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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٠مايو / أيار٢١-٣جنيف، 

 ١٧ و ١٦دول األطراف مبوجب املـادتني      النظر يف التقارير املقدمة من ال         
  من العهد

  الحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةامل    

  كولومبيا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     اخلامس لكولومبيا بشأن تنفيذ العهد الدويل اخل      
)E/C.12/COL/5 (        ٢٠١٠مـايو   / أيار ٥ و ٤يف جلساهتا الثالثة والرابعة واخلامسة املعقودة يف 
، واعتمدت يف جلساهتا الثالثة والعشرين والرابعـة والعـشرين          )E/C.12/2010/SR.3-5انظر  (

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠مايو / أيار٢٠ و١٩واخلامسة والعشرين املعقودة يف 

  قدمةم  -ألف   
وحبضور الوفد الـذي     للدولة الطرف التقرير الدوري اخلامس    ترحب اللجنة بتقدمي      -٢

             .ومكّن من إجـراء حـوار صـريح ومفتـوح        الوزاراتن خمتلف   عمثلني  امل  عددا من  ضّم
 عن الردود الشفوية اليت قدمتها  فضالً،ملسائلا ةكما ترحب اللجنة بالردود املكتوبة على قائم     

  .الدولة الطرف، وباملعلومات اإلضافية الواردة منها
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة              -٣

 التمييز ضـد     القضاء على مجيع أشكال    امللحق باتفاقية الدولية وعلى الربوتوكول االختياري     
إشراك األطفـال يف    بشأن  حقوق الطفل   امللحق باتفاقية   املرأة وعلى الربوتوكول االختياري     

  .الرتاعات املسلحة
  :وترحب اللجنة أيضاً بسن الدولة الطرف القوانني التالية  -٤

    بشأن مشاركة املرأة الفعالـة يف مـستويات        ٢٠٠٠ لعام   ٥٨١القانون رقم    •
 ؛اختاذ القرار

 ؛ يف الفرص للمرأةحتقيق املساواة بشأن ٢٠٠٣ لعام ٨٢٣ رقم القانون •

         الـذي جيـّرم انتـهاك     ) القانون اجلنـائي   (٢٠٠٠ لعام   ٥٩٩القانون رقم    •
  .حرية العمل

  :كما ترّحب اللجنة بالقرارات اليت اختذهتا احملكمة الدستورية، وهي  -٥
س املبدأ الدسـتوري   اإلجيايب، على أساالتمييز بشأن ١٦٩/١-القرار رقم جيم   •

قدم املساواة مـع    الذي يؤيد الفئات الضعيفة من السكان الذين ال يقفون على           
 بقية سكان البلد؛

األجر األدىن القـانوين،    حتديد   معايري   يضع الذي   ١٠٦٤/١-القرار رقم جيم   •
 صفة واحلفاظ على القدرة الشرائية؛واحلق يف مكافأة من

 من القانون   ١٢٢جهاض بإعالن املادة     الذي يبيح اإل   ٣٥٥/٦-القرار رقم جيم   •
  .مطابقة للدستور) قانون العقوبات (٢٠٠٠ لعام ٥٩٩رقم 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن متنع التنفيـذ الفعـال                 -٦

  .للعهد يف الدولة الطرف

  والتوصياتدواعي القلق الرئيسية   -دال   
 آثار الرتاع املسلح الداخلي يف الدولة الطرف الـذي          إزاءتشعر اللجنة ببالغ اجلزع       -٧

وتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات مفصلة مبا فيه الكفاية عن تنفيـذ الدولـة              . طال أمده 
 مبوجب العهد، فيما يتصل بالسكان املدنيني، يف املنـاطق املتـأثرة            االطرف الفعلي اللتزاماهت  
  .بالرتاع املسلح الداخلي
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية وفعالة لتنفيذ اخلطط الواردة يف التقرير       
ويف هذا الصدد، تطلب اللجنـة إىل الدولـة    . من أجل التصدي للعنف املسلح املتواصل     

هتا، كمـا   يف تقريرها الدوري املقبل، معلومات مفصلة عن تنفيذ التزاما        تقدم،  الطرف أن   
يقضي بذلك العهد، فيما يتصل جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان           

