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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة 
  الدورة السابعة والثالثون

        2007فرباير / شباط2 - يناير / كانون الثاين15
  *قائمة املسائل واألسئلة املتعلقة بالنظر يف التقارير الدورية    

  
  كولومبيا    

  
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف تقرير كولومبيا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني                 

  ).CEDAW/C/COL/5-6(اخلامس والسادس 
  

  هوض باملرأة واخلطط الوطنيةالتشريعات واألجهزة الوطنية للن    
واملطلوب ذكر ما إذا    . الرجاء وصف العملية اليت اتبعت إلعداد هذا التقرير الدوري          - 1

كان التقرير قد جرى عرضه على الربملان واعتمدته احلكومة، وما إن كانـت أجريـت يف                
  .إعداده مشاورات مع املنظمات غري احلكومية واجلماعات النسائية

لجنة قد أوصت الدولة الطرف عندما نظرت يف التقرير الدوري الرابع بأن            وكانت ال   - 2
 وذلك بإصدار قانون وطين يرفع مرتبتـها لتـصبح          ،تعزز دور اآللية الوطنية للنهوض باملرأة     

فالرجـاء  ). 366 الفقرة A/54/38(جهازا مستقال ذاتيا له مجيع الصالحيات واملوارد الالزمة  
تعطيها تلـك الـصالحيات   ‘‘ اجلهاز االستشاري ملكتب الرئيس’’حتديد ما إذا كانت مرتبة      

  . وإذا مل يكن األمر كذلك، يرجى ذكر التدابري املتوخاة لكفالتها
 
  

اإلشارات إىل أرقام الصفحات يف هذه الوثيقة تستند إىل النص اإلسباين من التقريـر اجلـامع للتقريـرين                  *  
  ). CEDAW/C/COL/5-6( اخلامس والسادس الدوريني
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ويرد يف التقرير أن مراصد املساواة بني اجلنسني هي اآللية القائمة ملتابعـة التقـدم                 - 3
واإلدارة، والفقـه القـانوين،     املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف جماالت الـسياسة العامـة،           

فالرجاء تقدمي معلومات تفصيلية بشأن عمل هذه املراصد وذكر املوارد البـشرية            . واإلحصاء
ويرجى كذلك تقدمي معلومات عن سـري       . واملالية املتوافرة، فضال عن اجلهات املشتركة فيها      

لنتائج اليت حققهـا    عمل مرصد املساواة بني اجلنسني يف جمال السياسة العامة، واملكاسب وا          
  .هذا املرصد

  
  العنف ضد املرأة     

 “التوفيـق ”يرد يف التقرير أن بعض العاملني يف جهاز القضاء مل يطبقـوا مفهـوم                 - 4
وحـدة  ”وهو ما يعطي األولوية لصون      ‘‘ مصاحلة’’بصورة مالئمة إذ أساؤوا فهمه فاعتربوه       

فالرجـاء ذكـر    ). 149حة  الـصف ( اليت أسيئ فهمها ويتجاهل محاية الـضحية         “األسرة
اإلجراءات املنصوص عليها لكفالة أن يفسر العاملون يف جهاز القضاء على املستوى الـوطين              

  .بصورة مالئمة اإلطار القانوين ملفهوم التوفيق وقضايا العنف املرتيل القابلة للتوفيق
 جمـال   ينقل االختصاص يف2000 املعتمد يف عام   575ويرد يف التقرير أن القانون        - 5

 من قضاة األسرة إىل مفوضي األسرة ويف حالة عدم وجود هؤالء إىل مفتـشي               املرتيلالعنف  
ويرد فيه أيضا أن إحدى املشاكل الرئيسية اليت تعتـرض تطبيـق            ). 145الصفحة  (الشرطة  
 البلد، فضال عن عدم     حناء تتمثل يف أن عدد مفوضيات األسرة ال يغطي مجيع أ          575القانون  
متعدد التخصصات، واحلال أن وجوده شرط ال بد منه ملعاجلة هذه املعـضلة             فريق  ’’وجود  

 فالرجاء ذكر التدابري اليت اعتمـدت أو املعتـزم          ،)150الصفحة   (“األسرية بصورة مالئمة  
  .اعتمادها للتغلب على هذه العقبات

