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 ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨- ٣

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
   من االتفاقية٩ة مبوجب املاد

  املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

  كولومبيا
، املقدمة يف (CRED/C/COL/14)نظرت اللجنة يف التقارير الدورية لكولومبيا من العاشر إىل الرابع عشر   - ١

 ١٢ يف   ، املعقـودتني  )CERD/C/SR.1949 و CERD/C/SR.1948 (١٩٤٩ و ١٩٤٨وثيقة واحدة، يف اجللستني     
/  آب ٢٦ املعقودة يف    (CERD/C/SR.1968) ١٩٦٨واعتمدت اللجنة يف جلستها     . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٣و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أغسطس 

   مقدمة- ألف 
ترحب اللجنة بتقدمي التقارير الدورية من العاشر إىل الرابع عشر وبالفرصة اليت أتاحها ذلك السـتئناف                  - ٢

كما تعرب عن ارتياحها للحوار الصريح الصادق الذي أجرته مع الوفـد وبـاجلهود              . لة الطرف احلوار مع الدو  
  .املبذولة لتقدمي الردود على أسئلة متعددة أثريت يف قائمة املسائل وطرحها أعضاء اللجنة خالل احلوار

ـ               - ٣ زم يف املـستقبل    وتالحظ اللجنة تأخر تقدمي التقارير لثمان سنوات، وتدعو الدولة الطرف إىل أن تلت
  .باملواعيد احملددة لتقدمي تقاريرها

   اجلوانب اإلجيابية- باء 
ترحب اللجنة مبواصلة الدولة الطرف تعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان منذ قيامهـا بإنـشاء                  - ٤

  .١٩٩٧مكتب ميداين يف البلد يف عام 
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ملقررين اخلاصني، واملمثلني اخلاصني وأفرقة العمل      وتالحظ اللجنة كأمر إجيايب تعامل الدولة الطرف مع ا          - ٥
  .التابعة جمللس حقوق اإلنسان والزيارات املتعددة اليت قامت هبا هذه اآلليات املعنية حبقوق اإلنسان

املنحدرين من أصل لكولومبيني لوتالحظ اللجنة االلتزامات اليت تعهدت هبا الدولة لتعزيز تساوي احلقوق   - ٦
 األصلية خالل عملية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان وتشجع الدولة الطرف         والشعوبأفريقي  

  .على الوفاء هبذه االلتزامات

وترحب اللجنة بأحكام حقوق اإلنسان اليت ينص عليها الدستور واليت جتسد مبادئ عدم التمييز، وتعترف   - ٧
 الطرف تدابري لصاحل اجملموعات اليت تتعرض للتمييـز أو          بالتنوع اإلثين والثقايف وتنص على وجوب اختاذ الدولة       

كما تالحظ اللجنة اإلطار القانوين املوسع الذي مت اعتماده لتعزيز حقـوق            . التهميش بغية حتقيق املساواة عملياً    
  .الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية

  .ورية وبإشاراهتا الشاملة إىل املعايري الدولية حلقوق اإلنسانوترحب اللجنة بالوالية القضائية للمحكمة الدست  -٨

وتالحظ اللجنة اخلطط اإلمنائية الوطنية املتتابعة اليت تتضمن أحكاماً عن التـدابري التفاضـلية لـصاحل                  - ٩
  .اجملموعات واجملتمعات اإلثنية احملرومة واالعتراف باحتياجاهتا اخلاصة

اإلجيايب لصاحل اجملموعات اإلثنية، املنعكسة يف الدوائر االنتخابية املخصصة   وترحب اللجنة بسياسة العمل       - ١٠
  .لتمثيلها يف جملسي الربملان، وكذلك انتخاب أعضاء هذه اجملموعات على املستويني اإلقليمي واحمللي

  . وتالحظ اللجنة مع االرتياح االعتراف مبجتمع الروما وااللتزام حبماية حقوقه اإلنسانية  - ١١

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية- م جي
تأخذ اللجنة علماً بالرتاع املسلح وحالة العنف اليت تسبب فيها اجملموعات املسلحة، واليت يقع ضحيتها                 - ١٢

