
 

(A)   GE.13-42013    180413    180413 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   واخلمسونالسادسةالدورة 

  ٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين األول١٨ - سبتمرب/ أيلول٣٠
  عمال املؤقتاأل من جدول ٤البند 

  ١٨ املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء

ني الـدوري اجلامع للتقريـرين    قائمة القضايا يف سياق النظر يف التقرير            
  السابع والثامن لكولومبيا

   اللجنةمقدمة منمذكرة     
امع للتقريرين الدوريني السابع والثامن نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجل       

 ).CEDAW/C/COL/7-8(لكولومبيا 

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
اعتمـاد  هـو   أحد التطورات التشريعية الرئيسية يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير              -١

ملعاقبة ، املتعلق بالتوعية بأعمال العنف والتمييز ضد املرأة ومنعها وا         )٢٠٠٨(١٢٥٧ القانون
يرجى تقدمي معلومـات مفـصلة عـن واليـة جلنـة متابعـة              و. )١()١٠٤الفقرة  (عليها  
واألنشطة اليت اضطلعت هبا إىل حد اآلن وبيان مـا إذا كـان             ) ٣٧ املادة (١٢٥٧ القانون

  .مللتظلُّ يتضمن أي آلية ١٢٥٧القانون 
ملصدَّق عليها يف ا" (الرخاء للجميع  "٢٠١٤-٢٠١٠وتتضمن اخلطة اإلمنائية الوطنية       -٢

يرجى تقدمي معلومات عـن     و. ، فصالً يتعلق باإلنصاف بني اجلنسني     )٢٠١١يونيه  /حزيران

__________ 

 إىل التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الـسابع والثـامن          تشري أرقام الفقرات   ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك،      )١(
  ).CEDAW/C/COL/7-8(للدولة الطرف 
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الوضع الراهن للسياسة العامة الوطنية املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأة وباملساواة بـني              
ضـيح  ويرجى كذلك تو  .  وعن درجة تنفيذها   ١١٨-١١٧اجلنسني املشار إليها يف الفقرتني      

إذا كانت هذه السياسة تكّمل اجملاالت املواضيعية اخلمسة للسياسة اليت انقـضى أجلـها               ما
  ).١٣٤ و٥٢الفقرتان ( حتل حملها أم" املرأة بصفتها صانعة للسالم والتنمية"واملتعلقة مبسألة 

ووفقاً للتقرير، توجد سياسات واستراتيجيات متنوعة وكذلك آليات مشتركة بـني             -٣
ترمي إىل درء أعمال العنف     ) ٧٠ و ٦٨ و ٦٧ و ٥٣ و ٥٠ و ٤٩الفقرات  ( وداخلها   املؤسسات

يرجى بيان ما إذا كانت هـذه الـسياسات        و. عن النساء والفتيات ومكافحتها ومحايتهن منها     
واالستراتيجيات ختضع للمتابعة والتقييم، وإذا كان الرد باإلجياب، يرجى تقدمي معلومات عـن             

ى بيان كيفية ضمان الدولة الطرف عدم تـداخل خمتلـف آليـات             ويرج. النتائج اليت حتققت  
التنسيق املشتركة بني املؤسسات وداخلها وكفالة تبادل املعلومات بينها بصورة فعالة؟ ويرجى            

  .إلقليمية واملناطقية واحمللية املستويات الوطنية وايشملكذلك بيان ما إذا كان هناك تعاون 

   إىل القضاءوءاللج/آليات الشكاوى القانونية    
يرجى تقدمي معلومات ُمحّدثة عن وضع املرسوم الـذي حيـدد اللـوائح املتعلقـة                -٤

من ) أ(٦٠٧، املشار إليه يف الفقرة      )٢٠٠٨(١٢٥٧باالستفادة من األحكام القضائية للقانون      
) ٨٧الفقـرة   (على املساعدة القانونيـة     للحصول  التقرير، مبا يف ذلك عدد الطلبات املقدمة        

