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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس

لكولومبيا*

 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لكولومبيا ( )E/C.12/COL/6يف جلستيها 52
و( 53انظررر  E/C.12/2017/SR.52و ،)SR.53املعقررود يف يف  ١9و 20أيلول/سرربت .20١7
واعت رردت ،يف جلسررتها  78املعقرروديف يف  ٦ش رريا األول/أكتررو ر  ،20١7املالحظررات ااتاميررة
التالية.

ألف -مقدمة
رحررا اللجنررة تقرردر التقريررر الرردوري السررادس لكولومبيررا وةلررردود الكتا يررة عل ر ا ررة
-2
املسر ررا ( ،)E/C.12/COL/Q/6/Add.1وهر ررد ردود اسر ررتدك لو ر ررردود الو ر ررد الش ر ر هية .و ع ر ررب
اللجنة عا قديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع و رد الدولرة ال ررف .و عررب اللجنرة عرا
امتناهنا أيضاً للدولة ال رف لل علومات اإلضا ية املقدمة أثناء احلوار.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3

رحا اللجنة تصديق الدولة ال رف عل الصكوك الدولية التالية أو ةنض امها إليها:

اال ا ي ررة الدولير ررة حل اي ررة اير ررع األف ررلاس مر ررا اال ت رراء القسر ررري ،يف ١١
(أ)
حزيران/يونيه 20١2؛
(ب)

ا ا ية حقوق األفلاس ذوي اإلعا ة ،يف  ١0أاير/مايو .20١١

 -٤و رحا اللجنة مرع االر يراا الكبرل ةلتو يرع علر اال راق النهرا د إلهنراء النرزا وإحرالل
س ررالس مس ررتقر ودا رره واعت رراد وه ررو ا رراق مر ر س رريف الدول ررة ال رررف والقر روات املس ررلحة الثوري ررة
الكولومبية  -اجليش الشعيب .و رحا اللجنة أيضاً بدء م اوضات السالس وا راق و رإ إطرالق
النار الثنا د يف الدولة ال رف وجيش التحرير الوطين.
__________

*

اعت دهتا اللجنة يف دورهتا الثانية والستيف ( ١8أيلول/سبت
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 -5و ِّ
رحر ررا اللجنر ررة ةلتر رردا ل التش ر رريعية واملتسسر ررية والسياسر ررا ية املتلر ررذيف لتعزير ررز احلقر رروق
اال تصادية واالجت اعية والثقا ية يف الدولة ال رف ،ومنها ما يلد:
ررانون نظرريه الع الررة ررل الر يررة و لررق رررس الع ر لعرراس ( 20١0القررانون
(أ)
ر ه  ،)١٤29والشبكة الوطنية لتنظيه الع الة اليت أنشئو يف عاس 20١٤؛
(ب)
ر ه )١٤٤8؛

القانون املتعلق ةلضحااي وإبعاديف األراضد إىل مالكيهرا لعراس ( 20١١القرانون

(ج)

القانون املنشئ آللية احل اية ما الب الة لعاس ( 20١3القانون ر ه )١٦3٦؛

(د)

القانون التشريعد املتعلق ةلصحة لعاس ( 20١5القانون ر ه )١75١؛

(هر) املرسوس ر ه  ٤9١2لعاس  20١2املنشئ لوحديف احل اية الوطنية اليت سع إىل
محاية املدا عيف عا حقوق اإلنسان والنقا ييف ما يف آ ريا؛
(و)

