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 .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

  من االتفاقية١٨النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادة 
التقرير اجلامع للتقارير الدورية الثاين والثالـث والرابـع          

 CEDAW/C/BOL/4  ،CEDAW/C/BOL/Q/4لبوليفيا  
 Add.1) و

بناء علـى دعـوة الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد بوليفيـا                - ١
 .إىل طاولة اللجنة

كان مـن املتعـذر     أنهقالت  ): بوليفيا (السيدة توريكو  - ٢
 صــنع حــىت عهــد قريــب، أن تــشارك يف علــى املــرأة يف بوليفيــا

القرارات على مجيـع مـستويات احلكومـة، سـواء منـها احمللـي،              
 مــن الــسكان كــامرأةويعــد تعيينــها، . أو اإلقليمــي، أو الــدويل

ة الـرئيس   حكومـ  بواسـطة األصليني، يف منـصب وزيـرة العـدل         
احلالـة يف بوليفيـا، وأعربـت       تطـور   إيفو مورالس، مؤشرا علـى      

عن أملها يف أن تشهد مـشاركة متزايـدة مـن جانـب شـقيقاهتا               
 مـن قبيـل     اجتماعـات بلـدان أخـرى يف      بمن السكان األصـليني     

ــة امل ــرأة    دورات اللجنـ ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة بالقـ . عنيـ
ــهوأضــافت  ــرأة مــن     أن ــز ضــد امل ــراف بوجــود متيي  جيــب االعت

جانب نساء أخريات، فـضال عـن وجـود متييـز ضـد املـرأة مـن            
جانب الرجال؛ وأن الصعوبات اليت تواجهها املـرأة يف بوليفيـا           

ــة ال ُتعــزى فقــط إىل  ــسيطرة الذكوري ــة ال ــة  .  ثقاف ــئ اللجن وهتي
 .سبا ملناقشة تلك القضايامنتدى منا

ــا اعتمـــدت عـــددا مـــن    - ٣ ــة إن بوليفيـ واســـتطردت قائلـ
صــكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة وصــدَّقت علــى االتفاقيــة يف 

ــام  ــد   ١٩٨٩عـ ــة حـــىت وقـــت قريـــب مل ُتبـ ــد أن احلكومـ ، بيـ
وطــوال عمليــة االنتقــال . رغبــة سياســية ضــئيلة يف تنفيــذها إال

طيــة ظلــت مــسامهة املــرأة مــن مرحلــة الديكتاتوريــة إىل الدميقرا
فقـد  . غري ملموسة تقريبا، بيد أن هـذه احلالـة آخـذة يف الـتغري             

زادت نساء املناطق الريفية واحلـضرية مـن الـسكان األصـليني،            

ــام     ــتورية عـ ــة الدسـ ــل اجلمعيـ ــشاركتهن يف هيئـــات مثـ ــن مـ مـ
 اجلديــد قيمــة التنــوع الثقــايف  ةويقــدر هيكــل الــسلط . ٢٠٠٦

 الوئـام يف    مبـا يكفـل   التمتـع هبـا،     واالعتراف حبقـوق كـل فئـة و       
والواقع أن بوليفيا كانت أول بلد يصدِّق على إعـالن          . اجملتمع
. ٢٠٠٧يني عـام    بـشأن حقـوق الـسكان األصـل        املتحـدة    األمم

ال تــزال هنــاك أوجــه تفــاوت اجتماعيــة     ومــن ناحيــة ثانيــة،   
ــني ا     ــاوت ب ــك أوجــه التف ــا يف ذل ــصادية كــبرية، مب لرجــل واقت

قيامهـا ببنـاء مجهوريـة،      ن احلكومة من خـالل      وقالت إ . واملرأة
ــة        ــصاف، ونوعي ــق باإلن ــا يتعل ــرأة فيم ــب امل ــة مطال ــزم تلبي تعت

 .ية، والتحرر من العنف والتمييزذاتاحلياة، واإلدارة ال
ــاء      - ٤ ــا إلخف ــة أحيان ــصراعات االثني ــُتخدمت ال ــد اس وق

. أوجــه التفــاوت، الــيت نــشأت يف ظــل النظــام االســتعماري      
ــه لالســتماع إىل    وفــد بلــديرحــبو ها بالفرصــة الــيت هتيــأت ل

 أعضاء اللجنة يف معاجلـة قـضايا العدالـة االجتماعيـة الـيت              جتربة
 .نسيراعي نوع اجليواجهها بلدها، من منظور 

 منــذ التــصديق أنــهقالــت ): بوليفيــا (الــسيدة أغريــدا - ٥
ــام    ــة ع ــى االتفاقي ــهوض   ١٩٨٩عل ــة للن ــة الوطني ــشاء اآللي  وإن

، أحـــرزت احلكومـــة تقـــدما فيمـــا يتعلـــق ١٩٩٣بـــاملرأة عـــام 
باملـــساواة بـــني الرجـــل واملـــرأة، ولـــو أن املـــرأة مـــن الـــسكان  

ــة ال  ــرأة الريفيـ ــليني واملـ ــان األصـ ــان مـــن احلرمـ ــزاالن تعانيـ .  تـ
برحـت سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني تقتـصر علـى اجملـال                 وما

االجتمــاعي، ومل تــربط بــرامج التخفيــف مــن حــدة الفقــر بــني 
ــة االقتـــصادي الكلـــي الفقـــر ونـــوع  وتتـــصدى . اجلـــنس وبيئـ

احلكومــة اآلن لقــضية التمييــز ضــد املــرأة مــن منظــور حقــوق    
طـة  خ  يف اجلـنس مراعـاة نـوع     إدماج منظـور    تقوم ب اإلنسان، و 

ــة  ــة الوطني ــذي اعُتمــد يف   . التنمي ــد ال ويعتــرف الدســتور اجلدي
 وينطـوي علـى    ، حبقوق املـرأة،     ٢٠٠٧ديسمرب   / األول كانون

 يف مجيـــع أحكامـــه، ويـــضمن احلقـــوق  اجلـــنسمراعـــاة نـــوع 
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ــة، واحلـــ  ــسية واإلجنابيـ ــساواة يف  عصول اجلنـ ــى األرض، واملـ لـ
 .والتحرر من العنف العمل  مقابل نفساألجر 

 اعتمــاد جمموعــة مــن القــوانني مــؤخرا  متأنــهت أردفــو - ٦
ــانون إصــالح وحتــسني     ــا فيهــا ق ــدة مب ــات نظــام اجلدي االنتخاب

 يف املائـة للنـساء يف       ٣٠ة  ، الـذي حـدد حـص      )احلصصقانون  (
، ١٦٧٤، والقــانون رقــم   النــواببيــة النتخــاب   زالقــوائم احل

  العامـة  سياساتالـ وكجزء مـن  .  واملرتيل األسريقانون العنف   
إعـــادة توزيـــع الثـــروة ومتويـــل احلمايـــة الراميـــة إىل لحكومـــة ل

االجتماعية للفئات املهمشة، اعُتمد عدد من القوانني اجلديـدة         
وعات الــضمان االجتمــاعي والرعايــة الــصحية  الــيت تــوفر مــدف 
 .عرف مبعاش الكرامةللمسنني، وُت

 إىل املشاركة السياسية للمرأة، فأشـارت إىل        تطرقتو - ٧
ــات    أن ــُتخنب كنائب ــاليت ان ــساء ال ــسبة الن ــام   ن ــات ع  يف انتخاب