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن العهـد       . املدنيني املتضررين من الرتاع املسلح الداخلي     
زمات، على محاية وتعزيز مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية        يف حاالت األ  ينص حتديدا   

ثقافية، وال سيما حقوق فئات اجملتمع األكثر هتميشا واألشّد حرمانا، بكل ما أوتيـت              وال
  .من قدرة، يف ظل األوضاع السائدة غري املواتية

مـستكملة  وتعرب اللجنة عن أسفها ألن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن معلومات              -٨
ل ملدى إعمال احلقـوق     وإحصاءات مفصلة متكّن اللجنة من إجراء تقييم كام       بالقدر الكايف   

  .املنصوص عليها يف العهد يف الدولة الطرف
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مستكملة يف تقريرها الدوري املقبل عن             
التطبيق العملي للعهد، مبا يف ذلك من خالل تقدمي بيانات مفصلة وإحصاءات حمـددة،              

نينها والنتائج العملية ملا جرى تنفيذه من       على أساس سنوي مقارن، فيما يتعلق بتنفيذ قوا       
  . خطط وبرامج واستراتيجيات تتصل مبختلف احلقوق اليت يتضمنها العهد

وتشعر اللجنة بالقلق من جراء تنفيذ مشاريع ضخمة يف جماالت اهلياكل األساسـية               -٩
مجتمعـات  لوالتنمية والتعدين يف الدولة الطرف دون املوافقة احلرة واملـسبقة واملـستنرية ل            

كما تـشعر   . لكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي    الشعوب األصلية وجمتمعات    املتضررة ل 
 أن املمـثلني الـشرعيني جملتمعـات        ومـن اللجنة بالقلق إزاء ما ذكرته احملكمة الدستورية        

لكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي مل يشاركوا يف عملية التشاور وأن السلطات مل تقدم              ا
وتشعر . ات دقيقة عن نطاق مشروع التعدين الضخم وأثره يف منطقيت شوكو وأنتيوكيامعلوم

ستـشارة   الرامي إىل وضع إطار عام لال      ٠٠١ الرئاسي رقم    األمراللجنة بالقلق كذلك ألن     
من أصل  والكولومبيني املنحدرين   الشعوب األصلية   لعدم استشارة    املسبقة، قد ال يكون كافياً    

ر املسبق التابع لـوزارة    الفريق العامل املعين بالتشاو    القانون الذي أعده     بشأن مشروع أفريقي  
  ). ١املادة (حقيقي ، وبالتايل فإنه ال يتيح اإلطار املناسب لعملية تشاور الداخلية

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عملية إلعادة النظـر يف العمليـات املتعلقـة               
تنمية والتعدين وبتنفيذ قرارات احملكمة العليا تنفيذاً كامالً يف مبشاريع اهلياكل األساسية وال

 ١كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف األمر الرئاسـي رقـم              . هذا الصدد 
. ومشروع القانون الذي أعده الفريق العامل املعين بالتشاور املسبق التابع لوزارة الداخلية      

ولة الطرف تشريعاً بالتشاور مع السكان األصـليني        وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الد     
احلق على  بوضوح  ينص  والسكان الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي ومبشاركتهم،        

 املتعلقة  ١٦٩يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم            
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 فضالً عن قرارات احملكمـة الدسـتورية        بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة،     
  .ذات الصلة

ويساور اللجنة القلق ألن االتفاقات التجارية الثنائية واملتعددة األطراف اليت وقّعـت       -١٠
عليها الدولة الطرف قد تؤثر يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصـة             

ل الـسكان األصـليني والـّسكان الكولـومبيني     األكثر هتميشا واألشّد حرمانا، مث   للفئات  
تـشعر اللجنـة    و. املنحدرين من أصل أفريقي واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية         

ألن اتفاق التجارة احلرة املربم بني الدولة الطرف والواليات املتحدة األمريكيـة            أيضاً  بالقلق  
زيادة أسعار األدوية وتؤثر سلباً يف التمتع يتضمن أحكاماً تتعلق بامللكية الفكرية قد تؤدي إىل      

  ).١٢ و١املادتان (باحلق يف الصحة، وال سيما األشخاص ذوي الدخل املنخفض 
مراعـاة احلقـوق االقتـصادية      لضمان  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة        

