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 .٠٥/١٥افُتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع ( من االتفاقية١٨
ــ  ــايندوريـــة اجملمعـــة  رير الاالتقـ الثالـــث والرابـــع   والثـ

 (CEDAW/C/BOL/2-4 )تـــابع(بوليفيـــا مـــن  املقدمـــة
 Add.1) و CEDAW/C/BOL/Q/4 و

ــا     - ١ بنــاء علــى دعــوة الرئيــسة، اختــذ أعــضاء وفــد بوليفي
 .أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة

 )تابع (٦ إىل ١املواد 
قالــت إن القــانون رقــم   ): بوليفيــا (الــسيدة كــابريو  - ٢

مشـــل مجيـــع اجلـــرائم املتعلقـــة باالجتـــار   ٢٠٠٦ لـــسنة ٣٣٣٥
ــع      ــسواء، ووضـ ــى الـ ــاً علـ ــوراً وإناثـ ــالغني ذكـ ــال والبـ باألطفـ

وأُنــشئت جلنــة مــشتركة بــني . سياســات ملعاجلــة تلــك املــشكلة
ــة والــسكان األصــليني    القطاعــات تــضم وزارة الــشؤون الريفي
. وشــؤون اجلنــسني واألجيــال ووزارة العــدل ووزارة الداخليــة

ــة للــــهجرة  وكــــان مكتــــب أمــــني  ــة الدوليــ ــامل واملنظمــ  املظــ
 .واملنظمات غري احلكومية ممثلني أيضا يف هذه اللجنة

ــانون      - ٣ ــاً يف القـ ــيس جمرَّمـ ــاء لـ ــول إن البغـ ــضت تقـ ومـ
 ٢٠٣٣البــوليفي لكــن القــوادة حمظــورة مبوجــب القــانون رقــم 

 .ومبقتضى التشريع املتعلق باالجتار باألشخاص
اقات ثنائية بـشأن االجتـار      وقالت إن بوليفيا وقَّعت اتف     - ٤

مع شيلي واألرجنتني، وتبذل حالياً جهـوداً إلنـشاء اتفـاق مـع      
السوق املشتركة لبلدان أمريكا اجلنوبيـة يـشمل أيـضا أحكامـاً            
تـضمن متتـع املهـاجرين جبميـع احلقـوق املـستحقة هلـم مبوجــب        

 .القوانني واالتفاقيات الدولية
ا تتفــق يف الــرأي قالــت إهنــ): بوليفيــا (الــسيدة أغريــدا - ٥

على أن املساواة والتتـام مفهومـان خمتلفـان وإن لفكـرة املـساواة              
ــا تلــك       ــا فيه ــة، مب ــصها يف كــل ثقاف ــرأة خصائ ــني الرجــل وامل ب

وبالتــايل، ينبغــي أن تــضع . املتعلقــة باجلماعــات اإلثنيــة البوليفيــة
املبــادرات اجلديــدة للمــساواة بــني اجلنــسني يف االعتبــار هــذه       

ئها سياسات عامة وأخرى قطاعية؛ وأضافت أن       الفروق باحتوا 
أوجــه عــدم املــساواة متــارس بطــرق خمتلفــة وال بــد مــن مراعــاة   

وملا كانت املمارسات الثقافية حتجـب أحيانـاً        . أوجه االختالف 
اإلجحاف وتقلل من شأن العنف املـرتيل، بـات مـن الـضروري             
 .أوال ضمان كشف العنف مث العمل على تنفيذ سياسات عامة

وقالــت إنــه باإلضــافة إىل اخلطــة الوطنيــة ملنــع العنــف    - ٦
ــه، هنــاك أيــضاً بــرامج للقــضاء علــى      ضــد املــرأة والقــضاء علي

ومن شأن برنـامج جديـد      . القولبة والفقر، لكنها ليست كافية    
أن يزيـــد حـــصول املـــرأة علـــى األرض واإلســـكان واالئتمـــان 

 .اجلزئي، بصرف النظر عن سن املرأة أو مركزهـا االجتمـاعي          
وأضــافت أنــه منــذ اعتمــاد القــانون املتعلــق باملؤســسة الوطنيــة   

، حـدث تقـدم كـبري، رغـم     ١٩٩٦إلصالح األراضـي يف عـام    
أن بعـــض املنـــاطق أكثـــر انفتاحـــاً مـــن غريهـــا يف قبـــول املـــرأة 

 يف املائة من سندات ملكيـة       ١٢كمالكة لألرض؛ وحتوز املرأة     
ملكيــة  يف املائــة مــن صــكوك  ٤٥األراضــي الزراعيــة؛ وهنــاك 