  .أساساً السكان املدنيني، وال سيما الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية

  ت الشواغل والتوصيا- دال 
فيما تالحظ اللجنة أن الدولة تعترف باستمرار التمييز العنصري وأسبابه التارخيية اليت أدت إىل هتمـيش                  - ١٣

وإفقار وتعرض الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية للفقر، يساورها القلق لعدم وجود نص 
للجنة القلق ألن التشريع الذي جيرم أفعال التمييز        وفضالً عن ذلك، يساور ا    . عام حيظر التمييز على أساس العرق     

 من االتفاقية، وتأسف اللجنة إلعالمها بأن مـشروع تـشريع           ٤العنصري ال يتطابق بالكامل مع أحكام املادة        
  .مكافحة التمييز مل حيصل مؤخراً على الدعم السياسي الالزم يف الكونغرس

تم بالكامل تنفيذ أحكام الدستور بـشأن عـدم         توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار تشريع لكي ي        
التمييز الذي حيظر صراحة التمييز القائم على العرق ويكفل توفر سبل انتصاف فعالة لتنفيذ هـذا                 
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وفضالً عن ذلك، تكرر اللجنة توصيتها بأن تصدر الدولة الطرف تشريعاً جنائياً حمدداً يتفق . التشريع
  . من االتفاقية٤وأحكام املادة 

ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء استمرار أفعال االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان ضـد                  - ١٤
الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية، مبا يف ذلك حاالت القتل واإلعدام خـارج نطـاق                 

 اللجنة أنه على الرغم من      وتالحظ. القضاء، والتجنيد القسري وحاالت االختفاء القسري يف سياق الرتاع املسلح         
أن اجملموعات املسلحة غري املشروعة مسؤولة إىل حد كبري عن االنتهاكات، فإن التقارير ال تزال تشري إىل مشاركة 
أو تواطؤ وكالء الدولة بصفة مباشرة يف مثل هذه األفعال وإىل أن أفراد القوات املسلحة قـاموا علنـاً بوصـم                     

  .ين من أصل أفريقي والسكان األصلينيالكولومبيني املنحدر جمموعات

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها حلماية جمتمعات الكولومبيني املنحدرين من أصـل              
أفريقي والسكان األصليني من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، واختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن ميتثل . سلححدوث مثل هذه االنتهاكات يف سياق الرتاع امل
، وجتنب وصم   ٢٠٠٣ لعام   ٠٧- ٨٠٠أفراد القوات املسلحة للتوجيه الدائم للقوات املسلحة رقم         

جمتمعات الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني، وضـمان االمتثـال الفعـال              
ا وضمان إجراء حتقيق فوري يف أي فعل مـن أفعـال   والدقيق للسياسات واللوائح اليت يتم اعتماده   

  .انتهاكات حقوق اإلنسان واملعاقبة عليه، عند الضرورة

وفيما تأخذ اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف ملنع االنتهاكات، مثل إنشاء نظام لإلنذار املبكر واعتماد                 - ١٥
ات القتل اليت يتعرض هلـا زعمـاء الكولـومبيني          برامج محائية خمتلفة، ال تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد وعملي         

ولذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سلطات مدنية حتمي          . املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني     
  .وتساعد السكان احملليني يف املناطق اليت احتلها اجليش

صيص موارد مادية وبشرية ومالية ختعن طريق توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظام اإلنذار املبكر  
ة، مبـا يف    اً وضمان مشاركة السلطات املدني    ي فور نذارات الصادرة عن النظام تنفيذاً    وتنفيذ اإل كافية  

وحتث اللجنة الدولة الطرف على     . ذلك على مستويي احملافظات والبلديات، يف تنسيق تدابري الوقاية        
املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني، والقيام تكثيف التدابري حلماية أمن زعماء الكولومبني 