جاريـة الثنائيـة    واالجتماعية والثقافية يف مجيع اتفاقات التجارة احلرة ويف االتفاقات الت         
 الفئـات واملتعددة األطراف، وبوضع سياسات فعالة حلماية حقوق السكان، وال سـيما            

ويف هذا الصدد، توصي    . األكثر هتميشا واألشد حرمانا، من األثر السليب هلذه االتفاقات        
 أحكام امللكية الفكرية التفاق التجارة احلرة املربم        تنقيحاللجنة الدولة الطرف بالنظر يف      

مع الواليات املتحدة، بغية كفالة محاية ذوي الدخل املنخفض بصفة خاصة مـن زيـادة               
  . أسعار األدوية

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدالت البطالـة يف الدولـة الطـرف،                -١١
والـسكان  وخباصة يف املناطق الريفية ويف أوساط الشباب والنـساء والـشعوب األصـلية              

فـرص العمـل    ألن إجياد   كما يساور اللجنة القلق     . من أصل أفريقي  نحدرين  الكولومبيني امل 
مع ما لذلك من تأثري سليب يف االستفادة )  يف املائة٦٠(جيري أساساً يف االقتصاد غري النظامي 

 ظروف العمل السائدة يف االقتصاد    كذلك إزاء وتشعر اللجنة بالقلق    . من الضمان االجتماعي  
  ).٧ و٦املادتان (ناطق الريفية حيث تظل األجور منخفضة جداً غري النظامي ويف امل

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
  اختاذ تدابري فعالة للحد من معدالت البطالة املرتفعة؛  )أ(  
لشباب ل فرص عمل   إجيادوضع سياسات واستراتيجيات حمددة ترمي إىل         )ب(  

  من أصل أفريقي؛ املنحدرين والسكان الكولومبينيوالنساء والشعوب األصلية 
مواصلة تنفيذ برامج التدريب املهين لصاحل الشباب، إىل جانب احلوافز            )ج(  

  .املعتمدة من قبل
حتسني ظـروف العمـل يف      مع  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بتعزيز فرص العمل         

ضة ومبنـافع   القطاع غري النظامي ويف املناطق الريفية، وخباصة فيما يتعلق باألجور املنخف          
  . الضمان االجتماعي
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وتشعر اللجنة باجلزع إزاء اغتيال نقابيني يف الدولة الطرف واسـتمرار وقـوعهم               -١٢
وال يزال القلق يساور اللجنة ألنه بالرغم من تنفيذ    . التهديد والعنف شىت من   شكال  ألضحايا  

 فرعية يف إطار وحدة     الربنامج الوطين للحماية الذي يشمل النقابيني وبالرغم من إنشاء وحدة         
حقوق اإلنسان التابعة ملكتب املدعي العام من أجل معاجلة قضايا اغتيال النقـابيني، مل جيـر       

  ). ٨املادة (التحقيق إال يف عدد قليل من أعمال العنف اليت استهدفت هؤالء النقابيني 
يز الربنامج  جهودها حلماية النقابيني، عن طريق تعزتوطيدحتث اللجنة الدولة الطرف على 

الوحدة الفرعية اليت تعاجل قضايا اغتيال النقابيني وحماولة اغتياهلم وتدعيم الوطين للحماية، 
على مكافحة اإلفالت من العقاب     أيضاً  وحتث الدولة الطرف    . التابعة ملكتب املدعي العام   

مجـين  للبقوة، بالتحقيق يف مجيع القضايا، ومبالحقة اجلناة ومعاقبتهم، ودفع تعويـضات         
  .وألسرهم من صندوق تعويض الضحاياعليهم 
وتشعر اللجنة بالقلق من أن األشخاص الذين يعملون بعقـود مؤقتـة أو الـذين                 -١٣

هنـم  إ حيـث  -يتقاضون أجرا أدىن ال يتمتعون باملعاملة املتساوية يف إطار النظام الـصحي    
 ومن  -عقود نظامية    لديهميسامهون يف اخلدمات الصحية بنسبة أكرب من األشخاص الذين          

  ).٩املادة (اإلعانات الصحية عموماً بأهنم أهل للحصول على أنه ال ُيعترف 
لألشخاص العاملني مبوجب   تكفل  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة اليت         