ة التن ية الوطنية لل رتيف .20١8-20١٤

 -٦و رحرا اللجنررة ةلتعرراون الوثيرق رريف الدولررة ال رررف واملكترا الق ررري يف كولومبيررا التررا ع
مل وضية األمه املتحديف السامية حلقوق اإلنسان.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تنفيذ اتفاق السالم
رحا اللجنة كون اال اق النها د إلهنراء النرزا وإحرالل سرالس مسرتقر ودا ره يتضر ا
-7
جم وع ررة م ررا النق ررايت األساس ررية ال رريت س ررتتيح ر ررة إلع ررال احلق رروق اال تص ررادية واالجت اعي ررة
والثقا يررة ،وال سرري ا حقرروق الضررحااي وال ئررات األفررد ضرررراً مررا النرزا  ،لكنهررا شررعر ةلقلررق إ اء
التحدايت الر يسية اليت ينبغد مواجهتها لض ان ن يذها ال عال.
 -8إذ تضع اللجنة يف اعتبارهاا أن الدولاة الفارص وصال إع منحفاف حار يف عملياة
بناء السالم ،فإهنا توصيها ابختاذ مجيع التاداب الالمماة لضامان تنفياذ نقااف االتفااق النهاائي
إلهناء النزاع وإحالل سالم مساتقر ودائام تنفياذا فحااال ،بوساائ ،،منهاا ختصايا ماا يلازم ما
موارد بشرية وتقنية ومالية .وتوصي اللجنة الدولاة الفارص أيضاا بضامان سا عما ،ايلياات
املحاد لرصاد تنفيااذع بفحالياة ،وال ساايما جلناة متابحاة تنفيااذ االتفااق النهااائي وتحزيازع والت قااق
منا  .وتشااجع اللجنااة الدولااة الفاارص علاات اختاااذ اخلفااوات املناساابة لضاامان مشااار ة اجملتمااع
كاا ،يف عمليااة التنفيااذ مشااار ة نشاافة ومفتوحااة وشاافافة ،وال ساايما الفتااات ا ضاار تضااررا
وض ااي النزاع.
املدافحون ع حقوق اإلنسان
عرررب اللجنررة عررا قررديرها إلنشرراء وحررديف احل ايررة الوطنيررة وملررا ض ر لع رره مررا أع ررال،
-9
لكنها ال زال شعر قلق ةلغ إ اء است رار زايد عردد حراالت املضرايقة واالعترداء وتراوالت
القت اليت ستهدف املردا عيف عرا حقروق اإلنسران ،يرا ريهه املردا عون عرا احلقروق اال تصرادية
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واالجت اعي ررة والثقا ي ررة ،مث ر الزع رراء ال رري ييف و ع رراء الش ررعوب األ ررلية والزع رراء الكول ررومبييف
املنحدريا ما أ أ ريقد وهو ما ميث عقبة ليف أماس إحالل سالس مستقر.
 -١0حتث اللجنة الدولة الفرص علت ما يلي:
إج ا ا اراء حتقيقا ا ااات شا ا اااملة وفحالا ا ااة يف مجيا ا ااع ادعا ا اااءات أعما ا ااال الحنا ا ااف
(أ)
والتهديدات واالعتداءات علت حيا املدافحني عا حقاوق اإلنساان وساالمتهم البدنياة ،ا
فيهم املدافحون ع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والضقافية؛
(ب) مواصلة جهودها الرامية إع ضمان حس س عم ،وحد احلماية الوطنياة
م أج ،أن متناع بصاور فحالاة ويف الوقا املناساب أعماال الحناف املرتكباة ضاد أي مادافع
م ا املاادافحني ع ا حقااوق اإلنسااان وتااوف احلمايااة الكافيااة ملختلااف فتااات املاادافحني ع ا
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والضقافية وفقا الحتياجات  ،فتة وخصائصها احملدد ؛
(ج) تنظ اايم مح ااالت لمع ااالم والتوعي ااة بش ااأن الحم اا ،احلي ااوي ال ااذي يق ااوم با ا
املاادافحون ع ا حقااوق اإلنسااان والقيااادات النقابيااة وأعضاااء النقاااابت ،ب يااة يتااة منااا م ا
االحرتام الكام ،يحملون في حبرية دون خوص ودون ترهيب أو ديد أو انتقام م أي نوع.
 -١١توج اللجنة انتباع الدولة الفرص إع بياهنا الصادر يف عام  2016بشأن املادافحني
ع حقوق اإلنسان واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والضقافية.
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والضقافية واملؤسسات التجارية
 -١2رحررا اللجنررة لهررود الدولررة ال رررف يف اعت رراد ررة ع ر وطنيررة ش ر ن املتسسررات
التجارية وحقوق اإلنسان ،لكنها شعر ةلقلق ألن اا ة ال تض ا دا ل مناسبة حتدد وضوا
مبرردأ ررذل العنايررة الواجبررة ملراعررايف حقرروق اإلنسرران مررا أج ر حتديررد رراطر انتهرراك احلقرروق الرريت
يك لها العهد واحليلولة دون و وعها والتل يإ منها.
 -١3توص ااي اللجن ااة الدول ااة الف اارص ل اادو تنق ااي اخلف ااة الوطني ااة املتحلق ااة ابملؤسس ااات
التجارية وحقوق اإلنسان ا يلي:
اختاذ التداب التشاريحية واإلدارياة املناسابة ،لضامان أال يكاون للمؤسساات
(أ)
التجاري ااة الحامل ااة يف الدول ااة الف اارص يف س ااياق عمله ااا ا ا س اال عل اات التمت ااع ابحلق ااوق
االقتص ااادية واالجتماعي ااة والضقافي ااة ،ااا يف ذل ااج إدرا مب اادأ ب ااذل الحناي ااة الواجب ااة ملراع ااا
حقوق اإلنسان؛
(ب) إنش اااء الي ااات فحال ااة لض اامان تقيا اد الش اار ات ب اادأ ب ااذل الحناي ااة الواجب ااة
ملراعا حقوق اإلنسان؛
(ج) تحزي ااز ايلي ااات القائم ااة للت قي ااق يف الش ااكاوو املرفوع ااة ض ااد الش اار ات،
واختاذ تداب فحالة لضمان إمكانية حصول الض ااي علت ساب ،االنتصااص الفحالاة واجلاو أو
التحويض.
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 -١٤وحتياا ،اللجنااة الدولااة الفاارص إع تحليقهااا الحااام رقاام  )2017(24بشااأن التزامااات
الاادول وجااب الحهااد الاادوحل اخلاااق ابحلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والضقافيااة يف سااياق
ا نشفة التجارية.
است الل املوارد الفبيحية
 -١5الحظ اللجنة مع االر ياا أن الدولة ال رف نظ و مشراورات عامرة و ولرو إدارهترا يف
اجملت عررات اةليررة الرريت ررد تضرررر مررا مشرراريع اسررتغالل امل روارد ال بيعيررة ،يررا يف ذل ر املشرراريع
ررذ نتررا هررذ
الزراعيررة الصررناعية .ررل أهنررا ال رزال شررعر ةلقلررق ألن السررل ات امللتصررة
املشاورات عيف االعتبار عل النحو الواجا وألن هذ املشراريع ال رزال ضضرد ردماً علر الرر ه
مر ررا معارضر ررة اجملت عر ررات اةلير ررة املعنير ررة .و شر ررعر اللجنر ررة ةلقلر ررق أيض ر راً إ اء األثر ررر الضر ررار ر ررذ
األنش ر ة عل ر البيئررة ،يررا يف ذل ر إ الررة الغرراةت ،األمررر الررذي يررتثر سررلباً عل ر إع ررال احلقرروق
اال تصررادية واالجت اعيررة والثقا يررة ،وال سرري ا احلررق يف مسررتوق معيشررد ال ررق واحلررق يف الصررحة
(املاداتن  ١١و.)١2
 -١٦توصي اللجنة الدولة الفرص ابختاذ التداب الالممة لضامان إياالء االعتباار الواجاب
لنتائج املشاورات الحاماة ومراعا اا ما جاناب السالفات املختصاة وما ه تفبيقهاا ابلتحااون
مع اجملتمحات احمللية املتضرر  .وتوصي اللجنة الدولة الفرص ذلج إبجاراء دراساات شااملة
لتقييم التأ االجتماعي والبيتي نشفة است الل املوارد الفبيحية ،والتأ د ما أن اتفاقاات
الرتخاايا املومااة مااع ياااعت القفاااع اخلاااق ت انا علاات تااداب ترمااي إع ختفيااف ا هااذع
ا نشفة علت التمتع ابحلقوق االقتصاادية واالجتماعياة والضقافياة ،وتقادو تحويضاات مناسابة
إع اجملتمحات احمللية املتأ ر فضال ع تداب مناسبة لضمان احلفاظ علت ال اابت.
حقوق الشحوب ا صلية والكولومبيني املن دري م أص ،أفريقي
 -١7حتيط اللجنة عل اً ةجلهود املبذولة ما أج ض ان ضتع الشعوب األ رلية والكولرومبييف
املنحرردريا مررا أ ر أ ريقررد ةحلقرروق اال تصررادية واالجت اعيررة والثقا يررة ،ولكنهررا ال رزال شررعر