حقوق املـرأة،   يف حاالت انتهاك    نظرا الرتفاع معدل حاالت اإلفالت من العقاب        و  - 6
ة الدولة الطرف على زيادة األموال املخصـصة        أثت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املر      ح

لوحدة حقوق اإلنسان يف مكتب املدعي العام، وتعيني مستشار قانوين رفيع املستوى ملسائل             
فالرجـاء   ).113 الفقـرة    ،E/CN.4/2002/83/Add.3(  القائم على نوع اجلنس    املرتيلالعنف  

  .اليت اختذت يف هذا الشأنذكر التدابري 
ويرجى بيان اإلجراءات اليت اختذت لتنفيذ توصية املقررة اخلاصة الداعية إىل تـوفري               - 7

التدريب لفائدة مجيع فروع جهاز العدالة اجلنائية واألفـراد العـسكريني بـشأن العنـف               
إدراج  وذكر مـا إن كـان قـد مت           ،القائم على نوع اجلنس وحقوق اإلنسان للمرأة       املرتيل

دورات تدريبية من هـذا القبيـل يف برنـامج التـدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان                   
)E/CN.4/2002/83/Add.3   من التقريـر    179  و 178وتتضمن الصفحتان   ). 104، الفقرة 
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فالرجاء ذكـر   . معلومات عن دورات التدريب ملمثلي االدعاء يف حماكم األحوال الشخصية         
ا النوع لسائر موظفي جهاز العدالة اجلنائية واألفراد        إن كانت نظمت أيضا دورات من هذ       ما

  .العسكريني
ورد يف إحدى توصيات املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة أنه يتعني على الدولة                - 8

حصاءات لتسجيل حقيقة ما حدث للضحايا من النساء قبل         اإلالطرف أن تنشئ نظاما جلمع      
صحيحة عن مدى تفشي العنف ضد املرأة أثناء فتـرة          قتلهن يف جمازر، وذلك لتقدمي صورة       

فالرجاء ذكر اإلجراءات اليت اختـذت يف       ). 115، الفقرة   E/CN.4/2002/83/Add.3( الصراع
  .هذا الشأن

وأوصت جلنة حقوق اإلنسان الدولة الطرف بأن تنقح التشريعات يف جانبها القاضي              - 9
 حقيق يف أي اعتداءات جنسية تتعرض هلـا       بضرورة احلصول على موافقة املرأة لفتح باب الت       

)CCPR/CO/80/COL، فالرجاء ذكر التدابري اليت اختذت يف هذا الشأن). 14 الفقرة .  
  

  القوالب النمطية والتعليم    
وزارة التعليم تقترح إدراج التربية اجلنسية يف مناهج التعليم مـن           ’’يرد يف التقرير أن       - 10

فالرجاء ذكر ما إن كان االقتـراح       ). 52الصفحة  ( ‘‘رالصف األول إىل الصف احلادي عش     
املذكور قد نفذ بالفعل، وإن كان األمر كذلك يرجى ذكر مـدى تطبيقـه يف املؤسـسات         

  .التربوية العامة واخلاصة القائمة على الصعيد الوطين
-1996ويرجى ذكر ما إذا كان قد مت إجراء تقييم ألثر خطة التعلـيم العـشرية                  - 11

 وما إن كان قد مت اختاذ أي تـدابري تـصحيحية            ،يد النتائج والعقبات الرئيسية    لتحد 2005
والرجاء اإلشارة بوجه خاص إىل أي إجراءات اختذت يف إطار هذه اخلطة            . استنادا إىل ذلك  

 وهو ما يعد أحد األهداف املتوخاة يف اخلطة         ،حلذف القوالب النمطية من النصوص املدرسية     
  .املذكورة

 يف معرض استعراضها للتقرير الـدوري الرابـع، عـن           ،للجنة قد أعربت  وكانت ا   - 12
 ،CEDAW/C/COL/4( إزاء القوالب النمطية املتحيزة ضد املرأة يف وسـائط اإلعـالم           القلق

 وترد يف التقرير نتائج االستراتيجية اإلعالمية يف شكل منـشورات   ).170  و 169 الفقرتان
فالرجـاء ذكـر    ). 55الصفحة  ( متتع املرأة حبقوقها  ومقابالت وبرامج جنحت يف إبراز أمهية       