خـدمات  املساواة يف فرص احلصول علـى       عقود مؤقتة أو الذين يتقاضون األجر األدىن        
  .لتلقي اإلعانات الصحيةأهالً يكونوا  وأن يةالرعاية الصح

 يف الدولة الطرف    الدخلويساور اللجنة القلق إزاء التفاوت الواسع النطاق يف توزيع            -١٤
نظام الضرائب تنـازيل ومـوات أكثـر        بوجه خاص ألن    ويساورها القلق   . يف سياق الفقر  

  ).٩املادة (لألشخاص املنتمني إىل فئات الدخل العليا 
أوجـه  ، لغرض احلد من     هباللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف نظام الضرائب         توصي ا 

كما توصـي اللجنـة     . التفاوت بني خمتلف الفئات السكانية من أجل القضاء على الفقر         
  .الدولة الطرف باعتماد نظام ضرييب يستند إىل فرض ضرائب دخل تصاعدية

ن النساء والفتيات ال يـزال يتعـّرض        ويساور اللجنة بالغ القلق ألن عددا كبريا م         -١٥
، وال سيما   والفتيات يف الدولة الطرف، وألن العنف املرتكب ضد النساء          والقتللالغتصاب  

       العنف اجلنسي، ترتكبه مجاعات مسلحة غري مشروعة وكذلك القـوات املـسلحة، رغـم             
      . العنف ضد املـرأة    ملكافحةما تتخذه الدولة الطرف من تدابري تشريعية ومتعلقة بالسياسات          

كما تشعر اللجنـة    .  مل يعاقبوا بعد   مرتكيب هذا العنف  وال يزال القلق يساور اللجنة من أن        
 إزاء أعمال العنف اليت ترتكب ضد نساء يعشن حالة التشريد القـسري             بصفة خاصة بالقلق  

  ).١٠املادة (بسبب الرتاع املسلح 
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 ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه بتنفيذ        جهودها تعزيزحتث اللجنة الدولة الطرف على      
؛ وتيـسري   تأهيلهم تنفيذاً فعـاالً   املساعدة الكاملة حلماية الضحايا وإعادة      لتوفري  براجمها  

العدالة؛ ومالحقة مرتكيب أعمال العنـف الـسالفة الـذكر؛          على   املرأة   إمكانية حصول 
اذ تدابري ملنع العنف ومحايـة    كما توصي اللجنة الدولة الطرف باخت     . اجملين عليهم وتعويض  

، وذلك باختاذ  من العنفالنساء الالئي يعشن حالة التشريد القسري بسبب الرتاع املسلح  
  :التدابري التالية

           محايـة حقـوق نـساء الـسكان األصـليني         "اعتماد وتنفيذ برنامج      )أ(  
  ؛"املشردات داخلياً

نفيذ الربامج احملددة اإلثين عشر     لت" العمل االجتماعي "االستناد إىل خطة      )ب(  
  احملكمة الدستورية؛اليت أمرت هبا حلماية النساء 

           إجراء حتقيق بشأن حـاالت العنـف اجلنـسي ضـد املـشردات يف               )ج(  
  الدولة الطرف؛

  مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم؛  )د(  
  . للمجين عليهمتقدمي تعويض  )ه(  

 املناسب مكتب املدعي العام والفريق اخلـاص        ينبغي للدولة الطرف أن تدعم على النحو      
بتـوفري  ، وذلـك     التابعة له  الذي ُشكِّل يف إطار وحدة حقوق اإلنسان والقانون الدويل        

 املتعلق بتدابري   ٢٠٠٨ لعام   ١٢٥٧املوارد الكافية، وأن تطّبق بصورة كاملة القانون رقم         
  .عاقبة عليهاالتوعية جبميع أشكال العنف والتمييز ضد املرأة ومنعها وامل

ن األطفال ال زالوا يتعّرضون للتجنيد القسري على أيدي ألوتشعر اللجنة ببالغ القلق     -١٦
اجليش الشعيب   - جمموعات مسلحة غري مشروعة، وخباصة القوات املسلحة الثورية لكولومبيا        

وجيش التحرير الوطين، مبا يف ذلك عن طريق محالت جتنيد يف املدارس، وكذلك عن طريق               
رم هؤالء األطفال من التمتـع حبقـوقهم االقتـصادية          حي شبه عسكرية جديدة، ّمما      مجاعات