ةلقلق إ اء التقارير الوارديف ش ن عدس ك اية ن يذ ع لية التشاور املسبق الرامية إىل احلصول عل
املوا قررة احلرريف واملسرربقة واملسررتنليف ،وال سرري ا ي ررا يتعلررق يشرراريع ن يررة املروارد ال بيعيررة واسررتغال ا
اليت حيت أن تثر يف أراضيها .و شرعر اللجنرة ةلقلرق أيضراً إ اء تدوديرة التقردس اةرر يف بيرق
رارات اةك ة الدستورية لصاحل الشعوب األ لية والكولومبييف املنحردريا مرا أ ر أ ريقرد الريت
قضررد تن يررذ ررط احل ايررة اإلثنيررة للشررعوب األ ررلية املعررروف أهنررا مهرردديف ةالنق ررا املررادي
والثقايف والسكان الكولومبييف املنحدريا ما أ أ ريقد الذيا هه يف اية الضعإ (املاديف .)١
 -١8توج اللجنة انتباع الدولة الفرص إع توصيتها السابقة (انظار ،E/C.12/COL/CO/5
الفقر  ،)٩وحتضها علت ما يلي:
إجراء عملية واسحة النفاق قائمة علت أساس التشاور واملشاار ة ما أجا،
(أ)
إعداد واعتماد مشروع قانون تشريحي بشأن التشاور املسبق الذي ذ رع الوفد أ نااء احلاوار،
وضمان امتضال التشريحات للمحاي الدولية ،ا يف ذلج اتفاقية منظمة الحم ،الدولياة بشاأن
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الشحوب ا صلية والقبلية لحام ( 1٩8٩االتفاقية رقم  )16٩وإعالن ا مم املت اد بشاأن
حقوق الشحوب ا صلية؛
(ب) التأ ااد م ا عقااد مشاااورات لاادص احلصااول علاات املوافقااة احلاار املساابقة
املستن للشحوب ا صلية والكولومبيني املن دري م أص ،أفريقي علت القرارات اليت قاد
تؤ ر علت ممارساة حقاوقهم االقتصاادية واالجتماعياة والضقافياة خفاو يف وقتهاا ال مفار منهاا
هذع التاداب علات
مع مراعا االختالفات الضقافية لك ،شحب ،وإجراء دراسات لتقييم
ممارسة هذع الشحوب حقوقها؛
(ج) تكضيااف جهودهااا الراميااة إع إنفاااذ ق ارارات احملكمااة الدسااتورية إنفاااذا مااا
لصاااا الشااحوب ا صاالية والكولااومبيني املن اادري م ا أصاا ،أفريقااي ،بفاارق ،منهااا اعتماااد
وتنفيذ خفط احلماية اإل نية للشحوب ا صلية املهدد ابالنقراض املادي والضقاايف والساكان
املن دري م أص ،أفريقي الذي هم يف غاية الضحف.
املوارد القصوو املتاحة
 -١9عرررتف اللجنررة لهررود الدولررة ال رررف علر مسررتوق اإل ررالا الضررييب ا يكلررد لتحقيررق
إعاديف التو يع ،لكنها شعر ةلقلق ألن عض التغيلات ،مث الزايديف يف ضرريبة القي رة املضرا ة رد
حتررد مررا صرراعد الضرريبة وجتعر مررا الصررعا ررض املسررتوايت املر عررة ألوجرره عرردس املسرراوايف يف
الدولة ال رف (املاديف .)2
 -20توصااي اللجنااة الدولااة الفاارص ابختاااذ اخلفااوات الالممااة إلج اراء حتلياا ،شااام ،اار
اإلصالح الضري اهليكلي علت احلد ما الفقار وعادم املسااوا وإدخاال التحاديالت الالمماة
حسب االقتضاء لضمان أن يكون لا أ ار يف إعااد التومياع ويف الحدالاة االجتماعياة ،لادص
خفااض ارتفاااع مسااتوايت عاادم املساااوا ومايد املااوارد املتاحااة إلعمااال احلقااوق االقتصااادية
واالجتماعية والضقافية.
الفساد
 -2١حت ر رريط اللجن ر ررة عل ر راً ةلت ر رردا ل املتل ر ررذيف ملكا ح ر ررة ال س ر رراد يف الدول ر ررة ال ر رررف ،لكنه ر ررا
شعر ةلقلق ألن هذ التدا ل ليسو عالة يا يه الك اية وهو ما ميكا أن ي سرر النسربة القليلرة
( ١,٦يف املا ة) ما احلاالت اليت أ ضو إىل إداانت الل ال رتيف (( )20١٦-20١2املاديف .)2
 -22توصي اللجنة الدولة الفرص ابلقيام ،علت سبي ،ا ولوية ،حاجلة ا ساباب اجلذرياة
للفساااد والتحجياا ،ابعتماااد التااداب التش اريحية واإلداريااة الالممااة ملكاف ااة الفساااد بفحاليااة،
ا يف ذلج مشروع قانون محاية املبل ني ع املخالفات .وحتاث اللجناة الدولاة الفارص أيضاا
علت إجراء حتقيقات مستقلة وشاملة يف مجيع حاالت الفساد.
التمييز ضد الشحوب ا صلية والكولومبيني املن دري م أص ،أفريقي
 -23شررعر اللجنررة ةلقلررق إ اء اسررت رار الت ييررز ا يكلررد ضررد الشررعوب األ ررلية والكولررومبييف
املنحدريا ما أ أ ريقد ،الذي يتجل يف ار ا مسرتوايت ال قرر واالسرتبعاد الريت رتثر علريهه
شك ل متناسا (املاديف .)2
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 -2٤توصاي اللجنااة الدولااة الفاارص بتكضيااف جهودهااا الراميااة إع منااع احلاااالت واملواقااف
اليت تدو التمييز اهليكلي ضاد الشاحوب ا صالية والكولاومبيني املن ادري ما أصا ،أفريقاي
والقضاء عليها .وحتقيقا هلذع ال اية ،حتث اللجناة الدولاة الفارص علات اعتمااد تاداب خاصاة
م أج ،حتسني حالتهم االجتماعية واالقتصادية وضمان متتحهم الفحلي ابحلقوق االقتصادية
واالجتماعيااة والضقافيااة .وتشااجع اللجنااة الدولااة الفاارص أيضااا علاات تنظاايم محااالت لتوعيااة
اجلمهااور ما أجاا ،مكاف ااة الحنااف الااذي حتااارس ضاادهم .وحتياا ،اللجنااة الدولااة الفاارص إع
تحليقهااا الحااام رق ام  )200٩(20بشااأن عاادم التمييااز يف احلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والضقافية.
املساوا بني الرج ،واملرأ
 -25حتيط اللجنة عل اً ةلتدا ل املتلذيف للقضاء عل الت ييز القا ه عل نرو اجلرن  ،لكنهرا
شررعر ةلقلررق إ اء اسررت رار عرردس املسرراوايف رريف اجلنسرريف الررذي يررتثر شررك ر يسررد عل ر النسرراء
املقي ررات يف املن رراطق الري ي ررة ،ونس رراء الش ررعوب األ ررلية والكولومبي ررات املنح رردرات م ررا أ ر ر
أ ريقد ،والنساء ضحااي النزا املسلح .و شعر اللجنة ةلقلق أيضاً إ اء عدس ض ان مشراركة املررأيف
مشاركة عالة يف ن يذ اال اق النها د إلهناء النزا وإحالل سالس مستقر ودا ه (املاديف .)3
 -2٦توصي اللجنة الدولة الفرص ا يلي:
تكضيف جهودها الرامية إع القضاء علت استمرار عدم املساوا باني الرجا،
(أ)
واملرأ  ،بوسائ ،،منها اعتماد تداب خاصة مؤقتة وتحزيز حصاول املارأ الكاما ،علات التحلايم
والحمالة والرعاية الص ية والضمان االجتماعي وا راضي؛
(ب) تض اامني السياس ااات الحام ااة الت ااداب الالمم ااة لكفال ااة املس اااوا يف حص ااول
النساء املقيمات يف املناطق الريفية ونسااء الشاحوب ا صالية والكولومبياات املن ادرات ما
أصاا ،أفريق ااي عل اات احلق ااوق االقتص ااادية واالجتماعي ااة والضقافي ااة ومت ااتحه ل ااا ،ااا يف ذل ااج
التداب الرامية إع القضاء علت التمييز املتحدد ا شكال واجلوانب ضد النساء املقيمات يف
املن اااطق الريفي ااة ونس اااء الش ااحوب ا ص االية والكولومبي ااات املن اادرات ما ا أص اا ،أفريق ااي،
وختصيا ما يكفي م املوارد الالممة للتنفيذ؛
(ج) ض اامان املش ااار ة الفحال ااة للما ارأ يف تنفي ااذ االتف اااق النه ااائي إلهن اااء النا ازاع
وإحالل سالم مستقر ودائم.
 -27وحتياا ،اللجنااة الدولااة الفاارص إع تحليقهااا الحااام رقاام  )2005(16بشااأن املساااوا
بني الرج ،واملرأ يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والضقافية.
احلق يف الحم،
 -28ش ر ررعر اللجن ر ررة ةلقل ر ررق ألن الش ر ررباب والنس ر رراء واألف ر ررلاس ذوي اإلعا ر ررة ،وال س ر رري ا
األفلاس الذيا يعيشون يف املناطق الري ية ال يزالون يت ثرون ثراً فديداً ةلب الة عل الر ه ما
اختاذ عدد ما املبادرات يف هذا الش ن (املاديف .)٦