يف هذا الصدد بإيالء اهتمام خاص لتدابري احلماية االحتياطية واملؤقتة املنصوص عليها يف نظام حقوق               
ومبا أن هلذه التدابري دور قيم يف منع االنتهاكات، فإن اللجنـة توصـي           . اإلنسان للبلدان األمريكية  

ختصيص املوارد للمدافعني اجملتمعيني يف مكتب أمني املظامل حلقـوق اإلنـسان            الدولة الطرف بزيادة    
وتوسيع الربنامج لكي يشمل أكثر جمتمعات الكولومبيني املنحدرين من أصـل أفريقـي والـسكان               

  .األصليني تعرضاً للخطر

اصلة حدوث أعـداد    ويساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تشري إىل مو              - ١٦
 الكولومبيني املنحدرين من أصـل      زيادة عدد  تناسب و  وارتفاع عدم كبرية من حاالت التشرد اجلماعي والفردي       

أفريقي والسكان األصليني من بني املشردين وإزاء التقارير الحتمال رفض املساعدة بسبب التفسريات التقييديـة               
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 خاص ألن املساعدة اإلنسانية وتدابري احلماية املقدمة للمـشردين ال           ويساور اللجنة قلق  . للمعايري القابلة للتطبيق  
 مل يكن كافياً ومت تأخريه بدون       ٢٠٠٤ لعام   ٠٢٥ - تزال غري كافية وألن االمتثال لقرار احملكمة الدستورية ت          

ن األصليني  ويساور اللجنة القلق ألن النساء واألطفال من الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والسكا            . داعٍ
  .يتعرضون بصفة خاصة أكثر من غريهم من السكان املشردين ويفتقرون للمساعدة واحلماية الفعالتني والتفضيليتني

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص  من باب األولوية، موارد بشرية ومالية إضافية امتثاالً لقرار  
 ٠٠٤ و٢٠٠٨ لعـام  ٠٩٢(عة اخلاصة به  وأوامر املتاب٢٠٠٤ لعام ٠٢٥ –احملكمة الدستورية ت    

اعتماد خطـة   مثل  وعلى الرغم من أن اللجنة تعترف جبهود الدولة الطرف،          . )٢٠٠٩لعام   ٠٠٥و
قرون بتدابري مساعدة تفاضلية، توصي     امل )٢٠٠٥ املؤرخ   ٢٥٠األمر رقم   (وطنية ملساعدة املشردين    

ي للخطة، وإيالء اهتمام خاص حلقـوق       الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان التنفيذ العمل      اللجنة  
 وتوصي  .والسكان األصليني املنحدرين من أصل أفريقي     الكولومبيني  النساء واألطفال من جمتمعات     

اللجنة الدولة الطرف بالتركيز على ضمان متويل السياسات الوطنية متويالً كافياً وتنفيـذها علـى               
  . لألشخاص املشردين إىل أراضيهم األصليةمستويي احملافظات والبلديات وتيسري العودة اآلمنة

 ينصان على تعويض الضحايا ٢٠٠٨ لعام ١٢٩٠ واملرسوم ٢٠٠٥ لعام ٩٧٥تالحظ اللجنة أن القانون       - ١٧
وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بـاعتراف الدولـة          . الذين عانوا من انتهاكات على أيدي اجلماعات املسلحة       

نها تأسف لعدم توفر معلومات كافية بشأن كيفية تطبيق هذا احلق فيمـا             الطرف حبق الضحايا يف التعويض، لك     
 .الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصلينيب يتعلق

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال للتعويض، مبا يف ذلك استعادة األرض، يف إطار                
 مع إيـالء املراعـاة الواجبـة للـضحايا          ٢٠٠٨ لعام   ١٢٩٠ واملرسوم   ٢٠٠٥ لعام   ٩٧٥قانون  

.  وإيالء اهتمام خاص للنساء واألطفـال      والسكان األصليني املنحدرين من أصل أفريقي     الكولومبيني  
  .وتالحظ اللجنة أنه ينبغي اجلرب دون متييز أياً كان مرتكب الفعل