 أولئـــكو.  يف املائـــة٣٤ للجمعيـــة التأسيـــسية، بلغـــت ٢٠٠٦
ــضاء      ــن حركــة للق ــضا جــزء م ــساء أي ــات   الن ــى هتمــيش فئ عل

يدل انتخـاب سـيلفيا     و. السكان األصليني الريفيني واحلضريني   
فـضال   قادة السكان األصليني، رئيـسا للجمعيـة،         أحد،  الزارته
 أعـضاء يف اجملتمعـات الريفيـة      النـواب  يف املائـة مـن       ٦٠عن أن   

أن املـــسرح الـــسياسي علـــى وجمتمعـــات الـــسكان األصـــليني، 
ملراعـاة  اليت تبذهلا اآلليـة الوطنيـة       وتشمل اجلهود   . تغرييالوطين  

ــن أجــل     ــسني م ــني اجلن ــوارق ب ــن   الف ــرأة م ــشاركة امل ــز م تعزي
السكان األصليني، شن محالت إلصدار بطاقـات هويـة وطنيـة           
 ،هلـــن، ونـــشر املعلومـــات املتعلقـــة حبقـــوقهن بلغـــاهتن الوطنيـــة

وقـد زادت   . وتشجيع املرشـحات لعـضوية اجلمعيـة التأسيـسية        
 الفرع التنفيذي بدرجة كـبرية، حيـث تتقلـد          مشاركة املرأة يف  

ــا  ــساء م ــسبته  الن ــاك    ٤٢,٤ن ــائف؛ وهن ــن الوظ ــة م  ٥ يف املائ
 .وزيرات

وقــد أصــبح العنــف ضــد املــرأة مــن مواضــيع الــسياسة  - ٨
ــستويات     ــع امل ــى مجي ــة عل ــامج احلكوم ــة، وأُدرج يف برن . العام

 واملـرتيل،  األسـري وقد مت إحراز تقـدم يف تنفيـذ قـانون العنـف           
يــوفر القــانون احلمايــة لــضحايا العنــف اجلنــسي، كمــا يــوفر    و

ــع برناجمــا مل ــدارس  ن ــه يف امل ــضاء علي ــف والق ــذا  . العن وحــىت ه
 وحـــدة يف اإلدارات البلديـــة اخلـــدمات  ١٢٨تـــوفر التـــاريخ، 

 جمموعـة لـدرء العنـف املـرتيل         ٢٨القانونية للضحايا، وأُنشئت    
 .والتصدي له

ة اجلنـسانية يف جمـال    تقدم يف تضييق الفجـو  وقد أُحرز  - ٩
املــستوى الثــانوي علــى  أكــرب تفــاوت ال يــزالالتعلــيم، حيــث 

املـسمى  ويرمي برنامج حمـو األميـة       . املناطق الريفية موجودا يف   
إىل جعــل نــسبة األميــة ) “Yo si puedo”(“ !نعــم أســتطيع”

ــام    ــول ع ــساعد منحــة . ٢٠٠٨صــفرا حبل ــسيتو وت ــوخوان   بنت
”Juancito Pinto“ ــام    الدراســية، الــ ــذ ع ــا من يت جيــري منحه

علـى البقـاء    أيـضا    األطفال يف املدارس االبتدائية العامة       ٢٠٠٦
ــرأة     . يف املدرســة ــيم امل ــة لتعل ــة أولوي ــسياسية الوطني وُتعطــي ال

والفتاة الـريفيتني؛ وتـشمل التـدابري املتخـذة ملـساعدهتما إنـشاء             
 .مدارس داخلية وتوفري وسائل االنتقال

 ا جــزءاجلنــسنيلفــوارق بــني  مراعــاة اويعــد منظــور   - ١٠
  املـرأة  حـصول يتجزأ من برامج التنمية الريفية، الـيت تـشجع           ال

ــ ــا،   علــ ــسيطرة عليهــ ــتخدامها والــ ــة واســ ــوارد اإلنتاجيــ ى املــ
القـــرارات، والفـــرص املتاحـــة ألنـــشطة صـــنع  يف تهاومـــشارك

 قـد   أنـه وتـشري البيانـات إىل      . على قدم املـساواة    ،إدرار الدخل 
املائـة مـن سـندات امـتالك األراضــي يف      يف ٤٦مت مـنح النـساء   
 .٢٠٠٥ و١٩٩٧ يالفترة بني عام

هناك تشريع جديـد يـضمن تغطيـة        واختتمت قائلة أن     - ١١
 نــهلك، بــصورة أفــضل لــى الرعايــة الــصحيةوحــصوهلا عاملــرأة 

ــزال ي ال ــصبي ــة ن ــى ســنواهتا اإلجنابي ــستهدف سياســة  .  عل وت
ت أيــضا  قــد ُوضــعأنــهالــصحة العامــة الــصحة النفاســية، بيــد   

الوقايـة  برامج مـسهبة يف جمـاالت الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة و            
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متالزمـــة نقـــص املناعـــة /فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية  مـــن
 . أيضاةة واملراهقلمرألرعاية توفري ال، و)اإليدز(املكتسب 

 ٦ إىل ١املواد 
 الدسـتور  بتـضمن  يرحـب  أنـه  قـال  :السيد فلينترمـان   - ١٢

 يتعــذر أنــهمييز بــني اجلنــسني؛ بيــد حكــام تتعلــق بــالتألاجلديــد 
. لـــى العدالـــةعاملـــرأة ذات املـــوارد احملـــدودة أن حتـــصل فعـــال 

ــدابري أو سياســات يف هــذا      ــساءل عمــا إذا كانــت توجــد ت وت
. اجملــال، وعمــا إذا كــان يــتم تقــدمي املــساعدة القانونيــة اجملانيــة 

 يــود أيــضا أن يلــم بــاجلهود الــيت تبــذهلا احلكومــة  أنــهوأضــاف 
وأخـــريا . علومـــات املتعلقــة بـــالربوتوكول االختيــاري  لنــشر امل 
ن لكـوهن  أوجه احلمايـة الـيت يـتم توفريهـا لالجئـات             نتساءل ع 

 .ضعيفات للغاية
تساءلت عـن الطريقـة الـيت أعـدت         :  غاسبارد ةالسيد - ١٣

 وعما إذا كانـت قـد       (CEDAW/C/BOL/4)هبا بوليفيا تقريرها    
ا مهتمـة بـأن     أهن وقالت. جرت مشاورات مع الوزارات املعنية    

ملـرأة، يف  اتعرف املقام الذي حتتله اآللية الوطنية املعنية مبـساواة      
مـوارد بـشرية   حتـصل عليـه مـن      خمتلف مستويات الدولـة، ومـا       

وماليــة، ومــا إذا كانــت الــوزارات املعنيــة قــد أنــشأت مراكــز   
ودعـت الوفـد أيـضا إىل اسـتعراض         . انية اجلنـس  للشؤونتنسيق  

 متامـا، ولفتـت االنتبـاه       يفهـم  مل   ه يبدو أنـ   ، الذي ٤نطاق املادة   
 . املتعلقة بالتدابري املؤقتة اخلاصة٢٥إىل التوصية رقم 