6

GE.17-18290

E/C.12/COL/CO/6

 -29توصي اللجنة الدولاة الفارص واصالة اجلهاود الايت تباذهلا خلفاض محادالت البفالاة،
بفاارق منهااا علاات ساابي ،املضااال وضااع سياسااات عامااة شاااملة بشااأن البفالااة تحااا ا سااباب
الرئيسااية للبفالااة وتتضاام خفااة عماا ،ذات أهااداص تاادد وتر ااز علاات اجملموعااات املهاادد
خبفر البفالة أ ضر م غ ها .وتوصاي اللجناة الدولاة الفارص واصالة إياالء ا ولوياة لاوامج
الت اادريب التقا ا واملها ا اجلي ااد ال اايت تس ااتجيب الحتياج ااات س ااوق الحم اا ،،واحتياج ااات
ا شخاق واجملموعات ا شد حرماع و ميشا.
االقتصاد غ النظامي
 -30عرتف اللجنة ةلتدا ل الريت اخترذهتا الدولرة ال ررف ا رض عردد األفرلاس العرامليف يف
ررا اال تصرراد ررل النظررامد ،إال أهنررا شررعر ةلقلررق ألن هررذا العرردد ال يرزال مر ع راً للغايررة وألن
ايررة كا يررة يوجررا ررانون الع ر وال يسررت يعون
هررتالء العررامليف ال يت تعررون نرراء عل ر ذل ر
الو ول إىل نظاس احل اية االجت اعية (املواد  ٦و 7و)9
 -3١حتيا اا ،اللجنا ااة الدولا ااة الفا اارص إع توصا اايتها السا ااابقة (انظا اار ،E/C.12/COL/CO/5
الفقاار  )11وحتضه اا علاات تكضيااف جهودهااا الراميااة إع احلااد تاادرجييا م ا عاادد الحاااملني يف
االقتصاد غ النظامي وإدماجهم يف االقتصاد النظاامي .وحتاث اللجناة الدولاة الفارص أيضاا
علت اختاذ التداب الالممة لضمان توف محاية فورية افية وجاب قاانون الحما ،للحااملني يف
القفاع غ النظامي وإمكانية حصوهلم علت احلماية االجتماعية.
السالمة والص ة يف الحم ،وتفتيش الحم،
 -32ش ررعر اللجن ررة ةلقل ررق إ اء ع رردس وج ررود رردا ل ف رراملة لت ررو ل احل اي ررة الكا ي ررة يف جم ررال
الصررحة املهنيررة واحلروادا الصررناعية ،و صر ة ر يسررية للعررامليف يف اال تصرراد ررل النظررامد .و شررعر
اللجنررة ةلقلررق أيضراً ألن عرردد م تشررد الع ر ال يرزال ررل كرراف علر الررر ه مررا اجلهررود املبذولررة
وهد حالة جتع ما الصعا عليهه غ ية املناطق الري ية والنا ية (املاديف .)7
 -33توصي اللجنة الدولاة الفارص إبعااد النظار يف نظامهاا احلااحل لل ماياة ما ا خفاار
املهنية وإعاد تنظيم لتوف احلماية املناسبة جلمياع الحااملني ،ا فايهم الحااملون يف القفااع
غ النظامي يف حالة اإلصابة حبوادث يف مكان الحم ،وا مراض املهنية .وإضافة إع ذلاج،
حتااث اللجن اة الدولااة الفاارص علاات مواصاالة بااذل اجلهااود لضاامان تزويااد اليااة تفتاايش الحماا،
ابملوارد البشرية والتقنية واملالية لتوف احلماية الكافية جلميع الحاملني ،فيهم الحاملون يف
القفاع غ النظامي ،وال سيما يف املناطق الريفية والنائية.
الفجو بني اجلنسني يف سوق الحم،
 -3٤شعر اللجنة ةلقلق إ اء است رار ال جويف يف األجور يف اجلنسيف وال ص املهين حسا
نو اجلن وهرو مرا يرتثر علر النسراء مرا الشرعوب األ رلية والكولومبيرات املنحردرات مرا أ ر
أ ريقد أكثر ما لها (املاديف .)7
 -35توصي اللجنة الدولة الفرص بتكضيف جهودهاا الرامياة إع ساد الفجاو املساتمر يف
ا جور بني اجلنسني ع طريق مكاف ة الفص ،الرأسي وا فقي يف جمال الحمالة ،مع الرت ياز
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بوج خاق علت حالة نساء الشحوب ا صالية والكولومبياات املن ادرات ما أصا ،أفريقاي
وخصائصااه الضقافيااة .وتوصااي اللجنااة الدولااة الفاارص أيضاا إبدرا عنصاار ا جاار املتساااوي
لقاء الحم ،املتساوي القيمة علت الن و املناسب يف القاانون وضامان تفبيقا واختااذ التاداب
الرامية إع تحزيز املساوا يف تقاسم املسؤوليات بني الرج ،واملرأ يف ا سر ويف اجملتمع.
عمال الزراعة
 -3٦شعر اللجنة ةلقلق إ اء انعداس األما الوظي د للكثل ما ع ال الزراعة الذيا ال سردد
أجور عدد كبل منهه أو سدد يعدل يق عا احلد األدىن لألجور .و شرعر اللجنرة ةلقلرق أيضراً
ما أن عدداً كبلاً ما املزارعيف الري ييف يوا لون املشاركة يف إةديف اةا ري رل املشرروعة ريقرة
يدويررة ،عل ر الررر ه مررا أن الكثررل ررد تل روا أو أ رريبوا مررا ج رراء األلغرراس املضرراديف لأل رراد أو يف
افررتباكات مررع ااعررات مسررلحة ررل انونيررة .و شررعر اللجنررة ةلقلررق ألن الترردا ل الرريت اختررذت
حل ايررة هررتالء األفررلاس ليسررو عالررة يررا يرره الك ايررة للحررد مررا امللرراطر املر ب ررة إبةديف هررذ
اةا رري و سررإ ألهنررا تلررق أي معلومررات عررا سررب االنتصرراف املتاحررة لل رزارعيف ال رري ييف
وأسرهه الذيا عرضوا لألذق أثناء املشاركة يف هذا الع (املاديف .)7
 -37توصي اللجنة الدولة الفارص ضااعفة جهودهاا لضامان يتاة عاروص عما ،منصافة
ومرضية جلميع الحمال الزراعيني يف القاانون ويف املمارساة الحملياة ،اا يف ذلاج ا جار الاذي
يوفر هلم الحيش الكرو نفسهم و سرهم .وعالو علت ذلج ،توصي اللجنة الدولة الفرص
أيضا اا بب ااذل جه ااود أ ااو لض اامان ع ااروص عم اا ،امن ااة لك اا ،ف اارد ،وفقا اا للمح اااي الدولي ااة،
وال ساايما املاادنيون املتورط اون يف عمليااة إابد احملاصااي ،غ ا املشااروعة بفريقااة يدويااة واختاااذ
مااا يلاازم ما تااداب لتحزيااز إجياااد فاارق عماا ،تااوفر عااروص عماا ،الئقااة .وعااالو علاات ذلااج،
حتااث اللجنااة الدولااة الفاارص علاات اختاااذ تااداب ترمااي إع تااوف سااب ،االنتصاااص والتحااويض
للمزارعني الفالحني وأسرهم الذي تحرضوا لألذو أ ناء املشار ة يف هذا الحم.،
 -38حتياا ،اللجنااة الدولااة الفاارص إع تحليقهااا الحااام رقاام  )2016(23بشااأن احلااق يف