ن والتدابري اخلاصة، ال يزال الكولومبييساور اللجنة القلق، ألنه على الرغم من السياسات الوطنية املتعلقة ب  - ١٨
ن من أصل أفريقي والسكان األصليني يواجهون حتديات خطرية فيما يتعلق بالتمتع حبقوقهم وال يزالون               واملنحدر

يقعون ضحية التمييز العنصري والتهميش بفعل الواقع وال يزالون يتعرضون بصفة خاصة النتـهاكات حقـوق                
ق إزاء األسباب اهليكلية اليت تدمي التمييز واالستبعاد مـن الوصـول إىل احلقـوق               ويساور اللجنة القل  . اإلنسان

وبصفة خاصة، يساور اللجنة .  االقتصادية والتنمية، مبا يف ذلك يف جماالت العمالة، والسكن والتعليم- االجتماعية 
ا يف ذلك على مستويي احملافظات القلق ألن السياسات املتعلقة بالتدابري اخلاصة ال تقترن بتخصيص موارد كافية، مب

  .  والبلديات، وألن تنفيذها ال خيضع لرصد فعال

الطرف مبكافحة التمييز من خالل تنفيذ التدابري اخلاصة تنفيذاً فعاالً بغية ضمان توصي اللجنة الدولة  
. اإلنـسان كفالة متتع الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني متتعاً كامالً حبقوق             

ويساور اللجنة القلق، رغم أهنا تأخذ علماً بوجود سياسات وطنية خمتلفة بشأن التدابري اخلاصـة يف                
عدد من اجملاالت، ألن هذه السياسات تويل اهتماماً ناقصاً لألسباب اهليكلية اليت نتجت عن االستبعاد 
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لة الطرف بزيادة ختصيص املوارد     وتوصي اللجنة الدو  .  االقتصادية والتنمية  –من احلقوق االجتماعية    
إىل أقصى درجة ممكنة لتنفيذ السياسة العامة، مبا يف ذلك على مستويي احملافظات والبلديات، وضمان 

وفضالً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة تالحظ اجلهود املبذولة           . رصدها بشكل فعال وشفاف   
املنحدرين من أصل أفريقي الكولومبيني  معاتمبجتمثل إنشاء اللجنة املشتركة بني القطاعات للنهوض 

، تؤكد على أمهية التشاور مع اجملتمعات املعنية لوضع خطط إمنائية ٢٠٠٧يف عام والسكان األصليني 
  .ذات صلة وسياسات للعمل اإلجيايب

تمعـات  وفيما ترحب اللجنة قيام الدولة الطرف،كتدبري إجيايب، باالعتراف بامللكية اجلماعية لألرض جمل             - ١٩
الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني، يساورها القلق إزاء العقبات الكبرية أمـام ممارسـة           

وفضالً عن ذلك تالحـظ     . جملتمعات يف األرض مبا يف ذلك تعرض قادهتا للعنف والتشريد القسري          حقوق هذه ا  
اللجنة أن العملية الرمسية املتمثلة يف املطالبة بامللكية اجلماعية لألرض هي عملية بريوقراطية بشكل مفرط وإن هناك 

القلق إزاء تقارير تشري إىل احليازة عن طريـق         ويساور اللجنة   . حاالت متعددة ال تزال بانتظار قرار هنائي بشأهنا       
االحتيال من جانب أشخاص غري الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني، وقيام جمموعات مـسلحة                

 النخيل، وهي باحتالل أراضيها لتحقيق مصاحل رحبية تتمثل يف زراعة حماصيل غري مشروعة وزراعة منتج واحد، وال سيما
ويساور اللجنة القلق ألن حالـة      .  زراعية تؤدي إىل تلف التربة وهتدد األمن الغذائي للمجتمعات املتضررة          طريقة

جمتمعي كورفارادو وجوجوامينادو مها جمتمعان منوذجيان يف هذا اجملال وتأسف ألن الدولـة الطـرف مل تلتـزم        
إلنسان وبتوصيات جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق    بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق ا         

  . اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية

الكولـومبيني   جملتمعـات توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان االعتراف مبلكية األرض اجلماعيـة            
املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني، واحترام هذه اجملتمعات والسماح هلا مبمارسة هـذه              

مللكية عملياً من خالل احلد من بريوقراطية إجراءات املطالبة باألرض واختاذ تدابري فعالة حلماية هذه               ا
كما توصي اللجنة الدولة الطـرف بـإيالء        . اجملتمعات من العنف عندما حتاول ممارسة هذه احلقوق       

من أصل أفريقي   املنحدرين  الكولومبيني  من   ملشرديناهتمام خاص الستعادة سند ملكية األرض إىل ا       
وحتث اللجنة الدولة الطرف على االمتثال لقرارات حمكمة البلـدان األمريكيـة            والسكان األصليني   

حلقوق اإلنسان وتوصيات جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية فيما             
  .لة وضمان عدم تكرار حاالت مماثدوامينجوادو وجوراكورفايتعلق مبجتمعي 

وفيما تالحظ اللجنة جهود الطرف املبذولة إلجراء مشاورات مع اجملتمعات املتأثرة، يساورها، رغم ذلك،   - ٢٠
القلق ألنه غالباً ما يتم انتهاك احلق يف التشاور مع اجلهات املعنية واحلصول على موافقتها بشكل مسبق وذلك فيما 

سية واستغالل املوارد الطبيعية مثل التعدين واستكشاف النفط أو         يتعلق باملشاريع الضخمة املتعلقة باهلياكل األسا     
  . املزارع الضخمة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ بصورة متضافرة تشريعاً ينظم احلق يف القيام مـسبقاً                 
ة  والتوصيات ذات الـصل ١٦٩مبشاورة اجملتمعات املتضررة وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

للجنة اخلرباء املعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، بغية ضمان أن تكون مجيـع               
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. املشاورات اليت تتم بشكل مسبق قد جرت بصورة حتترم املوافقة احلرة واملستنرية للمجتمعات املتأثرة
 حلقوق اإلنسان ومنظمة وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنية من املفوضية السامية

  .العمل الدولية هلذا الغرض

وفيما تسلم الدولة الطرف،كتدبري إجيايب، بالوالية القضائية لنظم عدالة السكان األصليني، يساورها القلق   - ٢١
إزاء عدم اختاذ تدابري كافية يف إطار إقامة العدل اجلنائي حلماية حقوق الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقـي                  

ويساور اللجنة القلق ألن مكتب االدعاء العام       .  وإزاء إفالت اجلناة من العقاب وهو أمر شائع        السكان األصليني و
وفضالً عن  . ال يقوم بإدارة بيانات شاملة تتعلق بإثنية الضحايا وال بنتائج عمليات التحقيق يف قضايا ذات الصلة               

  .قانونية وعدم تقدميها دائماً بلغات السكان األصلينيذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية املشورة ال

املتعلقة مبنع التمييز العنصري وسري ) ٢٠٠٥(٣١تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل توصيتها العام  
وبشكل خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان قيام مكتب االدعاء          . عمل نظام العدالة اجلنائية   

وتشجع اللجنة الدولـة   . يانات الشاملة بشأن إثنية الضحايا ومرتكيب األفعال      العام بتوثيق وإدارة الب   
الطرف على تعزيز النص املتعلق بتقدمي املشورة القانونية وضمان توفري الترمجة الفورية املالئمة بلغات     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـإيالء اهتمـام خـاص          . السكان األصليني يف الدعاوى أمام احملاكم     
، الذين يتواجـدون يف     والسكان األصليني املنحدرين من أصل أفريقي     الكولومبيني  ف احتجاز   لظرو

وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة على ضمان أن تكون سبل االنتصاف            . السجون بأعداد كبرية  
  .فعالة ومستقلة ونزيهة، وتلقي الضحايا تعويضاً عاجالً وكافياً