تـساءلت عمـا دعـا الدولـة الطـرف إىل           :  شـن  ةالسيد - ١٤
تقدمي تقريرها اجلامع للتقـارير الدوريـة الثـاين والثالـث والرابـع             
متأخرا على هذا النحو، واستفسرت يف هذا الـصدد، عمـا إذا            
كــان اجمللــس املــشترك بــني املؤســسات واللجنــة املــشتركة بــني  
ــذ     ــن تنفيـ ــسؤولة عـ ــسان، واملـ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــوزارات املعنيـ الـ
ــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان، وعــن     االســتراتيجية الوطني

ات حقـــوق اإلنـــسان هيئـــ تقـــارير بوليفيـــا املقدمـــة إىل إعـــداد
 .هلمااعمأ مبعاهدات ال يزاالن ميارسان ،املنشأة

يف  ا أُجريـ  ين يف أحدث تعداد   عدد السكان  نأوقالت   - ١٥
ــام  ــام ٢٠٠١ع ــوق  ٢٠٠٣، وع ــف ف ــسمة  ٩، توق ــني ن  مالي
وســيكون مــن املفيـد معرفــة مــا إذا كـان هــذا الــرقم قــد   . متامـا 

يف ذلك نساء الـسكان      أخذ يف االعتبار مجيع فئات النساء، مبا      
ت إثنيـة،   األصليني واملنـاطق الريفيـة، والنـساء املنتميـات ألقليـا          

ــاليت     ــساء ال ــك، الن ــن ذل ــم م ــتلكن واأله ــة  ال مي ــات هوي بطاق
ا سـتكون ممتنـة ألن تعـرف مـا إذا          أهنويف اخلتام، قالت    . وطنية

كانــت االســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة تــشمل تــدابري مــصممة   
 .خصيصا للتخفيف من حدة الفقر بني النساء واألطفال

ــسيد - ١٦ ــاتن ةال ــشري : ب ــة أشــارت إىل أن الت عات البوليفي
تزال تتضمن عددا من األحكـام التمييزيـة واستفـسرت عـن             ال

اخلطــــوات املتخــــذة، وخباصــــة يف إطــــار الدســــتور اجلديــــد،  
وأضــافت أن التقــارير تــشري إىل . للــتخلص مــن تلــك األحكــام

 يف حـــاالت العنـــف املـــرتيل، تعطـــي الـــسلطات القـــضائية  أنـــه
رة، وجتـــرب وســـلطات إنفـــاذ القـــانون األولويـــة لـــسالمة األســـ 

ا أهنـ وأردفـت  . طفـال األالطرفني علـى التـصاحل مـن أجـل رفـاه        
 كـان موظفـو إنفـاذ القـانون وأعـضاء           إنلذلك تود أن تعـرف      

ــاة    الـــسلطة القـــضائية حيـــصلون علـــى تـــدريب يف جمـــال مراعـ
 وما إذا كانت قـد أُعـدت بروتوكـوالت          نياجلنسبني   الفوارق

ــوان    ــق املناســب لق ــشأن التطبي ــة ب ــادئ توجيهي ني مكافحــة ومب
صول حـ  مـن أجـل ضـمان        أنهواستطردت قائلة   . العنف املرتيل 

لــى العدالــة، مــن املهــم للغايــة أن حتــاط علمــا حبقوقهــا  عاملــرأة 
.  تلـك احلقـوق    تانتهكإذا  سبل االنتصاف القانوين املمكنة     بو

اختذت أي  قد  وعلى الدولة الطرف أن تشري إىل ما إذا كانت          
 .تدابري ذات صلة لزيادة الوعي

 ســيكون مــن املفيــد معرفــة مــا إذا كــان  أنــهوأردفــت  - ١٧
قد ناقش التقرير قبل تقدميه إىل اللجنة، وما إذا كانـت           الربملان  

ــات اخلتاميــة للجنــة ســتقدم إىل الربملــان     واستفــسرت . التعليق
 .أيضا عن وجود جلنة برملانية معنية بقضايا اجلنسني
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التفاقيــة،  مــن ا٢أشــارت إىل املــادة : الــسيدة مــايولو - ١٨
ــذهتا      ــيت اختـ ــددة الـ ــوات احملـ ــشأن اخلطـ ــات بـ ــت معلومـ وطلبـ
السلطات لكفالة التطبيق الفعال للقانون املتعلـق باملـساواة بـني           

 .اجلنسني
ــيلفا  - ١٩ ــاريس دا سـ ــسيدة تافـ ــتأ: الـ ــى  ثنـ ــة علـ الدولـ

الطرف ملا بذلته من جهود من أجل القضاء علـى التمييـز ضـد         
ومــن ناحيــة ثانيــة، . صــراحةاملــرأة ومــا اتــسم بــه تقريرهــا مــن 

ا اكتـشفت بعـض اللـبس يف فهـم احلكومـة للمـساواة              أهنقالت  
تجلــى ذلــك أكثــر مــن أي  ويبــني اجلنــسني والتزامهــا بــذلك،  

ــشريعية      ــة، التــ ــات املختلفــ ــا للعمليــ ــدم إكماهلــ ــيء يف عــ شــ
قــوق إيــالء األولويــة حلواملؤســسية علــى الــسواء، والراميــة إىل 

د املرأة ليس جمرد ظلم اجتمـاعي       وأردفت أن التمييز ض   . املرأة
. فحــسب؛ بــل هــو انتــهاك حلــق أساســي مــن حقــوق اإلنــسان

 إزاء تلـــكولــذا حتـــث الـــسلطات علـــى اختـــاذ موقـــف حـــازم  
 .القضية
تكلمــــت بــــصفتها عــــضوا يف اللجنــــة،    : الرئيــــسة - ٢٠

ــيت       ــة ال ــات الدولي ــدات واالتفاق ــة املعاه ــن حال ــسرت ع فاستف
 احمللـي، وشـددت علـى       صدقت عليهـا بوليفيـا يف ظـل القـانون         

ــسني     ــني اجلنـ ــساواة بـ ــد للمـ ــانوين جديـ ــار قـ ــة إىل إطـ . احلاجـ
وأعربت عن رغبتـها يف أن تعـرف إن كـان قـد ُوضـع جـدول               

متيــز ضــد املــرأة،   الــيت  اتتــشريعالأو إلغــاء /زمــين لتعــديل و 
وطلبـــت املزيـــد مـــن املعلومـــات بـــشأن دور وزارة العـــدل يف  

 .التفاقيةللقانون احمللي  امدى مطابقةاجلهود املبذولة لتحديد 
أقرت بعـدم متكـن بوليفيـا       ): بوليفيا(السيدة توريكو    - ٢١

ا أكـدت   أهنـ  بإعداد التقريـر، بيـد       ةتعلقاملمن الوفاء مبسؤولياهتا    
للجنة أن اإلدارة احلالية ملتزمة بكفالة احترام حقوق اإلنـسان          

ــليني      ــسكان األصـ ــساء والـ ــيهم النـ ــن فـ ــا مبـ ــع مواطنيهـ . جلميـ
 الــرئيس مــوراليس يتــصدر فعــال اجلهــود املبذولــة  وأضــافت أن

 .لتعزيز مشاركة املرأة يف احلكومة على مجيع املستويات

 عـدد مـن الـوزارات       أنـه قـد اشـترك     واستطردت قائلة    - ٢٢
 يف  ات املرأة وعـضوات اجملتمـع املـدين       إىل جانب ممثالت منظم   