ن عدداً كبرياً من األطفـال يلقـون        ألكما تشعر اللجنة ببالغ القلق      . واالجتماعية والثقافية 
النريان املتبادلة بني   كضحايا  حتفهم أثناء اهلجمات، ونتيجة جرائم القتل، أو األلغام الربية أو           

  ).١٠املادة (املسلحة غري املشروعة واجلماعات اجليش 
  :تحقيق ما يليلحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة 

 الرامـي إىل وضـع      ٢٠٠٥ لعام   ٢-٥٠٠التنفيذ الكامل لألمر رقم       )أ(  
  استراتيجيات ملنع جتنيد القوات املسلحة األطفال؛

   املسلحة غري املشروعة من جتنيد األطفال؛اجلماعاتمنع   )ب(  
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مواصلة تنفيذ برامج تسريح اجملندين وإعادة إدماجهم وتأهيلهم وفقـاً            )ج(  
  لتشريع الدولة الطرف؛

  .مالحقة اجلناة ومعاقبتهم  )د(  
ضـحايا  الـذين مـا برحـوا       ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبري من األطفال           -١٧

 احملرومة واملهمشة، مبـا يف ذلـك        الفئاتاجلنسي، وخباصة األطفال املنتمون إىل      االستغالل  
األطفال املشردون داخلياً واألطفال الذين يعيشون يف حالة فقر، بالرغم من التـدابري الـيت               
اختذهتا الدولة الطرف من قبل، مثل التشريع الذي جيّرم االستغالل اجلنسي؛ والسياحة اجلنسية             

مبقـدمي   واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية إىل جانب أحكام حمددة تتعلق            مع القاصرين؛ 
، فضالً عن خطة العمل الوطنية ملنع االستغالل اجلنسي والقـضاء عليـه             اإلنترنتخدمات  

  ).١٠املادة ) (٢٠١١-٢٠٠٦(
.  على حنو فعـال    قوانني مكافحة االجتار باألطفال   إعمال  حتث اللجنة الدولة الطرف على      

 توصي الدولة الطرف بتكثيف براجمها ومحالهتا اإلعالميـة ملنـع االجتـار مبوجـب               كما
، مع إيـالء عنايـة   ٢٠١٢-٢٠٠٧ للفترة   بالبشراالستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار     

 احملرومة واملهّمشة؛ ومواصـلة إتاحـة التـدريب         اجلماعاتخاصة لألطفال املنتمني إىل     
قانون والقضاة؛ ومالحقة املسؤولني عن ارتكاب جرائم       اإللزامي للمسؤولني عن إنفاذ ال    

وينبغي للدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبـل          . االجتار باألطفال ومعاقبتهم  
بيانات إحصائية مفّصلة على أساس سنوي، حسب نوع اجلنس وبلد منـشأ األطفـال              

ى التحقيـق فيهـا     ضحايا االستغالل واالجتار، وكذلك بيانات عن القضايا الـيت جـر          
  .والقرارات املتخذة بشأهنا

 عامـاً   ١٤وتشعر اللجنة بالقلق إزاء السماح لألطفال بالزواج عند بلوغهم سـن              -١٨
 ١٨، بالرغم من أن احلّد األدىن لسن الزواج يف الدولة الطرف يبلـغ           الوصيمبوافقة األب أو    

 أثراً سلبياً يف متتع األطفـال        عاماً ١٤كما تشعر بالقلق من أن للزواج عند بلوغ سن          . عاماً
           حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة احلق يف الـصحة واحلـق يف التعلـيم              

  ).١٠املادة (
 ١٨ البـالغ تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ احلّد األدىن للسن القانونية للزواج            

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن        . وليةعاماً للفتيات والفتيان، وفقاً للمعايري الد     
  . معلومات مفصلة عن مدى انتشار هذه الظاهرة، يف تقريرها الدوري املقبل،تقدم
 يف املائة من األطفال املولودين يف الدولة        ٢٠ويساور اللجنة القلق من أن حنو نسبة          -١٩

والسكان الشعوب األصلية   وفيما بني   الطرف غري مسجلني، وبصفة خاصة يف املناطق النائية         
كما يساورها القلق من أن عدم      . املشردين داخلياً و ، من أصل أفريقي   يناملنحدرالكولومبيني  
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املنـصوص  إمكانية حصوهلم على حقوقهم     تسجيل األطفال جيعلهم يواجهون صعوبات يف       
  ).١٠املادة (عليها يف العهد ومتتعهم هبا 

