداول أعمـال والتزامـات خاصـة هبـا       

 .على ما دار من حوار بّناء

 .٢٥/١٧ُرفعت اجللسة الساعة  

 