الرجال الذين التحقوا أو بصدد االلتحاق بربامج إعادة التدريب والعالج يف املؤسسات           وعدد  
قد خضع  ) ٢٠٠٨(١٢٥٧ويرجى بيان ما إذا كان القانون       ). ٩٦الفقرة  (العامة أو اخلاصة    

  .تائجللتقييم، وإذا كان الرد باإلجياب، ُيرجى ذكر الن
 اختذهتا اللجنة الوطنيـة املعنيـة   ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن اخلطوات اليت    -٥

أو غريها من اهليئات ذات الصلة، ) ٥٩٧ و٧٤الفقرتان (بنوع اجلنس التابعة للجهاز القضائي 
اإلرشـاد، وتقـدمي املـشورة    "مبا يف ذلك مكتب أمني املظامل، وال سيما عن طريق برنامج         

" طفـال الـضحايا إىل القـضاء       النساء واأل  جلوءالقانونية واملساعدة التقنية القانونية لتعزيز      
، لوضع استراتيجيات وسياسات ترمي إىل القضاء على احلـواجز املؤسـسية             )٨٩ الفقرة(

 إىل القـضاء،  اللجـوء واالجتماعية واالقتصادية وغريها من احلواجز اليت تواجهها النساء يف   
تـدابري اختـذت    ويرجى بيان أي    . سيما نساء األقليات اإلثنية والنساء املشردات داخلياً       وال

 ضحايا العنف اجلنسي إىل القضاء يف سياق الرتاع املسلح وما بعده، وضـمان              جلوءلضمان  
استفادة مجيع الضحايا من نفس درجة محاية حقوقهن والسهر على تكفّل احملاكم املدنية بدل              

  .احملاكم العسكرية بالنظر يف مجيع قضايا العنف اجلنسي

  نهوض باملرأةلاملعنية باالوطنية األجهزة     
يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة لتعزيز املوارد البشرية واملاليـة               -٦

للمجلس الرئاسي األعلى لشؤون إنصاف املرأة، وهو اآللية الوطنية للنهوض باملرأة يف الدولة             
ويرجى كذلك توضيح الدور الذي يضطلع به أمني        ). ١٣٦ و ١٣٤ و ٤٢الفقرات  (الطرف  

  .اون القائم بني هاتني املؤسستنيملظامل يف محاية حقوق املرأة والتعا
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
ُنفذت التدابري اخلاصة املؤقتة يف بعض اجملاالت املواضيعية، مثل تطـوير املـشاريع               -٧

سياسية والعمالة، والقضاء على العنف ضد املرأة، والتربية والثقافة، ومشاركة املرأة يف احلياة ال
 ١٤بيد أن بعض هذه التدابري وغريها من التدابري املشار إليها يف الفقـرات              ). ١٠٦الفقرة  (
 مـن   ٤ ال تتماشى مع تعريف التدابري اخلاصة املؤقتة وفقـاً للمـادة             ١٧٩-١٥٩ و ١٠٦و

 يرجى ذكر التدابري اخلاصة املؤقتة اليت اتُّخذت هبدف حتقيق املساواة املوضوعية بنيو. االتفاقية
  .الرجال والنساء وتقدمي أمثلة عملية عن نتائجها

  العنف ضد املرأة    
تواجه الدولة الطرف ارتفاعاً يف مستويات العنف املرتيل واجلنـسي ضـد املـرأة                -٨
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن عدد حاالت العنف        و). ٤، املرفق   ١١٦-١٠٨الفقرات  (

بني الضحية واجلاين، وعدد احلاالت اليت قوضي فيها املرتيل واجلنسي املُبلغ عنها، وعن العالقة  
ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن     . اليت ُحكم عليهم هبا   اجلناة وأدينوا، فضالً عن العقوبات      

إنشاء املركز الوطين لرصد العنف، وكذلك استراتيجية مكتب املدعي العام اليت تتضمن تدابري    
 العنـف املـرتيل ومراكـز العنـف املـرتيل           لتعزيز وتوسيع مراكز التحقيق والدعم بشأن     

ويرجى بيان التطورات املتعلقة بإنشاء آلية وطنية تتيح املالجئ للنساء ). ١٢١ و٧٥ الفقرتان(
ويرجى كذلك تقدمي معلومات عن الوضـع       ). ٢٠٠٨(١٢٥٧ضحايا العنف، وفقاً للقانون     