ري فورية لضمان تسجيل مجيع األطفال املولودين       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تداب     
والـسكان  الشعوب األصـلية    وفيما بني   يف الدولة الطرف، وال سيما يف املناطق الريفية         

كما توصي اللجنة الدولـة     . املشردين داخلياً و ،فريقيأمن أصل   الكولومبيني املنحدرين   
افية ملكتب التسجيل القومي    تاحة املوارد الك  إالطرف باستكمال حتديث التسجيل املدين، و     

  .بغية تيسري عملية التسجيل يف املناطق الريفية ولدى املشردين داخلياً
             وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري مـن األشـخاص الـذين يعـانون مـن                 -٢٠
نـة  وتشعر اللج . يف الدولة الطرف  )  يف املائة  ١٧,٨(ومن الفقر املدقع    )  يف املائة  ٤٦( الفقر

 ٣٢,٦(بالقلق أيضاً من أن الفقر املدقع يف املناطق الريفية يعادل ضعف نسبة املتوسط الوطين               
  ).١١املادة ) (يف املائة

حتث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الفقر واحلد منه بصورة فّعالة وذلـك بوضـع               
ألولوية إىل  وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بإعطاء ا       . سياسات وبرامج فّعالة  

السياسات الرامية إىل توليد الدخل وتنفيذ استراتيجيتها املتعلقة باحلّد من الفقر وأوجـه             
، على حنو يتفق كليا مـع احلقـوق االقتـصادية           ٢٠٠٤التفاوت اليت اعتمدهتا يف عام      

 أوصت اللجنة يف بياهنا عن الفقر والعهد الدويل اخلـاص           حسبماواالجتماعية والثقافية،   
  .(E/C.12/2001/10)ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باحلقو
ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة سوء التغذية املرتفعة اليت تؤثر يف عدد كـبري مـن                  -٢١

األطفال والنساء، وخباصة يف صفوف املشردين داخلياً، وكذلك األشخاص الذين يعيـشون            
  .يف املناطق الريفية
طرف باعتماد سياسة تغذية وطنية فعالة ملكافحـة اجلـوع           الدولة ال  بشدةتوصي اللجنة   

األطفال والنساء واملشردين داخلياً واألشخاص الذين يعيشون بني  وسوء التغذية، وخباصة    
  .يف املناطق الريفية

وتشعر اللجنة بالقلق من أن سياسة تشجيع السلع الزراعية املعدة للتـصدير، مثـل                -٢٢
وتشعر اللجنـة بـالقلق   . ن حترم الفالحني من زراعة أراضيهمالوقود الزراعي، ميكن أأنواع  

أيضاً إزاء التوزيع املتفاوت لألراضي اليت متلكها أقلية من السكان، وكذلك إزاء عدم إجراء              
 أوصت بذلك اللجنـة يف مالحظاهتـا        حسبماالدولة الطرف بعد إصالحاً زراعياً حقيقياً،       

  ).١١املادة (اخلتامية السابقة 
جنة الدولة الطرف بوضع سياسات زراعية تعطي األولوية إلنتـاج األغذيـة؛            توصي الل 

نتاج األغذية على الصعيد الوطين، إىل جانب تقدمي حوافز لـصغار           إوتنفيذ برامج حتمي    
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السكان األصليني والسكان الكولومبيني    املنتجني؛ وكفالة استعادة األراضي املصادرة من       
  .من اجملتمعات احمللية للفالحنيأصل أفريقي، وكذلك املنحدرين من 

املاء الصاحل للـشرب واإلصـحاح      ألن إمكانية احلصول على     اللجنة القلق   ويساور    -٢٣
 يف املائة من السكان يف بعـض املنـاطق الريفيـة،                   ٩٠ليست متاحة للجميع، وألن حوايل      
  . على املاء الصاحل للشربنوال سيما منطقة شوكو، ال حيصلو

 مجيـع   حـصول  الدولة الطرف إىل اعتماد سياسة وطنية للمياه بغية كفالة           تدعو اللجنة 
  .سيما األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية املاء الصاحل للشرب، والعلى السكان 