التمتع بشروف عم ،عادلة ومرضية.
حقوق النقاابت
 -39شررعر اللجنررة ةلقلررق ألن اارسررة احلررق يف كررويا النقرراةت واالنض ر اس إليهررا وامل اوضررة
اجل اعية واإلضرراب تردوديف سربا رر فررويت انونيرة م رطرة ،وهرد حالرة تجلر يف ا را
مع رردالت العض رروية يف النق رراةت ،والع رردد الكب ررل م ررا اإلضر رراةت ال رريت اعتر ر ت ررل مش ررروعة.
و الحظ اللجنة ا ا عدد حوادا ت النقا ييف ،لكنها شعر قلق ةلغ إ اء است رار العديد
ما أع ال العنإ ،يا يف ذل التهديدات وأع ال القت اليت ستهدف القاديف وأعضاء النقاةت
(املاديف .)8
 -٤0حت ااث اللجنا ااة الدولا ااة الف اارص عل اات مراجح ااة تشا اريحا ا املتحلق ااة ابحلق ااوق النقابي ااة
ومواءمتهااا مااع أحكااام املاااد  8م ا الحهااد ومااع اتفاقيااة منظمااة الحماا ،الدوليااة بشااأن احلريااة
النقابية ومحاية حق التنظيم لحام ( 1٩48االتفاقية رقم  )87واتفاقية منظمة الحما ،الدولياة
بشاأن حاق التنظايم واملفاوضااة اجلماعياة لحاام ( 1٩4٩االتفاقيااة رقام  .)٩8وتفلاب اللجنااة
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إع الدولااة الفاارص تحزيااز ايليااات القائمااة حلمايااة أعضاااء النقاااابت وقاد ااا الااذي تتحاارض
حيااا م وسااالمتهم البدنيااة للخفاار بوصااف ذلااج مسااألة مل ااة .وابإلضااافة إع ذلااج ،حتااث
اللجنااة الدولااة الفاارص علاات إج اراء حتقيقااات شاااملة يف مجيااع ادعاااءات الحنااف واملضااايقة
والتهدياادات وتاااوالت القتاا ،الاايت تسااتهدص أعضاااء النقاااابت وقاد ااا ،والحماا ،يف الوق ا
ذات علت فالة محاقبة اجلنا علت الن و الواجب.
الضمان االجتماعي
 -٤١سر ررله اللجنر ررة ةجلهر ررود الر رريت ر ررذلتها الدولر ررة ال ر رررف لتعزير ررز نظامهر ررا اار رراس ةحل اير ررة
االجت اعيررة ،لكنهررا شررعر ةلقلررق ألن عرردداً كبررلاً مررا األفررلاس ررل مش ر وليف نظرراس احل ايررة
االجت اعيرة ،وال سري ا العرراملون يف اال تصراد ررل النظرامد والعراملون حلسررااه ااراس والعرراملون
يف املناطق الري ية الذيا ال يتقاضون احلد األدىن لألجور (املاديف .)9
 -٤2توصااي اللجنااة الدولااة الفاارص واصاالة جهودهااا لوضااع نظااام للضاامان االجتماااعي
يكف اا ،الت في ااة ابحلماي ااة االجتماعي ااة الش اااملة للجمي ااع ويق اادم مس اات قات مناس اابة جلمي ااع
ا شاخاق ،وال سايما هاؤالء الااذي ينتماون إع الفتاات ا شاد حرماااع و ميشاا ب ياة ضاامان
متتحهم ستوو محيشاي الئاق .وتشاجع اللجناة الدولاة الفارص أيضاا علات مضااعفة جهودهاا
الرامي ااة إع حتديا ااد حا ااد أدج لل مايا ااة االجتماعي ااة يشا اام ،الكفا اااالت ا ساسا ااية للضا اامان
االجتماعي .وتوج اللجنة انتبااع الدولاة الفارص إع تحليقهاا الحاام رقام  )2008(1٩بشاأن
احلق يف الضمان االجتماعي وبيان اللجنة لحام  2015بشاأن أرضايات احلماياة االجتماعياة
بوص اافها عنصا ارا أساس اايا ما ا عناص اار احل ااق يف الض اامان االجتم اااعي وما ا أه ااداص التنمي ااة
املستدامة.
محاية ا طفال واملراهقني
 -٤3عرررتف اللجنررة ةالس ررتا يجية الوطنيررة ملنررع أس روأ أفرركال ع ر األط ررال والقضرراء عليرره،
لكنها شعر ةلقلق ألن االسرتا يجية ال عاجل عالية االستغالل اال تصرادي لألط رال واملرراهقيف
يف أنشر ة التعررديا ررل املشررروعة .و شررعر اللجنررة ةلقلررق أيض راً إ اء التقررارير الرريت شررل إىل أوجرره
القصور يف ن يذ التدا ل املتلذيف ملنع جتنيرد األط رال واملرراهقيف مرا بر اجل اعرات املسرلحة رل
القانونية وإعراديف إدمراج هرتالء األط رال واملرراهقيف عرد سررحيهه ،وال سري ا ي را يتعلرق ةحلصرول
عل التعليه والرعاية الصحية والدعه الن سد  -االجت اعد (املاديف .)١0
 -٤٤توصي اللجنة الدولاة الفارص ابختااذ تاداب فحالاة ملناع اسات الل ا طفاال واملاراهقني
اقتص اااداي ومكاف ااة اس اات الهلم عا ا طري ااق ض اامان إنف اااذ التشا اريع املتحل ااق بحم اا ،ا طف ااال
بفحالية ،وتحزيز اليات تفتيش عم ،ا طفال وتقدو الدعم إع ا سر الفق لضمان الت اق
أطفاهلااا ابملدرسااة .وتوصااي اللجنااة الدولااة الفاارص أيض اا بتكضيااف جهودهااا الراميااة إع منااع
استخدام ا طفال واملراهقني فحليا م قب ،اجلماعات املسل ة غ القانونية ،واختاذ التداب
الالممة لضمان اعتبار مجيع ا طفاال املسارحني ضا ااي ومتكيانهم ما احلصاول علات التحلايم
والرعاية الص ية والدعم النفساي  -االجتمااعي .وابإلضاافة إع ذلاج ،حتاث اللجناة الدولاة
الفاارص علاات ضاامان إج اراء حتقيقااات شاااملة يف مجيااع حاااالت اساات الل ا طفااال اقتصاااداي
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وجتنيدهم ما قبا ،مجاعاات مسال ة غا قانونياة ومحاقباة املساؤولني عا هاذع ا فحاال علات
الن و الواجب.
الحنف ضد املرأ
 -٤5ش ررعر اللجن ررة ةلقل ررق الس ررت رار العن ررإ ض ررد املر ررأيف يف اي ررع البيئ ررات واس ررت رار ار ررا
معرردالت اإل ررالت مررا العقرراب عل ر الررر ه مررا الترردا ل املتلررذيف يف هررذا الشر ن .و شررعر اللجنررة
ةلقلق أيضاً لعدس ضكا العديد ما النساء ضحااي العنإ ،يا يها ضحااي العنإ العا لد ،مرا
احلصول يف الو و املناسا عل اادمات الصحية أو امل وق أو سب االنتصراف ال عالرة ،يرا يف
ذل وسا احلصول عل اجل والتعويض (املاديف .)١0
 -٤٦توصي اللجنة الدولة الفرص ا يلي:
إجراء حتقيقات شاملة يف مجيع حاالت وأد اإلعث والحنف ضاد املارأ  ،اا
(أ)
يف ذلج الحنف الحائلي ،وضمان محاقبة اجلنا علت الن و الواجب؛
(ب)