دولة الطرف املبذولة لتقدمي الرعاية الصحية بصورة تراعي اجلوانب الثقافية          وفيما تعترف اللجنة جبهود ال      - ٢٢
املنحدرين من أصل أفريقي    لكولومبيني  للشعوب األصلية، يساورها القلق ألن املؤشرات الصحية والعمر املتوقع ل         

عة وكـذلك    هي أقل بكثري يف حني أن نسب الوفيات لدى األمهات والرضع من هذه اجملمو              والسكان األصليني 
كفايـة  ويساور اللجنة القلق إزاء عدم      . نسب سوء التغذية املزمن لديها عالية للغاية، باملقارنة مع سكان اهلجناء          

ميكن أن تصل إليها هذه اجملتمعات وإزاء عدم كفاية البيانات املتعلقة مبؤشـرات الـصحة               اليت  صحية  الدمات  اخل
  . املتخذة لتحسينهااتيةتدابري السياسالو

صي اللجنة الدولة الطرف، بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع اجملتمعات املتأثرة، استراتيجية شـاملة              تو 
.  برعاية صحية عالية النوعيةوالسكان األصلينياملنحدرين من أصل أفريقي الكولومبيني  لضمان تزويد

احملافظات وينبغي ضمان تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل ختصيص موارد كافية ومشاركة سلطات             
وينبغي إيالء اهتمام خاص    . والبلديات مشاركة فعالة، ومجع املؤشرات ورصد التقدم بشكل شفاف        

 . املنحدرين من أصل أفريقي     الكولومبيني لتحسني الوصول إىل الرعاية الصحية للنساء واألطفال من       
 ذلك حتسني الوصول إىل وتؤكد اللجنة أمهية ربط التدابري اليت ترمي إىل حتسني مستوى املعيشة، مبا يف

  . املاء الصاحل للشرب ونظم اجملارير، مبؤشرات الصحة

 الكولومبيني املنحدرين مـن     سياسة لتعليم أطفال   وضعوفيما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ل         - ٢٣
ال تقدم حىت اآلن    ال تزال تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف        فهي   تراعي ثقافتهم،     والسكان األصليني  أصل أفريقي 
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 الكولومبيني املنحدرين   تعليماً ابتدائياً جمانياً وألن معدالت األمية ال تزال عالية إىل درجة كبرية يف صفوف أطفال              
  . والسكان األصلينيمن أصل أفريقي

، (CRC/C/COL/CO/3 ٢٠٠٦تؤكد اللجنة من جديد على توصيات جلنة حقوق الطفل لعـام            
الدولة الطرف بتعزيز سياستها التعليمية وضـمان تـوفري التعلـيم           وتوصي  ) ٩٥ و ٧٧الفقرتان  

، مبوجب القانونً والسكان األصلينياملنحدرين من أصل أفريقي الكولومبيني  االبتدائي اجملاين ألطفال
وينبغي استنباط استراتيجيات بالتشاور الوثيق مع اجملتمعات املتضررة، وتلقي أمـوال           . واملمارسة

وينبغي مراعاة املنظور اجلنساين على النحو الواجب       . والبلدياتاحملافظات  طات  كافية وإشراك سل  
  . يف مثل هذه السياسات التعليمية

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف زادت من جهودها جلمع بيانات ذات صلة بشأن حالة اجملموعـات اإلثنيـة                    - ٢٤
 يف املعلومات املتوفرة بشأن النسب املئوية للسكان الـذين          ومع ذلك، تالحظ اللجنة التفاوت اهلائل     . والسكان األصليني 

 عـن    ختتلف ٢٠٠٥ وتالحظ أن نتائج التعداد السكاين لعام         الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي     يعتربون أنفسهم من  
  . املسوحات األخرى للسكان

جملموعـات اإلثنيـة يف     توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني طريقة مجعها للمعلومات املتعلقة حبالة ا           
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان صياغة األسئلة        . اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

املتعلقة بالتعداد السكاين، يف املستقبل، بصورة تسمح وتشجع تعريف األشخاص الـذين ينتمـون              
الدولة الطرف بالتـشاور مـع      وتوصي اللجنة   . للمجموعات اإلثنية أو السكان األصليني، هبويتهم     