 منه قطاع السكن يف الدولة الطـرف        يعاينويساور اللجنة القلق إزاء العجز الذي         -٢٤
 األفـراد واألسـر مـن احملـرومني         بنيظاظ املساكن   كماً ونوعاً، وإزاء اتساع نطاق اكت     

ة يوافإزاء إيواء املشردين داخلياً يف مساكن مؤقتة غري         أيضاً  وتشعر اللجنة بالقلق    . واملهّمشني
        من انتشار عمليات اإلخالء القسري يف الدولـة الطـرف،         كذلك  وتشعر بالقلق   . بالغرض

  ).١١املادة ( عائالت املشردين داخلياً بنيمبا يف ذلك 
، باعتماد استراتيجية وطنية    ٤توصي اللجنة الدولة الطرف، متاشيا مع تعليقها العام رقم          

لكفالة احلـصول   عاجلة  لول مستدامة يف قطاع السكن؛ واختاذ تدابري        حب السكان   لتزويد
مبـن  على السكن الالئق، وال سيما بالنسبة إىل احملرومني واملهّمشني من األفراد واألسر،             

من أصـل   والسكان األصليون والسكان الكولومبيون املنحدرون      املشردون داخلياً   يهم  ف
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عملية، مبا يف ذلك اعتماد إطـار              . أفريقي

سـكن  على  األشخاص الذين أكرهوا على إخالء ديارهم       لضمان حصول   قانوين مناسب   
. ٧توجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العام رقـم          لمبادئ ال أو تعويض، وفقاً ل   بديل  

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبـل،     
  .التشرد يف الدولة الطرف والتدابري العملية اليت اختذهتا ملعاجلة هذه املشكلةمدى عن 
 والرضع ال تزال مرتفعة جداً ومنتشرة       وتشعر اللجنة بالقلق من أن وفيات األمهات        -٢٥

يف منطقيت آمازونـاس    وبني السكان األصليني    يف الدولة الطرف، وخباصة يف املناطق الريفية        
فريقي على ساحلي احملـيط اهلـادئ       أمن أصل   والسكان الكولومبيني املنحدرين    وأنتيوكيا،  

لـى خـدمات الرعايـة      واحمليط األطلنطي، بسبب الصعوبات اليت يواجهوهنا يف احلصول ع        
  ).١٢املادة (الصحية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سياسة الصحة العامة، لكفالة استفادة مجيع السكان            
السكان األصليني والسكان الكولومبيني املنحدرين      وخباصة   ،من خدمات الرعاية الصحية   

نـة الدولـة    وتوصي اللج . من أصل أفريقي واألشخاص الذين يعيشون يف مناطق ريفية        
 للـذين   خدمات الرعاية الـصحية   إتاحة  باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة      أيضاً  الطرف  

  .يعيشون يف فقر
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حاالت احلمل لـدى املراهقـات وإزاء       تزايد معدل   ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء        -٢٦
وبني ق الريفية   نقص خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية املناسبة وامليسورة، وال سيما يف املناط          

  ).١٢املادة (املشّردين داخلياً 
وتوصي الدولة . توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة التثقيف اجلنسي واإلجنايب يف املدارس

 بزيادة املوارد املخصصة للخدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية، وال سيما يف           أيضاًالطرف  
         ملنـع حـاالت    اسـتباقية    اسـتراتيجية    املشردين داخلياً، وبتنفيـذ   وبني  املناطق الريفية   
  .احلمل املبكر

 استهالك املخدرات يف الدولـة الطـرف،        ارتفاع معدل وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٢٧
يف الرعاية الـصحية    أثرها  صحة األفراد، وكذلك    على   املراهقني وآثارها السلبية     بنيوخباصة  

  ).١٢املادة (العامة 
رف بإدماج برامج ملكافحة استهالك املخـدرات يف سياسـاهتا          توصي اللجنة الدولة الط   

          الصحية والتعليمية العامة، مبا يف ذلـك محـالت إعالميـة تتنـاول اآلثـار الـسلبية                
  .لتعاطي املخدرات

يف ال يزال منتـشراً     وتالحظ اللجنة مع بالغ القلق أن إنتاج املخدرات واالجتار هبا             -٢٨
 كبار اجملهزين واملصدرين للكوكايني، بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا          الدولة الطرف وأهنا أحد   