موذج الشامل لدعم الـضحايا   وعالقته بالن٦٦٤احلايل ملشروع القانون املشار إليه يف الفقرة   
  .الذي وضعته اللجنة الوطنية جلرب األضرار واملصاحلة

  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية     
يف ضوء االتفاقات اليت جرى التوصل إليها أثناء الندوة الثانية لنساء أمبريا يف بلديـة                 -٩

 من املعلومات   ، يرجى تقدمي مزيد   )٢٠٧ و ٢٠٥الفقرتان   (٢٠٠٩أغسطس  /آبمرسيال يف   
  . يف مقاطعة ريسرالداعن التدابري املتخذة للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف الدعارة    
كـز   إنـشاء مر   يرجى تقدمي معلومات إضافية عن التطورات والتحديات يف جمال          -١٠

 مشروع مرسوم املـساعدة     حالة، و )٢٣٨ و ٢٢٢الفقرتان  (عمليات مكافحة االجتار بالبشر     
ويرجى كذلك تقدمي معلومات عن     . ٢٣٨-٢٣٦وغريه من التدابري املشار إليها يف الفقرات        

تنسيق التدابري املتخذة ملعاجلة الصالت القائمة بني االجتار باملخدرات واالجتار بالبشر وأثرها            
من التقرير، ) ب(٢٣٣ه يف الفقرة ، املشار إليC-636(2009)ويف ضوء املقرر . السليب يف النساء

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للحد من اآلثار الضارة لدعارة              
  .النساء والفتيات
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 املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة    

ُيرجى تقدمي معلومات عن الصعوبات اليت تواجهها الدولة الطرف يف بلوغ حـصة               -١١
 يف املائة من وظائف اختاذ القرار يف املؤسسات العامة، وال سيما يف اهليئات              ٣٠النساء نسبة   

ويرجى تقدمي معلومات مفّصلة عن التدابري املُتخذة لدرء        ). ٢٥٣الفقرة  (التشريعية والقضائية   
أعمال العنف عن زعيمات املنظمات املدنية واجملتمعية واملدافعات عـن حقـوق اإلنـسان              

 السياسة العامة حلماية النـساء      حالةويرجى كذلك بيان    ). ٢٦٧-٢٥٩الفقرات  (تهن  ومحاي
  ؟)٢٦٨الفقرة (

وُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املُتخذة لضمان مشاركة النساء يف عملية السالم              -١٢
ويرجـى كـذلك تقـدمي      . املستمرة بني الدولة الطرف واجملموعات املسلحة غري القانونية       

معلومات عن اخلطوات املُتخذة لصياغة وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار جملـس              
  ).٢٠٠٠( بشأن املرأة والسالم واألمن ١٣٢٥األمن 

  التعليم    
 حسب نوع اجلنس عن نَِسب التسّرب يف املرحلة العليا          مصنَّفةُيرجى تقدمي بيانات      -١٣

مرحلة التعليم العايل، وكذلك معلومات عن التدابري املُتخذة للحد مـن           من التعليم الثانوي و   
). ٣٤٤ و٣٢٩الفقرتـان  (نَِسب تسّرب الفتيات، النامجة بصورة خاصة عن محل املراهقات        

وُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املُتخذة للقضاء على التمييز ضد الفتيات والـشابات يف              
ان عدد الفتيات الالئي تتلقني إعانات ختّفض تكاليف الدراسة         وبي) ٣٢٠الفقرة  (جمال التعليم   

 حقوق  يتضمَّنوُيرجى كذلك بيان ما إذا كان برنامج التثقيف اجلنساين واملواطَنة           . أو تلغيها 
  ).٣١٥الفقرة (الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية احلق يف املرأة، وخباصة 

  العمالة    
ُيرجى و). ٤١٨الفقرة  (يز ضد النساء يف جمال العمالة       يعترف التقرير باستمرار التمي     -١٤