إن كانت توجد خطط أو إجراءات ترمي من خالل العقوبات أو احلوافز إىل حمو الصورة                ما
  . النمطية املرسومة عن املرأة يف وسائط اإلعالم
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  االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء    
ري التقرير إىل اتفاق التعاون التقين املـربم        فيما يتعلق بإعادة إدماج ضحايا االجتار، يش        - 13

بني مكتب املدعي العام واملنظمة الدولية للهجرة، الرامي إىل الوقاية من االجتـار بـاملرأة يف                
 البغاء ومساعدة ضحايا هذا االجتار ومحايتهن وإصـالحهن وإعـادة دجمهـن يف اجملتمـع              

راءات احملددة اليت مت اختاذهـا يف       فالرجاء تقدمي معلومات تفصيلية عن اإلج     ). 62 الصفحة(
هذا الشأن، وذكر أي برامج أخرى إلعادة دمج الضحايا يف اجملتمع إن وجدت، وذكر نتائج               

  .تلك الربامج
ويرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن حالة النساء الضالعات يف االجتار باملخـدرات              - 14

 فضال عن العوامل اليت هلا دخل يف تورط النـساء يف            ،ثارهاآوحجم هذه املشكلة وأسباهبا و    
  . هذه املشكلة

  
  احلياة العامة واحلياة السياسية     

يرجى ذكر ما إن كانت هناك أي مبادرات يف هذا الشأن، وإن كان األمر كذلك،                 - 15
يرجى تقدمي معلومات تفصيلية بشأن دورات تدريب املرأة على اكتساب اخلصال القياديـة             

، من االستفادة مـن دورات      581تمكن النساء الاليت يتولني مناصب، عمال بالقانون        كيما ت 
  .تدريب املرأة على االضطالع مبسؤولياهتا على حنو فعال

ويرجى تقدمي إحصاءات حديثة بشأن مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، مبا يف ذلك               - 16
 أصل أفريقي يف وظـائف اخلدمـة        مشاركة املرأة من بنات الشعوب األصلية واملنحدرة من       

ويرجـى بيـان    . العامة، كوظائف السلطات احمللية يف املناطق الريفية واحلضرية ويف الربملان         
  .االجتاه القائم منذ صدور التقرير الدوري األخري

  
  فرص العمل     

 أوصت اللجنة باختاذ تدابري لتحقيق املساواة يف األجر عن العمل املتساوي يف القيمة              - 17
)A/54/38   فالرجاء ذكر التدابري اخلاصة الـيت اختـذت لتـأمني االمتثـال            ). 388، الفقرة

اليت تنص على هذا املبـدأ، وذكـر اآلليـة          ) 90الصفحة  ( من الدستور الوطين     13 للمادة
  .القائمة لتأمني تنفيذ تلك املادة على حنو فعال يف القطاعني اخلاص والعام على حد سواء

 اإلجراءات اليت مت اختاذها فيما يتعلق حبماية حقـوق          93  و 92ان  وتعرض الصفحت   - 18
فالرجاء تقدمي معلومات عن أثر ونتـائج كـل إجـراء مـن تلـك               . املرأة يف مكان العمل   

  .اإلجراءات
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ويرد يف التقرير الدوري الرابع حتليـل حلالـة املـرأة يف القطـاع غـري الرمسـي                    - 19
)CEDAW/C/COL/4،   يشري التقرير احلايل سوى إىل نسبة النساء        يف حني ال  ) 158 الصفحة 

 يف املائـة يف     56 اليت ارتفعت مـن      ،ربات األسر املعيشية ممن يعملن يف القطاع غري الرمسي        
فالرجـاء تقـدمي بيانـات      ). 99الصفحة  ( 2001 يف املائة يف عام      60 إىل   1992 عام

يت يعملن يف القطاع    إحصائية أكثر تفصيال ومعلومات أحدث عهدا بشأن ظروف النساء الال         
  .غري الرمسي وعن الربامج القائمة لضمان حقوقهن

فالرجـاء  . وال يتضمن التقرير احلايل معلومات بشأن وجود املرأة يف القطاع اخلاص            - 20
والرجـاء  . إيراد هذه املعلومات وذكر أعداد النساء الاليت يتولني مناصب إدارية وقيادية عليا           

  .سنوات األخرية والتغيريات اليت طرأت على البيئة اإلدارية والقياديةوصف االجتاه القائم يف ال
  