اجملتمعات ذات الصلة بشأن تدابري لتحسني عملية مجع البيانات وأيضاً خالل إعداد وتنفيذ عمليـة               
  . التعداد السكاين املقبلة

يساور اللجنة القلق إزاء التقارير بأن بعض السكان األصليني، وال سيما يف كولومبيا األمازونية، هم على   - ٢٥
  . جة الرتاع املسلح وما يترتب عليه من آثاروشك الزوال نتي

ـ  ـذه الـشع  ـبإجياد حلول سياسية وقانونية حلماية وجود ه      الطرف  توصي اللجنة الدولة      ة ـوب وممارس
  .اإلنسانيةحقوقها 

ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير بشأن حاالت التمييز فيما يتعلق بوصول أفراد اجملتمعـات اإلثنيـة إىل                 - ٢٦
  . املفتوحة للجمهور العاماألماكن 

من االتفاقية يف   ) و(٥توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تشريع ينفذ بالكامل أحكام املادة             
  .العام واخلاص على السواءاجملالني 

 حقوق اإلنسان، الدولة الطرف على النظر يف التـصديق          جتزئةوهي تراعي عدم إمكانية      تشجع اللجنة،   - ٢٧
  .ت حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها بعدعلى معاهدا
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراعاة إعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة   - ٢٨
، وكذلك الوثيقة ٢٠٠١سبتمرب /العصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف أيلول

وترجو اللجنة من . ، يف نظامها القانوين الداخلي٢٠٠٩أبريل /يربان االستعراضي املعقود يف نيساناخلتامية ملؤمتر د
الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عن خطط العمل والتدابري األخرى اليت تتخذها                

  . لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين

نة الدولة الطرف مبواصلة التشاور وتوسيع نطاق حوارها مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال               وتوصي اللج   -٢٩
  . محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف جمال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري املقبل

  .  من االتفاقية١٤صوص عليه يف املادة تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار اإلعالن االختياري املن  - ٣٠

توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير لعامة اجلمهور وقت تقدميها، وبإصدار توصـيات اللجنـة                 - ٣١
  . املتعلقة هبذه التقارير، أيضاً باللغة األصلية وغريها من اللغات املستخدمة بشكل شائع، حسب االقتضاء

، وتشجع اللجنة الدولة الطرف ١٩٩٧ الطرف قدمت وثيقتها األساسية يف عام وتالحظ اللجنة أن الدولة  - ٣٢
على تقدمي نسخة مستوفاة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بعملية اإلبالغ مبوجب املعاهـدات الدوليـة                

مس املـشترك بـني   حلقوق اإلنسان، وال سيما تلك بشأن الوثيقة األساسية املشتركة اليت اعتمدها االجتماع اخلا      
  .(HRI/GEN/2/Rev.4) ٢٠٠٦يونيه /قوق اإلنسان املعقود يف حزيرانالدولية حلعاهدات املهيئات رصد 

 من نظامها الداخلي املعدل، ترجو اللجنة       ٦٥ من االتفاقية واحلكم     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      - ٣٣
من اعتماد االستنتاجات احلالية، وكذلك مبعلومات      من الدولة الطرف تزويدها مبعلومات يف غضون سنة واحدة          

  . أعاله٢٥ و١٨ و١٧ و١٤بشأن متابعة التوصيات الواردة يف الفقرات 

 وترجو من الدولة ٢٠ و١٦ و١٥كما تود اللجنة لفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات   - ٣٤
  . بشأن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصياتالطرف تقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم التقريرين الدوريني اخلامس عشر والسادس عشر يف وثيقة واحدة،   - ٣٥
، مع مراعاة املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على          ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢يف موعد أقصاه    

، وبأن تعاجل مجيع النقاط (CERD/C/2007/1)ييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنة أثناء دورهتا احلادية والسبعني     التم
  .املثارة يف املالحظات اخلتامية احلالية

 -  -  -  -  -  

  

 