اختاذ مجيع اخلفوات الالممة ملنع أعمال الحنف ضد املرأ منحا فحليا؛

(ج) تكضيف جهودها لتوف احلماية جلميع ض ااي الحنف م النساء ،فيه
ض ا ااي الحنااف الحااائلي وضاامان إمكانيااة جلااوئه إع القضاااء م ا خااالل سااب ،االنتصاااص
الفحالة ،ا يف ذلج وساائ ،احلصاول علات اجلاو والتحاويض ،وإمكانياة اللجاوء بشاك ،مالئام
يف الوق املناسب إع أماا اإلياواء الايت حتكا أن حيصال فيهاا علات محاياة مادياة مباشار ،
ومشور قانونية ،ورعاية؛
(د) تنظيم محالت إعالمية لازايد الاوعي الحاام ،وتقادو دورات تدريبياة ملاوعفي
إنفاذ القانون والقضاا بشاأن خفاور الحناف ضاد املارأ وطابحا اجلناائي ،اا يف ذلاج الحناف
الحائلي.
الفقر
 -٤7شررعر اللجنررة ةلقلررق ألن اجلهررود املبذولررة ملكا حررة ال قررر كررا عالررة يررا يرره الك ايررة
للتص رردي ملش رركلة ار ررا مس ررتوايت ال ق ررر يف الدول ررة ال رررف ،األم ررر ال ررذي ي ررتثر ش ررك ررل
متناسررا عل ر األفررلاس الررذيا يعيشررون يف املنرراطق الري يررة والنا يررة ،يررا رريهه ضررحااي الن رزا
املسلح (املاديف .)١١
 -٤8تكاارر اللجنااة توصاايتها السااابقة (انظاار  ،E/C.12/COL/CO/5الفقاار  )20وتاادعو
الدولة الفرص إع بذل مزيد م اجلهود ملكاف ة الفقر وعدم املساوا  .وحتقيقاا هلاذع ال اياة،
حتااث اللجنااة الدولااة الفاارص علاات ضاامان اتباااع هنااج قااائم علاات حقااوق اإلنسااان يف تنفيااذ
الوامج املصممة ملكاف ة الفقر وعدم املسااوا  ،وختصايا املاوارد الكافياة لتنفياذها ،وإياالء
االهتمام الواجب للفتات ا شد حرماع و ميشا ،فيها ض ااي النزاع املسل  ،والفاوارق
بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية .ويف هذا الشأن ،توج اللجنة انتباع الدولة الفرص إع
البيا ااان الا ااذي اعتمدت ا ا يف عا ااام  2001بشا ااأن الفقا اار والحها ااد الا اادوحل اخلا اااق ابحلقا ااوق
االقتصادية واالجتماعية والضقافية.
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احلصول علت ا راضي
 -٤9كرر اللجنة اإلعراب عا لقها إ اء حالة عدس املسراوايف يف احلصرول علر األراضرد الريت
ال زال تثر عل املزارعيف الري ييف والشعوب األ رلية والكولرومبييف املنحردريا مرا أ ر أ ريقرد.
و شر ررعر اللجنر ررة ةلقلر ررق أيض ر راً إ اء تدودير ررة التقر رردس اةر ررر ر رروب ن ير ررذ القر ررانون ر ر رره ١٤٤8
لعاس  20١١و انون الضحااي وإعاديف األراضد إىل مالكيها (املاديف .)١١
 -50حتياا ،اللجنااة الدولااة الفاارص إع توصاايتها السااابقة ( ،E/C.12/COL/CO/5الفقاار )22
وتوصيها ا يلي:
اختاااذ التااداب الالممااة لضاامان تنفيااذ اإلصااالح الشااام ،يف املناااطق الريفيااة
(أ)
الااذي يشااك ،جاازءا م ا االتفاااق النهااائي إلهناااء الن ازاع وإحااالل سااالم مسااتقر ودائاام ،ب يااة
ضاامان إ حااة الفرصااة للم ازارعني ال اريفيني والشااحوب ا صاالية والكولااومبيني املن اادري م ا
أص ،أفريقي لل صول بصور متكافتة علت ا راضي واملوارد الفبيحية؛
(ب) تكضيف اجلهود الرامية إع تنفيذ القانون رقام  1448لحاام  2011وساائر
الت ااداب املزم ااع اختاذه ااا ما ا أج اا ،ض اامان أن ت ااؤدي ايلي ااات والس ااجالت املنش ااأ إلع اااد
ا راضي إع مالكيها وعيفتها ابلكام.،
ا شخاق املشردون داخليا والحائدون
 -5١شرعر اللجنرة ةلقلرق إ اء العقبرات الرريت عررت اإلدمراج االجت راعد واال تصرادي الررذي
يواجهره العديررد مررا الالجئرريف الكولررومبييف العا ررديا إىل البلررد علر الررر ه مررا اجلهررود الرريت ررذلتها
الدولررة ال رررف .وةإلضررا ة إىل ذل ر  ،شررعر اللجنررة ةلقلررق ألن مسررتوق معيشررة عرردد كبررل مررا
األفلاس املشرديا دا لياً ال زال ل كا ية (املاديف .)١١
 -52توص ااي اللجن ااة الدول ااة الف اارص بتحزي ااز جهوده ااا لض اامان إع اااد إدم ااا الالجت ااني
الحائدي إع البلد واملشردي داخلياا وإ حاة إمكانياة متاتحهم ساتوو محيشاي الئاق ،ليتسا
هل اام الوص ااول إع الس ااك الالئ ااق واملش اااريع اإلنتاجي ااة واخل اادمات ا ساس ااية ،مض اا ،املي اااع
والصاارص الص ا ي والص ا ة والتحلاايم واملساااعد االجتماعيااة ،ااا يف ذلااج احلصااول علاات
االئتمان .وتوصي اللجنة الدولة الفرص أبن تتخذ تداب تفضاي إع عاود م ايمناة والكرحتاة
إع أما نهم ا صلية لما أمك ذلج أو أبن توفر هلم بدائ ،مناسبة.
السكان املتورطون يف مراعة احملاصي ،غ املشروعة
 -53رح ررا اللجنر ررة ةلتر رردا ل الر رريت اختر ررذهتا الدولر ررة ال ر رررف ملعاجلر ررة مشر رركلة اةا ر رري ر ررل
املشروعة ،لكنها شعر ةلقلق إ اء الثغرات واملعو رات الريت رد نشر يف مرحلرة التن يرذ مرا منظرور
حقوق اإلنسان (املاديف .)١١
 -5٤توصااي اللجنااة الدولااة الفاارص واصاالة جهودهااا الراميااة إع إدمااا هنااج قااائم علاات
حقوق اإلنسان ملشكلة املخادرات غا املشاروعة يف اسارتاتيجيتها الرامياة إع تنفياذ االتفااق
النهائي إلهناء النزاع وإحالل سالم مستقر ودائام وضامان أن يتاي الاوعمج الاوط الشاام،
السااتبدال احملاصااي ،غ ا املشااروعة أنشاافة إنتاجيااة بديلااة تكفاا ،للم ازارعني ال اريفيني املحنيااني
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و سرهم التمتع ستوو محيشي الئق ،مع مني مشار تهم الفحالة يف تصميم تلج ا نشفة
وتنفيذها إضافة إع إ حة فرق حقيقية لتسويق منتجا م.
املستوو املحيشي الالئق لألشخاق املسرحني
 -55حت رريط اللجن ررة عل ر راً ةلت رردا ل ال رريت اخت ررذهتا الدول ررة ال رررف إلع رراديف إدم رراج األف ررلاس
املسرررحيف يف اجملت ررع جمرردداً ،لكنهررا ال رزال شررعر ةلقلررق إ اء العقبررات الرريت حتررول دون ن يررذها
عل حنو عال ،وال سي ا يف املناطق الري ية (املاديف .)١١
 -5٦توصي اللجنة الدولة الفرص ابختاذ التداب الالممة ،متشيا مع هنج قائم علت حقوق
اإلنسااان ،لت قيااق إعاااد اإلدمااا االجتماااعي واالقتصااادي لألشااخاق املساارحني بصااور
فحالااة ب يااة ضاامان متااتحهم ابحلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والضقافيااة ،وال ساايما حقهاام يف
مسااتوو محيشااي الئااق .وتوصااي اللجنااة الدولااة الفاارص أيض اا أبن تكفاا ،أن تتااي جماااالت
التدريب احمللي وإعاد اإلدما املزعومة لألشخاق املسرحني إمكانية الوصول إع ا نشافة
اإلنتاجية اليت تشتم ،،يف مجلة أمور ،علت توف التدريب التق املناسب واملشار ة النشافة
للمحنيني أفرادا ومجاعات.
احلق يف ال ذاء
 -57شعر اللجنة ةلقلق إ اء الت راواتت السرا ديف ي را يتعلرق ةحلرق يف الغرذاء الكرايف ،وعلر
وجرره التحديررد الت رراوت رريف املعرردالت اا رليف لسرروء التغذيررة وانعررداس األمررا الغررذا د يف عررض
املنرراطق والعرردد املتزايررد مررا األفررلاس الررذيا يعررانون مررا ايديف الررو ن أو السر نة .و شررعر اللجنررة
ةلقلررق أيض راً إ اء عرردس وجررود رردا ل مال ررة لرردعه ال الحرريف و رغار املرزارعيف األمررر الررذي يررتثر
سلباً عل الت تع ةحلق يف الغذاء (املاديف .)١١