  الصحة    
يرد يف التقرير أن اإلجهاض جرمية يعاقب عليها القانون، وأن القاضي ميكنه إسقاط               - 21

ويتضح من التطورات األخرية    ). 106  و 105الصفحتان  (العقوبة إذا توافرت شروط معينة      
مـايو  /سقاط العقوبة أن احملكمة الدستورية الكولومبية أيدت يف أيـار       املستجدة فيما يتعلق بإ   

 نيإذا كانت حياة وصحة املرأة معرضـت      : احلاالت الثالث التالية  يف  سقاطها  إ طلب   2006
أو مىت كان هناك تشوه خطـري يف اجلـنني          /للخطر، ومىت كان احلمل ناشئ عن اغتصاب و       

فالرجاء ذكر اإلجـراءات الـيت اختـذت        . أمهمينعه من البقاء على قيد احلياة خارج رحم         
املعتزم اختاذها لكفالة أن يراعي قضاة حماكم األحـداث يف أحكـامهم قـرار احملكمـة                 أو

ويرجى كذلك ذكر ما إن كان قرار احملكمة الدستورية قـد يـؤثر يف التنقـيح                . الدستورية
  .احملتمل للتشريعات املتعلقة باإلجهاض

 األنشطة اليت مت االضطالع هبا لتنفيذ سياسـة الـصحة           ويرجى وصف نطاق تغطية     - 22
 والرجاء أيضا ذكـر     ،مع ذكر عدد املستفيدات   ) 110الصفحة  (اجلنسية والصحة اإلجنابية    

  .مت إجراء دراسة عن أثرها يف املناطق الريفية واحلضريةكان قد إن  ما
وذات املناطق الريفيـة    عدم استفادة األمهات يف     : ويشري التقرير إىل املشاكل التالية      - 23

اخلدمات السابقة للوالدة على قدم املـساواة مـع غريهـن           املستوى التعليمي املنخفض من     
؛ ومعدل اخلصوبة املرتفع بني املراهقات املتشردات الذي يفوق املتوسـط           )119الصفحة  (

  يف املائة من الطلب على وسائل منـع        60وية؛ وعدم تلبية احتياجات     ئالوطين بعشر نقاط م   
فالرجاء ذكر اإلجراءات اليت مت اختاذها أو املعتزم اختاذها ملعاجلـة           ). 123الصفحة  (احلمل  

  .هذه احلاالت، ووصف نتائجها، إن وجدت
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يدز ارتفـع بـني فئـات       إلا/ويرد يف التقرير أن انتشار فريوس نقص املناعة البشرية          - 24
فال نتيجة النتقاله إليهم عن طريق      سكانية أخرى غري الفئات املعتادة، كارتفاعه مثال بني األط        

ويرد يف التقرير أيضا أن سياسـة الـصحة          . وبني النساء الاليت هن يف سن اإلجناب       ،أمهاهتم
اجلنسية والصحة اإلجنابية تتضمن يف جانب منها برامج للوقاية من فـريوس نقـص املناعـة                

يف سن اإلجناب يـستفدن     هن  اليت  فالرجاء ذكر ما إن كانت النساء احلوامل        . يدزإلا/البشرية
من خدمات العالج املضاد للفريوسات العكوسة يف حالة املصابات منهن بفـريوس نقـص              

 ،فالرجاء ذكر إجراءات الوقاية والعناية املوجهة هلذه الفئة الـسكانية         . يدزإلا/املناعة البشرية 
ألخـرى  وما إن كانت تلك السياسة تغطي املناطق الريفية واحلضرية والفئـات الـضعيفة ا             

  .كالنساء املتشردات ونساء الشعوب األصلية
  

  الفئات النسائية الضعيفة واملرأة الريفية    
(..) مكتب الشؤون اإلثنية يف وزارة الداخلية والعدل ينفذ مهامه          يرد يف التقرير أن       - 25

فالرجاء ذكـر التـدابري     ). 146الصفحة  (لالعتراف بالنساء السود يف ظل مساواة حقيقية        
والنتائج اليت حققها لتأمني احترام     ) 48الصفحة  (ية اليت مت اختاذها عدا الربامج التعليمية        العمل

  .حقوق اإلنسان لفائدة هذه الفئة النسائية
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