ضع إعداد التقريـر، وقـد أتاحـت هـذه العمليـة للحكومـة أن تـ               
ــاريف اال ــيت     عتب ــستمرة ال ــات امل ــد العقب ــدم احلاصــل وحتدي  التق

 .تعترض النهوض باملرأة
 قـــد مت نـــشر أنـــهقالـــت ): بوليفيـــا (الـــسيدة أغريـــدا - ٢٣

ــة  ــاالتفاقيـ ــات هـــي بـ ــواراين  األأربع لغـ ــارا والغـ ــبانية واألميـ سـ
وســيحال التقريــر والتعليقــات اخلتاميــة للجنــة إىل  . والكيتــشوا

أوســع  الــسكان علــى بــني مهاوســيجري نــشرمجيــع الــوزارات 
 .نطاق
ــا (الــسيدة كــابريو - ٢٤  مــن ١٤قالــت إن املــادة ): بوليفي

نـساء   جـدا علـى      ويتعذر. الدستور اجلديد حتدد مفهوم التمييز    
ــ ــة ألن   ابوليفي ــى ع اياالقــضعــرض  الوصــول إىل نظــام العدال ل

 ال يتـــواءماحملــاكم بـــاهظ التكلفـــة كمـــا أن اجلهـــاز القـــضائي  
 يلـزم بـذل املزيـد       أنـه وأردفـت   . ياجـاهتن بشكل كاف مـع احت    

 بــدء  مبــا يف ذلــك اســتعراض هيكــل الرســوم و     ،مــن اجلهــود  
لقـضاة واحملـامني؛    بني ا دورات إضافية للتدريب وزيادة الوعي      

وتقــوم األكادمييــة القــضائية، ومكتــب املــدعي العــام بالفعــل       
 . تلك الدوراتوفريبت

يــة الوطنيــة لاآل أنقالــت ): بوليفيــا (الــسيدة فرنانــديز - ٢٥
ــاملرأة   ــهوض ب ــا، للن ــراهن   يف بوليفي ــت ال  دارةاإلوهــي يف الوق

ــ ــة ب ــال، املعني  منــذ أكثــر مــن  موجــودةشؤون اجلنــسني واألجي
 اجلهــود ال تــزال تبــذل لــدجمها يف إطــار     مــع أنو. عامــا ١٣

وكجـزء  .  هلـا ميزانيـة منفـصلة      تمؤسسي أوسع، فقد خصـص    
اعــاة الفــوارق مرمــن سياســة احلكومــة املتعلقــة بتعمــيم منظــور 

معنية مبراعاة الفـوارق بـني      ، أُنشئت مراكز تنسيق     اجلنسنيبني  
ــسني تكــون  ــور،     اجلن ــة أم ــق يف مجل ــضايا تتعل ــن ق ــسؤولة ع  م

ــيم وعـــالوة علـــى ذلـــك، ُجعـــل عـــدد مـــن   . بالـــصحة والتعلـ
الـسياسات القطاعيـة أكثــر مراعـاة لنـوع اجلــنس، كمـا ُبــذلت      
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 عمليـة تنظـيم    يف،خاصةجهود لتعميم مراعاة شؤون اجلنسني      
 أمكنـهن نـساء   املزيـد مـن ال    حقوق امللكية الزراعية مما يعـين أن        

 .احلصول على سندات ملكية األراضي
اجمللـس املـشترك بـني املؤسـسات        أعمـال    قد توقفـت  و - ٢٦

 اللذينواللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املشتركة بني الوزارات،        
ــام   ــشئا ع ــة،   . ٢٠٠٤أُن ــة ثاني ــن ناحي ــربوم ــؤخ أُع ــن رام  ع

 . هاتني اهليئتنيإنعاشم بهتماالا
بـشكل   ه مل يـتم   أقـرت بأنـ   ): بوليفيـا  ( أغريـدا  ةالسيد - ٢٧

 القـانون البـوليفي الـذي حيظـر التمييـز ضـد املـرأة         كاف إعـداد  
ــد مــن التقــدم علــى      ذلــك وأعربــت عــن األمــل يف حتقيــق مزي

 أن عمليــــة  قائلــــةوأردفــــت.  يف املــــستقبل القريــــبالــــصعيد
ــتو ــع  اإلصـــالح الدسـ ــراك اجملتمـ ري األخـــرية أظهـــرت أن إشـ

برمته يف إعداد التـشريعات يعمـل علـى حتـسني فهـم املـواطنني               
ويف هـذا الـصدد،     . لعملية الصياغة ويزيد من وعيهم حبقـوقهم      

اجلهـاز  جيري بذل اجلهود لنشر االتفاقيـة وخاصـة بـني أعـضاء             
ومن ناحيـة ثانيـة تلـزم تـدابري إضـافية      .  واجملتمع املدين  القضائي

 .من أجل ضمان التنفيذ الفعال ألحكامها
ــافتو - ٢٨ ــام  أضــ ــداد الــــسكان لعــ ــل  ٢٠٠١ إن تعــ مشــ
 يف  بـدا واضـحا    أنـه  إال ،النساء يف مرحلة العمـر اإلجنابيـة       فقط

اختــاذ تــدابري مناســبة  ، أيــضامــن الــالزم أن ،الــسنوات األخــرية
 تعـــانني مـــن، وال ســـيما الـــاليت املـــسناتملعاجلـــة احتياجـــات 

 .حاالت الضعف
ــا (الـــسيدة توريكـــو - ٢٩ ــا متـــر  ): بوليفيـ قالـــت إن بوليفيـ

ا أن تـسمح  أهنبعملية معقـدة مـن التحـول االجتمـاعي، مـن شـ          
عند اكتماهلا جلميع األفراد، والفئات، واجملتمعات احملليـة، بـأن          
تتوىل السيطرة على حياهتا؛ ويريد شـعب بوليفيـا جمموعـة مـن             

بـدال مـن القـوانني املعـدة        القوانني اليت توائم احتياجاته احملـددة       
ا مـن املنظمـات    كـثري ومـع أن    . على غرار قوانني بلدان أخـرى     

قـوق  من أجل النـهوض حب    قدم إسهاما له قيمته     غري احلكومية ي  

لـذا  .  بتقـدمي املـساعدة إىل مجيـع النـساء         بعـضها  املرأة، ال يلتزم  
جيب أن تكون املسؤولية عن إدارة وتوزيـع املـوارد املاليـة الـيت              

 . اجملتمع الدويل بيد احلكومةيوفرها
وحتــول التكلفــة الباهظــة للخــدمات القانونيــة، فــضال    - ٣٠

عــن املمارســات اإلداريــة الــسيئة والفــساد، دون التمــاس كــثري 
بيد أن نظـام    . من النساء لسبل االنتصاف من انتهاك حقوقهن      

العدالة اجملتمعية، يسمح بفض املنازعات بسرعة على املستوى        
، وتبــذل جهــود لــدمج الــُنظم التقليديــة واجملتمعيــة  احمللــي جمانــا

 .احمللية
قالـت إن اجمللـس املـشترك       ): بوليفيـا  (السيدة كـابريو   - ٣١

بني املؤسسات واللجنة املشتركة بني الـوزارات املعنيـة حبقـوق           
ــا عـــن العمـــل   ــنةاإلنـــسان قـــد توقفـ  نتيجـــة لعـــدم ٢٠٠٤ سـ

تلفـة قامـت    االستقرار السياسي يف بلدها، وألن السلطات املخ      
 .بتغيري القوانني املتعلقة بالفرع التنفيذي