تيسري وصول النـساء إىل     ) أ: (تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة املُتخذة لتحقيق ما يلي        
ضمان تطبيـق مبـدأ     ) ج(تقليص فجوة األجور بني اجلنسني؛      ) ب(قطاع العمل الرمسي؛    

ملتساوي يف القيمة، الذي ال ُيحترم يف القانون        املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة عن العمل ا        
 علـى  أال حتصل املرأة  ، من أجل ضمان     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ املؤرخ   ١٩٤٦رقم  

ضمان ) د(عالوات أو استحقاقات ترتبط باألجر؛      األجر األساسي فحسب، بل أيضاً على أي        
. االسـتحقاقات جتماعي وغريه من    استفادة املرأة العاملة يف القطاع غري الرمسي من الضمان اال         

وُيرجى تقدمي معلومات أيضاً عن اإلجنازات والصعوبات ذات الـصلة بتنفيـذ اسـتراتيجيات       
وُيرجى بيان  ). ٣٩١-٣٨٩الفقرات  ( استراتيجية   ١٢برنامج املساواة يف العمالة البالغ عددها       

مـن  اليت يتـضمنها   ة الواسعةكيفية تنفيذ القانون املتعلق بالتحرش اجلنسي، بالنظر إىل اجملموع        
وُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري املُتخذة لتيـسري اسـتفادة            . ظروف التخفيف 

  ).٣٨٧الفقرة (النساء املشردات من العمالة، فضالً عن التدريب عليها 
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  الصحة    
ة يف  ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري القائمة أو املُزمع اختاذها لـضمان املـساوا              -١٥

الوصول إىل دوائر ومرافق الرعاية الصحية، وال سيما دوائـر الرعايـة الـصحية اجلنـسية                
 كولومبيـة   -واإلجنابية، لنساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصـول أفريقيـة            

وُيرجى كذلك تقدمي معلومات عن التدابري املُتخذة لضمان تنفيذ قرار          . واملشردات والريفيات 
 الذي يضمن اإلهناء االختياري للحمل بالنسبة إىل النـساء          C-355(2006)دستورية  احملكمة ال 

وبالنظر إىل الصعوبات العديدة اليت حتول دون تنفيذ هذا القـرار،           ). ٤٧٩-٤٧٧الفقرات  (
ُيرجى بيان ما إذا كان ُيزمع تقدمي مشروع قانون ميكّن من اإلجهاض القانوين ويكفـل فـرض                 

 ).٤٨١-٤٧٧انظر الفقرات   ( انتهاك حقوق املرأة يف اإلجهاض القانوين        عقوبات مناسبة يف حالة   
ويف ضوء املعلومات الواردة عن ممارسة التعقيم القسري للنساء ذوات اإلعاقة، وكذلك عن             
حاالت اإلجهاض القسري واالستخدام القسري لوسائل منع احلمل لدى النساء والفتيـات            

لقانونية، ُيرجى تقدمي معلومات عن التـدابري القائمـة         اليت جتندها اجملموعات املسلحة غري ا     
 ١٤١٢سيما التفكري يف مراجعـة القـانون         اليت ُيزمع اختاذها للتصدي هلذه املسائل، وال       أو

الذي يسمح حالياً للممثلني القانونيني بفرض التعقيم على النساء أو الفتيات ذوات اإلعاقـة              
تقدمي معلومات عن التدابري املُتخذة ملعاجلة ارتفـاع        وُيرجى  . دون موافقتهن احلرة واملستنرية   

وكذلك عن نسبة ارتفاع انتشار تعقـيم       ) ٣٦الفقرة  (نسبة محل املراهقات ومحل الشابات      
  ).٥١٩الفقرة (الشابات كوسيلة من وسائل تنظيم األسرة 

  الريفيات    
، )٢٠٠٢(٧٣١ عملية تنظيم القـانون رقـم   حالةُيرجى تقدمي معلومات ُمحّدثة عن     -١٦

وُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن املبادئ التوجيهية والتدابري اليت اعتمدهتا           ). ٥٦٢الفقرة  (
 هبدف حتـسني متتـع      ٧٣١اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية بإصدار لوائح القانون رقم          