العنف الناجم عـن    أيضاً  وتالحظ اللجنة مع القلق     . للقضاء على إنتاج الكوكا غري املشروع     
املترتبة على  السلبية  والعواقب  الفساد؛  وانتشار  املخدرات؛ والتشريد الداخلي الواسع النطاق؛      

 األمن الغذائي، واآلثـار   علىخدرات مثل أثر إتالف املخدرات من اجلو        لتدابري املناهضة للم  ا
من هذا االقتصاد غري املـشروع      وأن األرباح   الصحية السلبية واحلرمان من مصادر الرزق؛       

  ).١٢ و١١املادتان (مجيع أطراف الرتاع املسلح الداخلي يف الدولة الطرف متول 
االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف       توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج احلقوق       

ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن ختصص        . االجتار باملخدرات استراتيجية مكافحة   
  :موارد هامة ملا يلي

  كفالة الشفافية واملساءلة عن اجلهود املبذولة ملكافحة املخدرات؛  )أ(  
ارعني الذين ينتجون االضطالع بأنشطة إمنائية بديلة ومستدامة لصاحل املز        )ب(  

  حالياً الكوكا بصورة غري مشرعة؛
         تعزيز الربنامج الرئاسي ملكافحة الفساد، ومالحقة اجلنـاة ومعاقبتـهم،            )ج(  

  مبا يف ذلك املسؤولون على مستوى الدولة وعلى املستوى احمللي؛
  .تعزيز وإصالح املؤسسات احمللية وخباصة الشرطة والسلطة القضائية  )د(  
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إىل ينبغي أال تـؤدي     اجلهود املبذولة ملكافحة املخدرات     بأن  ذكّر اللجنة الدولة الطرف     ت
  .التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةعلى آثار سلبية 

ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفالة االستفادة من التعليم اجملاين واإللزامي بصورة              -٢٩
 تزال تسّدد مثن تلقي اخلدمات التعليمية مثل تقارير االختبارات          كاملة، نظراً إىل أن األسر ال     

             املدرسية، والدفاتر، والـشهادات واسـتخدام املعـدات وفقـاً لـدخول هـذه األسـر               
  ).١٤ و١٣املادتان (

مجيع األطفال دون متييز    حصول   لكفالة   عاجلةتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري       
  .بتدائي اجملاين واإللزاميالتعليم االعلى 
يف الدولـة   والراشـدين   الشباب  بني  القلق إزاء ارتفاع نسبة األمية      بوتشعر اللجنة     -٣٠

           احملرومـة واملهمـشة، وكـذلك يف املنـاطق الريفيـة          بني الفئات   الطرف، وبصفة خاصة    
  ).١٤ و١٣املادتان (

بعدة طرق منها   الزمة ملكافحة األمية،    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري ال       
بني وال سيما  الوالدين،لدى تنظيم محالت للتوعية بغية حفز اإلدراك بأمهية تعليم األطفال 

من أصل أفريقي والـسكان الـذين       والسكان الكولومبيني املنحدرين    الشعوب األصلية   
  .يقيمون يف املناطق الريفية

استئناف عملية صياغة خطة العمل الوطنيـة   وتشّجع اللجنة الدولة الطرف على        -٣١
  .املعنية حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل بالتشاور مع خمتلف أصحاب املصلحة

الربوتوكـول  علـى    اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق           وتشّجع  -٣٢
  .ثقافيةالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال امللحق بالعهداالختياري 

 الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق           إىلوتطلب اللجنة     -٣٣
واسع على مجيع صعد اجملتمع، وال سيما يف أوساط موظفي الدولة واجلهـاز القـضائي               
ومنظمات اجملتمع املدين، وأن تترمجها وتروج هلا على أوسع نطاق ممكن، وأن تطلع اللجنة    

كما حتث الدولة الطـرف علـى       . املقبل على اخلطوات املتخذة لتنفيذها    الدوري  يف تقريرها   
مواصلة إشراكها ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية وغريهـا مـن             
  .أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

رف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً لشروط الوثيقـة         وتدعو اللجنة الدولة الط     -٣٤
  .األساسية الواردة يف املبادئ التوجيهية املوحدة لإلبالغ

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، معداً وفق              -٣٥
، )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام          
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