يتـــضمن أحكامـــا أن هنـــاك قـــانون جديــد  أضــافت  و - ٣٢
، مبــا يف مـة  والالجـئني عا ،لالجئـات بـاحلقوق األساسـية    تتعلـق 

 . دون تدخل من أطراف خارجية مقابلةعقدذلك احلق يف 
ــزمويف بعــض احلــاالت   - ٣٣ ــة    تل ــدهتا ســنة، ملواءم ــرة م  فت

 اوســتنفذ القــوانني اجلديــدة وفقــ . عات الدوليــة واحملليــةالتــشري
 .لتزامات احلكومة جتاه اجملتمع الدويلال
وأضافت أن بعض املؤسسات تواصل تـشجيع النـساء          - ٣٤

ــادة  بلــداهنن األصــلية ممــا  علــى العــودة إىل  أبــرز احلاجــة إىل زي
 .وعي الفنيني يف جهاز العدالة

ــرف    - ٣٥ ــد يعت ــتور اجلدي ــع أن الدس ــرأة يف أن  وم  حبــق امل
تعيش متحررة من العنف، فإن هناك جمال لكثري من التقـدم يف   

 اجلنــسي، التحــرشهــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك يف إطــار قــانون  
ومع أن القـانون كـان      . وهو قيد االستعراض يف الوقت الراهن     

ــت، إال    ــبعض الوقـ ــر لـ ــد النظـ ــهقيـ ــنقص اإلرادة  أنـ ــت تـ  كانـ
 .حراز تقدمالسياسية يف الربملان ومل يتم إ
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 إىل للمساواة بـني اجلنـسني  وقد سعت اللجنة الربملانية     - ٣٦
تعزيــز مــصاحل املــرأة ومواءمــة القــانون احمللــي مــع الــصكوك        

ولقـد تـأخرت األعمـال      . الدولية اليت تكون بوليفيا طرفـا فيهـا       
ــة الــسياسية ومل تــصدر      ــة مــن جــراء احلال الــيت تقــوم هبــا اللجن

ومبوجـــب الدســـتور . اليـــةقـــوانني جديـــدة خـــالل الـــدورة احل
احلــايل، تتمتــع الــصكوك الدوليــة بــنفس مركــز القــانون احمللــي  

وال يلزم إجراء إصـالحات قانونيـة       . فوروتصبح سارية على ال   
أو تعديالت قانونيـة إال يف احلـاالت الـيت يوجـد فيهـا تعـارض                

 .بني
 نتيجــة حلملــة أنــهقالــت ): بوليفيــا (الــسيدة فرنانــديز - ٣٧

فـضال عـن    بطاقـات هويـة      إصـدار    لقـة باحلاجـة إىل    التوعية املتع 
 من التكاليف املرتبطة بـذلك،      شخاص األ إلعفاءإصدار قانون   

مـن بـني    ٢٢٩ ٩٤٠ حـوايل   ٢٠٠٤بطاقات اهلوية عام     تسلم
، يفتقـــرون إىل تلـــك البطاقـــات واشـــخص، كـــان ٣٣٦ ٠٠٠

نـسبة كـبرية     صـدرت هلـم تلـك الوثـائق       الذين   ومن بني هؤالء  
أعلــى نــسبة مــن بطاقــات اهلويــة اآلن يف  جــد توو. مــن النــساء

 . عاما٤٠حوزة السكان من الشرحية العمرية اليت تزيد عن 
ــاور - ٣٨ ــأهنــقالــت : الــسيدة نيوب ــاة مــن  كرشتا ت يف املعان

مــشاعر القلــق الــيت جــرى اإلعــراب عنــها يف التقريــر والــردود  
 (CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1) علــــــــى قائمــــــــة القــــــــضايا

ات اليت تؤثر يف أماكن ووظائف مؤسـسات   يتعلق بالتغيري  فيما
لنـــهوض بـــاملرأة، واملـــساواة بـــني املعنيـــة بااحلكومـــة املركزيـــة 

وطلبـت  . اجلنسني؛ فتلك املؤسسات عـادة أشـد تـأثرا بـالتغيري          
معلومــات مــستكملة بــشأن التغــيريات منــذ تقــدمي التقريــر إىل   

سني اإلدارة املعنية بـشؤون اجلنـ     هبا  هيئت  اللجنة والطريقة اليت    
 ومـــع اهليئـــات ، للتنـــسيق مـــع الـــوزارات األخـــرى واألجيـــال

وطلبــت أيــضا معلومــات عــن نتــائج خطــة  . اإلداريــة والبلديــة
السياسة العامة الوطنية املتعلقة باملمارسة الكاملة حلقـوق املـرأة      

 . خطة جديدةوضعتوما إذا كانت قد ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(

تواصـلة  ا ترحـب بـاجلهود امل     أهنـ قالت  : روشاأالسيدة   - ٣٩
اليت تبذهلا بوليفيا إلقامة حوار مع اللجنة بالرغم مـن املـشاكل            
اليت يسببها االنتقال إىل حكومة جديـدة؛ وأضـافت أن احلـوار            

 سياسـاهتا  إعـداد  يكون مبثابة مساعدة حقيقية للحكومـة يف      قد
وطلبـــت معلومـــات بـــشأن تكـــوين اآلليـــة الوطنيـــة . اجلديـــدة

ــوارد املتا  ــارير وامل ــى مــستوى   إلعــداد التق ــدرهتا عل حــة هلــا وق
 ســيكون مــن املفيــد أيــضا أنــهوأضــافت . اإلدارات والبلــديات

ــة قائمــة لتقيــيم ومتابعــة خطــة     معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك آلي
السياسات العامة الوطنيـة مـن أجـل املمارسـة الكاملـة حلقـوق              

كـن  فهـل مب  وإذا كان األمـر كـذلك،       ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(املرأة  
 .ج اليت توصلت إليها النتائقامسهاللجنة أن ت

ــسيدة  - ٤٠ ــ وشــال ــصلة   : كياوياوش ــات مف ــت معلوم طلب
بشـأن هيكل ووظـائف ومـوظفي وميزانيـة إدارة شـؤون املـرأة             
وتــساءلت عمــا إذا كانــت هنــاك آليــات مماثلــة قائمــة علــى        

 ومــا إذا كانــت اإلدارة تــوفر التوجيــه  ،مــستوى احلكــم احمللــي
 أن تعـرف مـا الـذي    ا تـود أيـضا    أهنـ وأردفت  . للسلطات احمللية 

يتم عمله لنشر وتنفيـذ االتفاقيـة، ومـا إذا كانـت اإلدارة تـوفر               
التدريب يف جمال املساواة بني اجلنسني، وتقدم املعلومـات عـن           

 .االتفاقية للمسؤولني احلكوميني
طلبت معلومـات بـشأن التـداخل       : السيدة شوتيكول  - ٤١

ــة بــني اللجنــة املــشتركة بــني الــوزارات الــسابقة واإلد   ارة املعني
ت اإلدارة  وتـساءلت عمـا إذا كانـ       ،بشؤون اجلنسني واألجيال  

تنــسيق تنفيــذ االتفاقيــة، وإعــداد الــسياسات، ورصــدها  تتــوىل 
ــا ــافت أن. وتقييمهـ ــا متعـــدد   وأضـ ــام تتطلـــب هنجـ  تلـــك املهـ