 .األراضي بأمساء األزواج والزوجات معاً
قالــت إنــه للقــضاء علــى ): بوليفيــا (الــسيدة فرنانــديز - ٧

القوالب النمطية وأمناط التمييـز ضـد املـرأة، مت إدخـال منظـور              
ــب نظــام      ــيم، إىل جان ــاهج التعل ــساين يف من ــد اجلن ــاة الُبع مراع

 مــــن ٢٢ إىل ١٩وتتــــضمن الـــصفحات مــــن  . لتقيـــيم األداء 
ــر الت ــات   (CEDAW/C/BOL/4)قري ــدم والعقب ــات عــن التق  بيان

 .فيما يتعلق مبراعاة املنظور اجلنساين يف التعليم
قالــــت إن منظمــــات ): بوليفيــــا (الــــسيدة توريكــــو - ٨

. الفالحني ساعدت على إحداث تغيريات يف ملكيـة األراضـي         
ــات      ــى بعـــض الفئـ ــؤثران علـ ــصرية يـ ــز والعنـ ــزال التمييـ وال يـ

 واألرقاء الفعليني لدى ُمـالَّك األراضـي        -“ اُألسر األسرية ” و
وعلــى الــرغم مــن تــصديق  . األغنيــاء مــسألة موضــع االهتمــام 
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بوليفيـــا علـــى االتفاقيـــة األمريكيـــة حلقـــوق اإلنـــسان يف عـــام  
 .، ما زال يتعني بعد تنفيذها١٩٧٩

قالـت إنـه لـيس هنـاك بنـد          ): بوليفيـا  (السيدة كابريو  - ٩
 .اخلاصة املؤقتةيف الدستور ينص على التدابري 

تكلمت بصفتها عـضواً يف اللجنـة، فـسألت         : سةالرئي - ١٠
ــة مباشــرة، وإذا كــان األمــر      ــذ االتفاقي ــتم تنفي عمــا إذا كــان ي

 بـشأن التـدابري   ٤ من املادة ١كذلك، فإنه ينبغي تطبيق الفقرة   
وتـساءلت عمـا إذا كـان للمعاهـدات املـصدق           . اخلاصة املؤقتة 

األخرى أو أنه من املطلوب تشريع      عليها نفس مركز القوانني     
 .ينص على تنفيذها

ــابريو  - ١١ ــسيدة كـ ــا (الـ ــات  ): بوليفيـ ــت إن لالتفاقيـ قالـ
املصدق عليها نفس مركـز القـانون، لكـن يلـزم وجـود آليـات               

وأضـافت  . لتنفيذها وجعلها متوافقـة مـع التـشريعات األخـرى         
جتـري  غـري أنـه     . أنه مل يتم بعد استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة       

 .عملية إصالحات للقوانني
 ٩ إىل ٧املواد 
 يف املائـة مـن النـاخبني        ٥٠قالـت إن    : السيدة مـايولو   - ١٢

مــن النــساء؛ وتــساءلت عمــا إذا كانــت احلكومــة تعتــزم اختــاذ  
خطـوات لتـشجيع النــساء علـى التـصويت لغريهــن مـن النــساء      

 .ولتقدمي الدعم إىل النساء املرشحات
ــسبارد  - ١٣ ــسيدة غـ ــت أن الح: الـ ــن  ٢٠ظـ ــة مـ  يف املائـ

القضاة من النساء وسألت عمـا إذا كـان قـد أُحـرز تقـدم منـذ               
وأعربـت عـن الرغبـة يف معرفـة كيفيـة تـسمية             . إصدار التقريـر  

القضاة من النساء وطلبـت معلومـات عـن القاضـيات وضـباط             
 .الشرطة من النساء

رحبت باملستوى الرفيـع    :  زرداين -السيدة بلميهوب    - ١٤
ــأن  ــد وبـ ــليني   للوفـ ــسكان األصـ ــساء الـ ــن نـ ــدل مـ ــرة العـ .  وزيـ

واقترحــت أن يقــوم الوفــد لــدى عودتــه إىل بوليفيــا بعقــد مــؤمتر 

ــشجيع املنظمــات غــري      ــة ولت ــشرح حــواره مــع اللجن صــحفي ل
كما ينبغي االستفادة   . احلكومية لتكون من دعاة تنفيذ االتفاقية     

 .من وسائط اإلعالم يف تعبئة النساء والرجال على السواء
وأضافت قائلة إهنا فهمت بأن الطفل مـن أب بـوليفي         - ١٥

وأُم أجنبية يستطيع أن خيتار جنسية أي مـن الوالـدين وسـألت             
مــا إذا كــان نفــس الــشيء ينطبــق علــى الطفــل مــن أُم بوليفيــة   