ضافية عـن  وُيرجى تقدمي معلومات إ  ). ٥٦٢الفقرة  (الريفيات حبقوقهن يف مجيع جماالت احلياة       
  .مشاركة الريفيات يف اعتماد وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الرامية إىل استعادة األراضي

   كولومبية-نساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصول أفريقية     
ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املُتخذة واليت ُيزمع اختاذهـا لتحـسني الوضـع                -١٧

تصادي للنساء الالئي يعشن يف جمتمعات الشعوب األصلية أو الـشعوب            االق -االجتماعي  
  . كولومبية، الالئي ُيعتربن من أفقر شرائح البلد-املنحدرة من أصول أفريقية 

  الرتاعات املسلحة من النساء املتضررات     
بشأن عدم التسامح إطالقاً مـع العنـف        ) ٢٠١٠(١١ الوزاري رقم    التوجيهيف سياق     -١٨

، ُيرجى تقدمي معلومات عن عـدد حـاالت العنـف      )٦٤٧الفقرة  (والتدابري املُلحقة به    اجلنسي  
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. عوقبـوا اجلنسي اليت جرى تسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاهتا، وكذلك عن عدد اجلُناة الـذين         
 بشأن مكافحة اإلفالت مـن      ٢٠١٣-٢٠١٠وُيرجى تقدمي معلومات ُمحّدثة عن تنفيذ مشروع        

وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات    ). ٦٥٢الفقرة  (نسي يف سياق الرتاع املسلح      العقاب على العنف اجل   
وُيرجـى  . عن عدد الفتيات والشابات الالئي جندهتن قسراً اجملموعات املسلحة غـري القانونيـة            

إذا كانت برامج إعادة إدماج النساء احملاربات السابقات وإعادة تأهيلهن ناجحة،            كذلك بيان ما  
  ).٦٥٥الفقرة (انت هذه الربامج قد عّززت إدماجهن اجتماعياً إذا ك وال سيما ما

ويف ضوء عملية مفاوضات السالم بني الدولة الطرف واجملموعات املـسلحة غـري               -١٩
القانونية، ُيرجى بيان كيفية إعطاء الدولة الطرف األولوية حلقوق النساء والفتيات املتضررات            

عدم التكرار والتعويض الواردة يف القانون املتعلق  ضمانات احلصول على الرتاع املسلح يف    من  
وُيرجى كذلك تقدمي معلومات    ). ١٤٤٨/٢٠١١القانون رقم   (بالضحايا واستعادة األراضي    

عن التدابري املُتخذة حلماية النساء والفتيات ضحايا أعمال العنف اليت ترتكبـها اجملموعـات              
ويرجى بيان وضع مشروع القـانون      . ريحاملسلحة غري القانونية اليت برزت بعد عملية التس       

  ؟)٦٦٤الفقرة ) (جملس الشيوخ (٢٠١٠ لعام ٢١٣التشريعي رقم 

  املشردات داخلياً    
ُيرجى تقدمي معلومات ُمحّدثة عن االستراتيجية املقترحة لتعزيز الـدعم املقـدم إىل               -٢٠

معلومـات عـن    وُيرجى تقـدمي    ). ٦٨٧الفقرة  (املشردات داخلياً وإىل املهددات بالتشريد      
ظروف عيش املشردات الراهنة، وال سيما ما يتعلق منها بالسكن واألمن الغذائي واحلماية من  

. العنف واالحتكام إىل القضاء فضالً عن االستفادة من الرعاية الصحية والتعلـيم والعمالـة             
وُيرجى كذلك بيان ما إذا كانت النساء املشردات قسراً بـسبب هتديـدات اجملموعـات               

رامية يف فترة ما بعد التسريح، يستفدن من نفس احلقوق وتدابري احلماية الـيت كانـت                اإلج
  .تتمتع هبا املشردات يف سياق الرتاع املسلح

  الزواج والعالقات اُألسرية    
ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املُتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيـع                -٢١

  .بفسخ الزواجيما يتعلق لعالقات اُألسرية، وال سيما فاملسائل املتعلقة بالزواج وا

        