 ميكـن  أنـه القطاعـات والتخصـصات، وأعربـت عـن اعتقادهـا ب     
ــيص وظــائف اإلدار    ــة دون تقل ــشاء اللجن ــادة إن ــالوة إع ة؛ وع

على ذلك، ينبغي أن تقوم بصياغة التقرير هيئة خمصصة لـذلك           
 .مشتركة بني القطاعات



CEDAW/C/SR.811
 

8 08-23129 
 

وتــساءلت عــن الطريقــة الــيت يــتم هبــا تنــسيق اخلطــط     - ٤٢
الوطنية والقطاعية الكثرية املتعلقة بـاملرأة ومـا إذا كانـت خطـة             
الــسياسات العامــة الوطنيــة املتعلقــة باملمارســة الكاملــة حلقــوق  

ــرأ ــشاركة    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(ة امل ــر مــن امل ــا هــو أكث تغطــي م
 سيكون من املفيد احلصول على مزيـد        أنهوأضافت  . السياسية

 .من املعلومات بشأن النهج املتعلقة بإعداد خطة جديدة
الحظــت أن معــدل الفقــر ): املقــررة (الــسيدة داريــام - ٤٣

وتـساءلت عمـا إذا كانـت       . املرتفع يؤثر يف املرأة بصفة خاصة     
تيجية احلـــد مـــن الفقـــر الـــواردة يف اســـتراتيجية التنميـــة اســـترا

، شاملة مبا فيه الكفاية مـن أجـل التـصدي           ٢٠٠٤الريفية لعام   
جلميع أشكال التمييز اليت يكون هلا أثر علـى فقـر املـرأة مبـا يف                

الوصـول إىل   لى األرض، واملوارد اإلنتاجيـة، و     عصوهلا  حذلك  
نيـــة والـــسياسية، األســـواق والـــصحة، والتعلـــيم واحلقـــوق املد

. والطريقـــة الـــيت أُدجمـــت هبـــا تلـــك القـــضايا يف االســـتراتيجية 
 لـصاحل  اإلجيـايب    العمـل  واجـه وتساءلت أيضا عن العوائق اليت ت     

البيانــات و التخفيــف مــن حــدة الفقــر،  مــن حيــثأجــل املــرأة 
 فقـــرا، وال ســـيما فئـــات الـــسكانأشـــد ب املتعلقـــةاإلحـــصائية 

فريقيني، وتدابري القـضاء علـى      السكان األصليني والبوليفيني األ   
 .الفقر اليت تستهدف تلك الفئات

 سـيكون مـن املفيـد معرفـة الطريقـة الـيت مت              أنهوقالت   - ٤٤
هبــا تنــاول أثــر اقتــصاد الــسوق احلــر علــى املــرأة يف اســتراتيجية 
احلــد مــن الفقــر؛ وشــددت علــى احلاجــة إىل بيانــات تفــصيلية   

صــد أثــر بــرامج بـشأن خمتلــف فئــات املــرأة مــن أجـل ضــمان ر  
 .القضاء على الفقر فيما بينهن

 نظـرا   أنـه ردت بـأن قالـت      : )بوليفيـا  (السيدة أغريدا  - ٤٥
خلطى التغيري يف بلدها، والقيـود علـى امليزانيـة، مل تنفـذ اخلطـة               

، )٢٠٠٧-٢٠٠٤(الوطنيــة للممارســة الكاملــة حلقــوق املــرأة 
ــى النحــو املنــشود   وأردفــت أن احلكومــة لــدى إعــدادها    . عل

ــتنطلق يف   لل ــيت ســ ــدة، الــ ــة اجلديــ ــارس /آذارخطــ ، ٢٠٠٨مــ

تــشاورت مــع مجيــع القطاعــات علــى مــدى فتــرة طواهلــا ســتة   
وعنــدما يعتمــد مــشروع اخلطــة، ميكــن التفــاوض علــى . أشــهر

والواقع أن آلية النهوض باملرأة     . ميزانية سليمة لضمان تنفيذها   
هشة وهناك حاجة مـستمرة إلعـادة التفـاوض بـشأن مركزهـا             

وفيمـــا يتعلـــق . يتـــها، اســـتجابة للتغـــيريات يف احلكومـــةوميزان
باإلشارة إىل اللجنة املشتركة بني الوزارات، فـإن كـون مخـس            

يسهل املفاوضات مـع    أمر   وزيرا هن من النساء،       ١٦بني  من  
ومــن ناحيــة ثانيــة، يلــزم تعزيــز اآلليــة؛ علــى . الفــرع التنفيــذي

قـضايا  ة ب مستوى اإلدارات،  فبعض مديريات الوحدات املعنيـ       
 وتعتمــد قوهتــا علــى اإلرادة   ى،خــر ، أقــوى مــن األ نياجلنــس

السياسية لإلدارة احمللية وعلى الـضغط الـذي متارسـه منظمـات         
 .املرأة
ــها مقتنعــة بــ  – ٤٦ ــاولوقالــت إن حكومت  قــضايا ضرورة تن
وقـد شـاركت    .  وقضايا األجيال فيما بـني القطاعـات       نياجلنس

د مـــشروع اخلطـــة مجيـــع قطاعـــات الفـــرع التنفيـــذي يف إعـــدا
ويشكل اإلعداد الشامل حتديات كبرية، بيـد       . الوطنية اجلديدة 

وقـد  . بؤرة االهتمام  يف   ياتصوأن من املهم اإلبقاء على اخلص     
ُوزعت امليزانية الوطنية املتعلقة بقضايا اإلنصاف بـني اجلنـسني          
ــصيلية        ــات تف ــاك بيان ــست هن ــوزارات ولي ــن ال ــد م ــى عدي عل

وقـد  .  اجلنـسني  الفـوارق بـني   اليت تراعـي    ة  ينامتاحة تتعلق بامليز  
ــات       ــى يف امليزاني ــيت تتجل ــة، ال ــشفية احلالي ــسياسة التق ــرت ال أث

 الـــيت يف اإلدارةاحلكوميـــة املنخفـــضة ويف ختفـــيض املـــوظفني، 
 . ميزانية جديدةبشأن بنشاطتتفاوض 

ــسيدة فرنانـــديز  - ٤٧ ــا (الـ ــات  ): بوليفيـ ــت إن سياسـ قالـ
 زادت مــن حــدة ٢٠٠٥التعويــضات الــيت اتبعــت طــوال عــام  

 قـصري األجـل     مطالبات التعويضات سـبيال   تعد  و. الفقر وتأنيثه 
تــصدى للمــشكلة العميقــة اجلــذور وهــي إعــادة تللعــالج، وال 

وســـتركز اخلطـــة اجلديـــدة علـــى . توزيـــع النـــاتج االجتمـــاعي
الـــتغريات األساســـية يف ثالثـــة جمـــاالت مـــن هيكـــل االقتـــصاد 

ــة ذات    ــسياسات العام ــد وال ــي للبل ــسعى إىل  الكل ــصلة؛ فست ال
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ــداد      ــتهالك، وإعـ ــاط االسـ ــيري أمنـ ــوارد، وتغـ ــع املـ ــادة توزيـ إعـ
سياســـات إلعـــادة التوزيـــع علـــى النحـــو املتـــوخى يف معـــاش   

 من أجـل إحـراز      أنهعلى  . “بنتو خوانسيتو”الكرامة وبرنامج   
تقــدم بــشـأن هــذه القــضايا، يلــزم فهــم الــصالت بــني العمالــة   