 -58توصي اللجنة الدولة الفرص بوضع اسرتاتيجية وطنية شاملة حلماية وتحزياز احلاق يف
ال ااذاء الكااايف للتصاادي النحاادام ا م ا ال ااذائي يف مجيااع أراضاايها الوطنيااة والتشااجيع علاات
اتباااع نظاام غذائيااة أ ض ار مراعااا للص ا ة عمااال ابلسياسااة الوطنيااة لألم ا ال ااذائي والت ذيااة.
وحت ااث اللجن ااة الدول ااة الف اارص عل اات تكضي ااف جهوده ااا الرامي ااة إع حتس ااني إنتاجي ااة صا ا ار
املزارعني ،بوسائ ،منها تيس حصاوهلم علات التكنولوجياات املناسابة والوصاول إع ا ساواق
احملليااة م ا أجاا ،حتسااني الاادخ ،يف املناااطق الريفيااة .وتوصااي اللجنااة الدولااة الفاارص ااذلج
بتكضيااف جهودهااا الراميااة إع مكاف ااة املر ت ا املنااا علاات إعمااال احلااق يف ال ااذاء .وحتياا،
اللجنااة الدولااة الفاارص إع تحليقهااا الحااام رقاام  )1٩٩٩(12بشااأن احلااق يف ال ااذاء الكااايف
واملبادئ التوجيهية الفوعية لدعم اإلعمال التدرجيي لل اق يف ال اذاء الكاايف يف إطاار ا ما
ال ذائي الوط اليت أقرها جملس منظمة ا غذية والزراعة لألمم املت د (فاو).
احلق يف املياع
 -59شعر اللجنة ةلقلق إ اء ثل االستلداس ل املتناسا والعشوا د لل يا و لوا األهنار
س رربا أنش ر ر ة التع ررديا ،األمر ررر ال ررذي أدق إىل انتهاكر ررات ر رليف للحر ررق يف املي ررا  ،واحلر ررق يف
احلصول عل ذاء كاف واحلق يف الصحة يف اجملت عات اةلية املتضرريف ،ضالً عا الضرر الرذي
يلحق ةلبيئة (املاداتن  ١١و.)١2
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 -٦0توصااي اللجنااة الدولااة الفاارص بتكضيااف جهودهااا الراميااة إع ضاامان محايااة مواردهااا
املائيااة علاات الن ااو الواجااب ،واختاااذ التااداب الالممااة لضاامان أال يشااك ،اسااتخدام أنشاافة
التحاادي خف ارا يهاادد إمكانيااة احلصااول علاات مياااع الشاارب املأمونااة ،وال ساايما فيمااا ااا
اجملتمحاات احملليااة الايت قااد تتضاارر منهاا .وتوصااي اللجناة الدولااة الفاارص اذلج ابختاااذ تااداب
مالئمااة لضاامان محاجلااة املياااع املسااتخدمة يف التحاادي محاجلااة سااليمة .وحتياا ،اللجنااة الدولااة
الفرص إع تحليقها الحام رقم  )2002(15بشأن احلق يف املاء.
احلق يف الص ة
 -٦١شعر اللجنة ةلقلق إ اء الت اواتت السا ديف ي ا يتعلق تيسرر ردمات الرعايرة الصرحية
وإمكانية احلصول عليها وجودهتا والقدريف عل حت ر كالي هرا وهرو أمرر يرتثر صر ة ر يسرية علر
فرررحية األفررلاس ذوي الررد املررنل ض والررذيا يعيشررون يف املنرراطق الري يررة أو النا يررة .و شررعر
اللجنة ةلقلق أيضراً إ اء التقرارير الريت شرل إىل رردي حالرة عرض املستشر يات يف الدولرة ال ررف
سرربا ن رردريف اإلم رردادات ةلت ررويا واألدوي ررة واملعرردات ال بي ررة وع رردس انتظامه ررا وال ررنق يف ع رردد
األطباء و لهه ما اال تصا ييف يف جمال الرعاية الصحية (املاديف .)١2
 -٦2توصااي اللجنااة الدولااة الفاارص بتكضيااف جهودهااا لتخصاايا مااا يكفااي م ا املااوارد
للقفاع الص ي ،و ضاعفة جهودها م أج ،ضمان فرق احلصاول علات الرعاياة الصا ية،
وت ااوافر تل ااج الرعاي ااة ،والق اادر عل اات حتم اا ،تكاليفه ااا وجود ااا ،م ااع إي ااالء اهتم ااام خ اااق
الحتياجااات الفت ااات ا شااد حرم اااع و ميشااا ،وال س اايما الشااحوب ا ص االية والكولومبي ااون
املن اادرون ما أصاا ،أفريقااي وللخصااائا اجل رافيااة للمناااطق الريفيااة .وحتااث اللجنااة الدولااة
الفرص علت اختاذ التداب الالممة لضمان التنفيذ الفحال للخفة الوطنية للص ة الريفية اليت
تتاي يف مجلااة أمااور ،حتسااني املرافااق الصا ية الحامااة ،والساالع واخلاادمات يف املناااطق الريفيااة،
ااا يف ذلااج محظاام املناااطق النائيااة ،ما أجاا ،ضاامان وجااود مااوعفني طبيااني مااؤهلني يف تلااج
املن اااطق وت ااوافر م ااا يلزمه ااا ما ا ا دوي ااة واملح اادات الفبي ااة املحتم ااد علمي ااا عل اات أن تك ااون
املحدات يف حالة جيد والظروص الص ية مناسبة يف تلج املناطق.
احلق يف التحليم
 -٦3رحا اللجنة ةجلهود اليت ذلتها الدولرة ال ررف لتحسريف ررس احلصرول علر التعلريه،
وسا  ،منها ايديف امليزانية .يد أن اللجنة ال زال شعر ةلقلق إ اء ما يلد:
اس ررت رار ع رردس املس رراوايف يف رررس احلص ررول علر ر التعل رريه رريف املن رراطق الري ي ررة
(أ)
واملن رراطق احلض ررية وه ررو م ررا ي ررتثر أساس راً عل ر أط ررال الش ررعوب األ ررلية واألط ررال الكول ررومبييف
املنحدريا ما أ أ ريقد واألط ال املشرديا دا لياً ألسرباب عرديف ،مرا ينهرا األسرباب األمنيرة
اليت تص وجود األلغاس األرضية املضاديف لأل راد؛
(ب)
حرماانً وهت يشاً؛
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(ج) ار ررا معرردت التسرررب والرسرروب يف التعلرريه الثررانوي ،وهررو مررا يررتثر ثررلاً كبررلاً
عل أط ال الشعوب األ لية واألط ال الكولومبييف املنحردريا مرا أ ر أ ريقرد جل لرة أسرباب،
منها عدس حصو ه عل التعليه املتعدد الثقا ات اجليد والكايف؛
(د) التقررارير الرريت يررد رن األسررر تح ر يف عررض املنرراطق التكرراليإ ررل املبافرريف
للتعليه ،مث اللوا س املدرسية والزي املدرسد وهد كاليإ ال ميكنها حت لها؛
(هر) رداءيف نوعيررة التعلرريه ،وال سرري ا يف املنرراطق الري يررة والنا يررة ،سرربا الررة أمررور
منهررا نقر املعل رريف املررتهليف ويعررزق ذلر جز يراً إىل ظررروف ع ر ررل مال ررة وإىل عرردس ك ايررة
ا ياك األساسية؛
(و)
(املاديف .)١3

عدس ك اية رس حصول األط ال واملراهقيف ذوي اإلعا رة علر التعلريه اجلرامع

 -٦٤توصي اللجنة الدولة الفرص ا يلي:
مضاعفة جهودها الرامية إع القضاء علت أوجا التفااوت يف احلصاول علات
(أ)
التحلاايم بااني املناااطق احلض ارية واملناااطق الريفيااة و فالااة إمكانيااة حصااول ا طفااال وامل اراهقني
بش ااك ،س االيم عل اات التحل اايم ،وال س اايما أطف ااال الش ااحوب ا ص االية وا طف ااال الكولومبي ااون
املن درون م أص ،أفريقي وا طفال املشردون داخليا؛
(ب) تكضيف جهودها الرامية إع ضمان توسيع فرق احلصول علت التحليم قبا،
املدرساي ليشاام ،مجيااع ا طفااال ،وال ساايما أولتاج الااذي ينتمااون إع الفتااات ا شااد حرماااع
و ميشا؛
(ج) اختاااذ التااداب املناساابة لل ااد م ا محاادالت التساارب والرسااوب يف التحلاايم
الضانوي ،وال سيما يف صفوص أطفال الشحوب ا صلية وا طفال الكولومبيني املن دري م
أص ،أفريقي ،بفرق ،منها تحزيز نظام التحليم املتحدد الضقافات الضنائي الل ة؛
(د) تكضيف جهودها لضمان إ حة التحلايم اجملااو وإل ااء االساتضناءات ما هاذا
املبدأ املنصوق عليها يف املرسوم رقم  4807لحام 2011؛
(هر) اختاااذ مجيااع التااداب الالممااة لت سااني نوعيااة التحلاايم ،وذلااج ب ازايد عاادد
املحلمااني املااؤهلني مااع احلاارق علاات ماان هم ا جااور واالساات قاقات الكافيااة ،وحتسااني البنيااة
الت تية واملواد التحليمية؛
(و)
التحليم اجلامع.