 .ضلاحمللية واالقتصاد الكلي بصورة أف
ــسيدة كــابريو  - ٤٨ ــا (ال ــانون العنــف   ): بوليفي ــت إن ق قال

 واملــرتيل يــسعى إىل التــصدي جلميــع أشــكال العنــف   األســري
وميكـن تقـدمي الـشكاوى    . املرتيل ومحاية كل من املرأة والرجل   

إىل وحــدات محايــة األســرة واخلــدمات القانونيــة البلديــة، الــيت 
ــتــوفر رعايــة خا  يلــزم بــذل وبــالرغم مــن ذلــك، . صة للمــرأةل

املزيــد مــن اجلهــود مــن أجــل تعزيــز خــدمات الرعايــة وتنفيــذ    
 .محالت منع العنف

قالــت إن نــشر االتفاقيــة ): بوليفيــا ( توريكــوةالــسيد - ٤٩
ــا الكــثرية، يعتــرب حتــديا كــبريا تزيــد مــن تفاقمــه     بلغــات بوليفي

 بعـــض املنـــاطق ألنـــه يف و، البلـــدأرجـــاءيف املوجـــودة األميـــة 
التلفزيـون  ناهيك عـن مـشاهدة      إىل اإلذاعة   ميكن االستماع    ال
كـن تـدرك شـيئا      مل ت ها  نفـس  هـي    ومبـا أهنـا   .  الـصحف   قراءة أو

عن وجود االتفاقية قبل سنوات قليلة، فهـي تفهـم احلاجـة إىل             
لمنظمـات املهتمـة وحثهـا      لعلومـات   امل توفري   كما يلزم . نشرها

 .على مؤازرة اجلهود املبذولة لزيادة الوعي بشأن االتفاقية
الحظـت عـدم اإلشـارة يف       :  شيلنغ - شوب   ةالسيد - ٥٠

التقريـــر الـــدوري ويف الـــردود، إىل أي تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة  
 ضرورية يف بعـض     اليت تعد ،  ) من االتفاقية  ٤، املادة   ١الفقرة  (

ــود أيــضا أن تعــرف  أهنــوقالــت . احلــاالت كانــت تلــك إن ا ت
ب  مبوجـ   أيـضا  ، بل وإلزامية   فحسب التدابري ليس مسموحا هبا   

الدســـتور اجلديـــد، ومـــا إذا كانـــت قـــد طُبقـــت عنـــد توزيـــع  
 هو عدد النـساء والرجـال الـذين    ماألراضي، واسندات ملكية   

ــسندات   ــهوأردفــت . منحــوا تلــك ال ــضا   أن ــزم معلومــات أي  تل

بشأن أي خطة لتطبيق تدابري خاصة مؤقتة كجزء مـن اجلهـود            
 . اءاملبذولة للقضاء على األمية وتوفري شهادات امليالد للنس

ــر يــشري إىل إجــراء دراســات     - ٥١ ــة إن التقري ومــضت قائل
 التنـوع   انتـهاج  عنـد    أنـه ولقد أظهـرت التجربـة      . بشأن التنوع 

 األخــري إىل رتعالثقــايف بــالتزامن مــع املــساواة بــني اجلنــسني، يــ 
 ولذا سيكون من املفيد احلصول علـى مزيـد   .للضعفالتعرض  

ودة بــني خمتلــف مــن املعلومــات بــشأن مفــاهيم املــساواة املوجــ 
إذا كــان  ومــا. اجملتمعــات احملليــة للــسكان األصــليني يف بوليفيــا

 ةكملــم ا أدواريــؤدونالرجــال والنــساء يعــاملون باعتبــارهم    
بعـــضها عوضـــا عـــن اعتبـــارهم ذوي قـــدرات بدنيـــة وذهنيـــة ل

ــة  إذ أنمتــــساوية،  ــذا النــــهج أن يتعــــارض مــــع االتفاقيــ .  هــ
ي اسـتخدمه   ، الـذ  “اإلنـصاف ”وتساءلت عن معـىن مـصطلح       

ــين      ــصاف ال يع ــى أن اإلن ــدة، وشــددت عل ــرات عدي ــد م الوف
ــت    ــساواة؛ وقال ــضرورة امل ــن انتــهاج    أهنــبال ــالقلق م ــشعر ب ا ت

وتساءلت عمـا جيـري     . التنوع على حساب متتع املرأة حبقوقها     
القيام به من أجل التـصدي للتناقـضات احملتملـة وعـن الطريقـة              

ا لالتفاقيـة علـى نظـام       اليت يـتم هبـا تطبيـق معـايري املـساواة وفقـ            
 .العدالة اجملتمعية

 كــان الدســتور إن لــيس مــن اجللــي أنــهوأخــريا قالــت  - ٥٢
 . واهلوية اجلنسيةةاجلنسيامليول  بسبباجلديد حيظر التمييز 

قالت إن حتريـر الـسكان األصـليني يف         : السيدة سيمز  - ٥٣
فمـن الناحيـة التارخييـة، جـرى        . بوليفيا سيلهم املنطقـة بأسـرها     

ع هويات كثري مـن سـكان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر               قم
الكارييب على يد السلطات االستعمارية كما أن الغـزو خلـف           
إرثا من العنف يف جمتمعـات الـسكان األصـليني؛ وبـالرغم مـن              

ا متيـل   هنـ  أل أن تكـون مثاليـة    ذلك فإن تلك اجملتمعات ال ينبغـي        
ا ســــتقدر أهنــــوأردفــــت .  الــــسلطة األبويــــةاالســــتناد إىلإىل 

برامج حمددة للـسكان األصـليني      وضع  االستماع إىل ما يتعلق ب    
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ــسانية      ــوقهم اإلنــ ــرف حبقــ ــليني تعتــ ــسكان األصــ ــساء الــ ونــ
 .وبإنسانيتهم

قالـت إن التـشريع لـيس كافيـا؛ فيجـب      : السيدة جرب  - ٥٤
أن تتغري املفاهيم واملواقف جتاه املـرأة كمـا جيـب التغلـب علـى               

ــار ــة األفك ــة  النمطي ــاملتعلق ــارت إىل التحــديات  . دورهاب وأش
املتعلقة باألميـة والفقـر الـيت ذكرهـا الوفـد، فطلبـت معلومـات               
تفصيلية بـشأن الـربامج الـيت جتـري لزيـادة التوعيـة بـشـأن دور                
املرأة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية كما طلبت معلومـات         
بشأن دور وسائط اإلعالم، وخاصة اإلذاعـة، يف البلـد، الـذي            

 . من معدالت مرتفعة لألميةيعاين
الحظـت مـع القلـق اسـتخدام        :  أبيا -السيدة كوكر    - ٥٥

؛ فقالـــت إن مثـــل تلـــك “الـــسلطة الذكوريـــة”الوفـــد للفظـــة 
. ت يستفيد هبا من يعارضون املساواة بني الرجـل واملـرأة          بياناال
ــة أ و ــشري إىل  أردفــت قائل ــر ي ــيري  حــدوث ن التقري ــدم يف تغ تق

رسات العرفية، القائمـة علـى تفـوق أحـد          األمناط الثقافية واملما  
وبالرغم مـن ذلـك، فهـو يـشري أيـضا إىل            . اجلنسني على اآلخر  