تكضيااف جهودهااا لضاامان حصااول ا طفااال وامل اراهقني ذوي اإلعاقااة علاات

احلقوق الضقافية
 -٦5الحظ اللجنة مع القلق است رار تدودية التدا ل املتلرذيف لضر ان احررتاس التنرو الثقرايف
للشررعوب األ ررلية والكولررومبييف املنحرردريا مررا أ ر أ ريقررد وللتشررجيع عل ر اسررتلداس لغررات
الشررعوب األ ررلية .وعررالويف عل ر ذل ر  ،شررعر اللجنررة ةلقلررق لعرردس ررذل اجلهررود الكا يررة لتعزيررز
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قاليررد الشررعوب األ ررلية والسرركان الكولررومبييف املنح رردريا مررا أ ر أ ريقررد وثقررا تهه ولغ ررتهه
(املاديف .)١5
 -٦٦توصي اللجنة الدولة الفرص ابختاذ التداب الضارورية ما أجا ،مايد محاياة احلقاوق
الضقافية والتشاجيع علات مايد احارتام التناوع الضقاايف .وتوصاي اللجناة الدولاة الفارص اذلج
بتهيتة بيتة مؤاتية يتمك فيها أفراد الشحوب ا صلية والسكان الكولومبيون املن درون ما
أصاا ،أفريقااي م ا احلف ااظ علاات ه ااويتهم و ر هاام و قااافتهم ول ااا م وتقالياادهم وع ااادا م،
وتفوير تلج اهلوية والتاريخ والضقافة والل ات والتقاليد والحادات والتحب عنها ونشرها.
املشار ة يف ا نشفة الحلمية
 -٦7عررب اللجنررة عررا أسر ها ألن مشرراركة املررأيف يف اجملررال العل رد يف الدولررة ال رررف ال رزال
ليلر ررة ،وألن هنر رراك القلي ر ر مر ررا املعلومر ررات عر ررا التر رردا ل الع لير ررة املتلر ررذيف ملعاجلر ررة هر ررذا الوضر ررع
(املاديف .)١5
 -٦8توصااي اللجن ااة الدولااة الف اارص ابعتماااد الت ااداب الالممااة لتيسا ا وضاامان إمكاني ااة
حصول املرأ علت املشاار ة يف اجملاال الحلماي ،وتفلاب إليهاا تضامني تقريرهاا الادوري املقبا،
محلومات ع النتائج اليت أسفرت عنها تلج التداب .

دال -توصيات أخرو
 -٦9تشااجع اللجنااة الدولااة الفاارص علاات التصااديق علاات الووتو ااول االختياااري للحهااد
الدوحل اخلاق ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والضقافية.
 -70وتشجع اللجنة الدولاة الفارص علات التصاديق علات الووتو اول االختيااري التفاقياة
مناهضااة التحااذيب وغا ع ما ضااروب املحاملااة أو الحقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية أو املهينااة،
والووتو ااول االختياااري التفاقيااة حقااوق ا شااخاق ذوي اإلعاقااة ،والووتو ااول االختياااري
التفاقية حقوق الفف ،املتحلق إبجراء تقدو البالغات.
 -7١وتوصي اللجنة الدولة الفرص أبن تراعاي التزاما اا وجاب الحهاد مراعاا ماة وأبن
تكف ،التمتع الكام ،ابحلقوق املكرسة في عناد تنفياذ خفاة التنمياة املساتدامة لحاام 2030
علات الصاحيد الاوط  ،سااعد وتحااون دوليااني عناد اللازوم .وستيسار الدولاة الفارص حتقيااق
أهااداص التنميااة املسااتدامة إع حااد با إذا مااا أنشااأت اليااات مسااتقلة لرصااد التقاادم احملاارم
وعاملا ا املس ااتفيدي ما ا الا اوامج احلكومي ااة بوص اافهم أصا ا اب حق ااوق حتك اانهم املفالب ااة
ابساات قاقات .وم ا شااأن تنفيااذ ا هااداص علاات أساااس مبااادئ املشااار ة واملساااءلة وعاادم
التمييز أن يضم عدم إمهال أحد.
 -72وتوصااي اللجنااة الدولااة الفاارص ابختاااذ خفااوات للحماا ،تاادرجييا علاات وضااع وتفبيااق
مؤشرات مناسابة بشاأن إعماال احلقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والضقافياة ب ياة تيسا تقيايم
التقدم الاذي حتارمع الدولاة الفارص يف االمتضاال اللتزاما اا وجاب الحهاد جتااع حتلاف شارائ
الس ااكان .ويف ذل ااج الس ااياق ،حتي اا ،اللجن ااة الدول ااة الف اارص إع مجل ااة أم ااور ،منه ااا اإلط ااار
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املفاااهيمي واملنهجااي بشااأن مؤشارات حقااوق اإلنسااان الااذي وضااحت مفوضااية ا ماام املت ااد
السامية حلقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
 -73تفلااب اللجنااة إع الدولااة الفاارص أن تنشاار هااذع املالحظااات اخلتاميااة علاات نفاااق
واساع علاات مجيااع مسااتوايت اجملتمااع ،ويف صافوص املااوعفني الحمااوميني والساالفات القضااائية
واملش اارعني واحمل ااامني ودي ااوان أم ااني املظ ااا ومنظم ااات اجملتم ااع امل اادو ،وأن تفل ااع اللجن ااة يف
تقريرهااا الاادوري املقباا ،علاات اخلفااوات املتخااذ لتنفيااذ هااذع التوصاايات .وتشااجع اللجنااة
الدولااة الفاارص أيضااا علاات إش اراع منظمااات اجملتمااع املاادو يف املناقشااات الاايت تحقااد علاات
الصحيد الوط م أج ،تنفيذ هذع املالحظات اخلتامية قب ،تقدو تقريرها الدوري املقب.،
 -7٤وعمال إبجراء اللجنة املتحلق تابحة املالحظات اخلتامية ،يفلاب إع الدولاة الفارص
أن تقاادم يف غضااون  18شااهرا ما ريااخ اعتماااد هااذع املالحظااات اخلتاميااة ،محلومااات عا
اإلجراءات املتخاذ لتنفياذ التوصايات الايت قادمتها اللجناة يف الفقارات ( 10املادافحون عا
حق ااوق اإلنس ااان) و( 16اس اات الل امل ااوارد الفبيحي ااة) و(50أ) (احلص ااول عل اات ا راض ااي)
أعالع.
 -75وتفلا ا ااب اللجنا ا ااة إع الدولا ا ااة الفا ا اارص أن تقا ا اادم حبلا ا ااول  31تشا ا ااري ا ول
أ توبر  2022تقريرها الدوري السابع الذي يتحني إعدادع وفقا للمبادئ التوجيهية لتقدو
التق ا ا ااارير ال ا ا اايت اعتم ا ا ااد ا اللجن ا ا ااة يف ع ا ا ااام  .)E/C.12/2008/2( 2008وت ا ا اادعو اللجن ا ا ااة
الدولا ااة الفا اارص أيضا ااا إع حت ا ااديث و يقتها ااا ا ساسا ااية املوح ا ااد حسا ااب االقتضا اااء وفق ا ااا
للمب ااادئ التوجيهي ااة املنس ااقة لتق اادو التق ااارير وج ااب املحاه اادات الدولي ااة حلق ااوق اإلنس ااان
(انظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفص ،ا ول).
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