 املساواة والدور القـيم الـذي تقـوم بـه           عن الكالم   مع كثرة  أنه
املــرأة، فــالواقع أن ذلــك الكــالم يــستخدم ملــنعهن مــن ممارســة  

ا تود احلصول على إيضاح بـشأن ذلـك         أهنوأردفت  . حقوقهن
 .البيان
 يف  تـساءلت عـن الـسبب     : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٥٦

أن برنامج منـع العنـف يف املـدارس مل يـدرج ضـمن الـدورات                
 علــى حنــو مــا أُشــري إليــه يف الــردود الــيت تقــدمها وزارة التعلــيم

 .على قائمة القضايا
ن والبوليفيـ مـا يتـصف بـه        أنقالـت   : السيدة بيمنتـال   - ٥٧

ال يزالــون فقــراء بــصورة غــري   مــن أهنــم واملــسناتاألفــريقيني 
متناســـبة يوضـــح االفتقـــار إىل سياســـة عامـــة شـــاملة تتـــصدى 
ألشـــكال التمييـــز العنـــصري واجلنـــساين والـــديين واألشـــكال  

 فهـم ا تود أن تعلم الطريقة الـيت ي       أهنوأردفت  . األخرى للتمييز 

.  واالسـتراتيجيات الـيت تتخـذ لتحقيـق ذلـك          ،هبا الوفد التنـوع   
لومـات أيـضا بـشأن الطريقـة الـيت تنفـذ هبـا               تلـزم مع   أنهوقالت  

 بــشأن العنــف ضــد للجنــة ١٩احلكومــة التوصــية العامــة رقــم  
 ســـيكون مـــن املفيـــد يف املـــستقبل أنـــهومـــضت قائلـــة . املـــرأة

لحـد مـن العنـف      احملـرز ل  احلصول على معلومات بشأن التقدم      
 .ضد املرأة يف جمال العمل

 بيانـــات ظـــت االفتقـــار إىل الح:بيغـــون الـــسيدة آرا - ٥٨
ــن       ــساءلت عـ ــل، وتـ ــاملرأة والطفـ ــار بـ ــشأن االجتـ ــصائية بـ إحـ

سـيما   املفقـودين وال  جبمـع املعلومـات عـن        املتعلقـة اإلجراءات  
 يف اختطـافهم،    كونون متـورطني  وأن أعضاء األسرة كثريا ما ي     
قبــة مــرتكيب تلــك  اعملالــيت تــسن كمــا تــساءلت عــن القــوانني  

ــرائم ــة . اجلـ يـــضا بـــشأن  تلـــزم تفـــصيالت أأنـــهومـــضت قائلـ
ــار    ــة االجتـــ ــصادية ملكافحـــ ــة واالقتـــ ــسياسات االجتماعيـــ الـــ

وســيكون مــن املفيــد إجيــاد إطــار زمــين العتمــاد  . باألشــخاص
مشروع قـانون مكافحـة االجتـار املـشار إليهـا يف الـردود علـى                
ــشأن      ــات بـ ــى معلومـ ــصول علـ ــذلك احلـ ــضايا وكـ ــة القـ قائمـ

ضاء خدمات الدعم املقدمة إىل ضحايا االجتـار، الـذين هـم أعـ            
 .يف أقليات من السكان األصليني واألقليات اإلثنية

ق يتساءلت عن الطريقة الـيت تنـس      : السيدة شوتيكول  - ٥٩
 هبا خمتلف اآلليات الوطنية الـيت تعـاجل االجتـار         اجلهود اليت تقوم    

، املـــشار إليهـــا يف الـــرد علـــى   بـــاجلنسجتـــارالاو باألشـــخاص
س مـن اجللـي      لـي  أنـه  يف قائمة القـضايا؛ وأضـافت        ١٣السؤال  

 يف وزارة   باألشـخاص  كان اجمللس الـوطين ملناهـضة االجتـار          إن
وسـيكون مـن املفيـد احلـصول علـى          . العدالة هو اهليئـة املنـسقة     

معلومــات إضــافية بــشأن قــانون االجتــار يف األطفــال، وقــانون   
، والتــشريعات األخـرى اجلديــدة  باألشـخاص مكافحـة االجتــار  

ردة يف الردود، ومعرفة مـا إذا       أو مشاريع القوانني اجلديدة الوا    
ــار بروتوكــول     ــشريعات تأخــذ يف االعتب ــع كانــت تلــك الت من

 وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،        
ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   املتحــدة األمــماملكمــل التفاقيــة 
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ا ســترحب أيــضا بــأي توضــيح للتــدابري  أهنــوأردفــت . الوطنيــة
القانون، ملعاقبة مستخدمي اخلدمات الناجتـة عـن        االبتكارية يف   

 يف  ١٣ ، املشار إليها يف الـرد علـى الـسؤال         باألشخاصاالجتار  
ــة    ــردود؛ ومــضت قائل ــهقائمــة ال ــي  أن ــيس مــن اجلل  كــان إن ل

، باألشــخاصالقــانون يــشمل أحكامــا حلمايــة ضــحايا االجتــار  
ــوفر املــ   وى هلــم واخلــدمات أوعــودهتم ســاملني إىل أســرهم، وت

توقعـات  ا تـود أن تعـرف   أهنـ وأخريا قالت   . ورية األخرى الضر
بوليفيا فيما يتعلق بالعمل على حنـو متعـدد األطـراف ملكافحـة             

 . األرجنتنير، وال سيما مع بلدان املقصد مثلاالجتا
ــان  - ٦٠ ــسيد فلنترم ــساءل : ال ــت إن ت ــة توجــدكان  متابع

  يف قائمـة القـضايا،     ١٤للتوصية الواردة يف الـرد علـى الـسؤال          
عامــة حلمايــة السياسة يف جمــال الــ ضــرورة وضــع تــدابري بــشأن

حقوق اإلنسان للعـامالت يف جمـال اجلـنس؛ وتـساءل عمـا إذا              
وأردف . كانت احلكومة تعتزم سن قـانون حمـدد بـشأن البغـاء           

مـا يتعلـق مبركـز املنظمـة الوطنيـة       يلـزم أيـضا توضـيح      أنـه قائال  
حتقيـق  سعى إىل   تـ   يت، املشار إليـه يف الـردود، والـ        البغايالتحرير  

 .االعتراف بالبغاء كوظيفة مشروعة
ا عـضوا يف اللجنـة، فطلبـت        صفتهتكلمت ب : الرئيسة - ٦١

 اغتيــاهلن كــل ســنة ري عــدد النــساء الــاليت جيــعــنإحــصاءات 
ــذين ي   ــرتكيب اجلــرائم ال ــدد م ــالونوع ــن ــت . با العق ــوقال ا أهن

ستقدر أيضا احلصول على مزيـد مـن املعلومـات بـشأن تـدابري              
وى، أ مــن قبيــل املــ  املقدمــة إىل ضــحايا العنــف املــرتيل مايــةاحل

ى اخلـدمات   علصول الضحايا   حب  املعلومات املتعلقة  واستكمال
ــ املتعلقـــة ة اجلديـــداتاالجتماعيـــة يف ضـــوء التـــشريع العنف بـ

 ركـز وأخريا تساءلت عما إذا كانـت االتفاقيـة تتمتـع مب        . املرتيل
 . القانون احمللي تنازع معتنطوي علىأمسى يف القضايا اليت 

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