 .وأب أجنيب
ــابريو  - ١٦ ــسيدة ك ــا (ال ــة   ): بوليفي ــسبة املئوي ــت إن الن قال

 إىل  ٢٨ح بـني    للقاضيات ختتلـف حـسب املنطقـة، فهـي تتـراو          
.  يف املائــــة يف البــــاز٢٥ يف املائــــة يف كوتــــشامبا وتبلــــغ ٣٠

ويستطيع الطفل أن خيتار جنـسية أي مـن الوالـدين عنـد بلـوغ       
 .سن األغلبية

ــا (الــسيدة أغريــدا - ١٧ أعربــت عــن اتفاقهــا مــع  ): بوليفي
الرأي القائل بضرورة أن تساعد احلكومـة يف متويـل احلمـالت            

ــة للنـــساء ــافت أن حتقيـــق اهلـــدف املتمثـــل يف  . االنتخابيـ وأضـ
ــساء ســوف       ــن الن ــصويت لغريهــن م ــى الت ــساء عل ــشجيع الن ت
يستغرق عدة سـنوات علـى الـرغم مـن إحـراز تقـدم يف إقنـاع                 

 .السكان األصليني بالتصويت ملرشحني من أقراهنم
ومضت قائلة إنه ستلزم عملية تغيري طويلة فيما يتعلـق    - ١٨

ــضاء    ــئيت الق ــرأة يف هي ــث   بوضــع امل ــا، حي ــشرطة يف بوليفي  وال
ــسالً يف       ــات تسلـ ــر اهليئـ ــدول، أكثـ ــع الـ ــا يف مجيـ ــا، كمـ أهنمـ
ــتني احلـــصول علـــى     ــا اهليئـ ــرأة يف كلتـ ــاح للمـ ــائف؛ وُيتـ الوظـ

ــة    ــيهن الترقي ــه مــن العــسري عل ــدريب، لكن ــد مت مــؤخراً  . الت وق
 يف املائــة كحــد أدىن لقبــول مقــدمي ٩ختــصيص حــصة بنــسبة 

 . أكادميية الشرطةالطلبات من السكان األصليني يف
قالـت إنـه يلـزم أن يعمـل         ): بوليفيـا  (السيدة توريكـو   - ١٩

ــة    ــسياسة العام ــاً لوضــع ال ــساء مع ــرأة مــن   . الن ولقــد تولــت امل
الــسكان األصــليني زمــام القيــادة يف جمــاالت كــثرية مــن بينــها   
ــا     ــترداد مواردهـ ــساعدة يف اسـ ــشرطة واملـ ــيش والـ ــول اجلـ دخـ
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ات من الـسكان األصـليني      ومع ذلك ليس لدى كثري    . الطبيعية
يستطعن التصويت يف االنتخاب ويقـع   وثائق هوية، ومن مث ال 

 .اخلطأ على النظام
 ١٤ إىل ١٠املواد 
ــسيدة  - ٢٠ ــومآالـ ــيم    : را بيغـ ــان التعلـ ــا كـ ــه ملـ ــت إنـ قالـ

االبتــدائي جمانيــاً وإلزاميــاً علــى الــسواء، فإهنــا مندهــشة ملعرفــة    
 عامــاً ١٥مــن ُعمــر  يف املائــة مــن النــساء الريفيــات  ٣٧,٩ أن

فـــأكثر أُميَّـــات وإن معـــدالت التـــسرب مـــن التعلـــيم مرتفعـــة  
وتــــساءلت . اجلنــــسني كليهمــــا يف مجيــــع أحنــــاء البلــــد  بــــني
كانت احلكومة ملتزمة متامـاً بتنفيـذ احلـوافز املـذكورة            إذا عما

ــسؤال    ــى الـــ ــا علـــ ــسائل  ١٥يف ردود بوليفيـــ ــة املـــ  يف قائمـــ
(CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1)أثري تلـــــك ، ومـــــا مـــــدى تـــــ

احلــوافز ومــا إذا كانــت الــربامج املــذكورة يــتم تقــدميها بلغــيت   
 .األميارا والكويكوا

ســـألت عـــن املـــشاكل   : أكـــسياوكياوالـــسيدة زو  - ٢١
احملددة اليت واجهت احلكومة يف جهودها للقضاء على التمييـز          

وســألت عمــا إذا كــان قــد مت  . ضــد الفتيــات يف جمــال التعلــيم 
ــدريب للمدرســ   ــوفري الت ــسني؛   ت ــني اجلن ــساواة ب ني يف جمــال امل

إذا كانت الكتب املدرسية املقررة قد روجعت بغيـة إزالـة        وما
ــي        ــا ه ــك، م ــا حــدث ذل ــة، وإذا م ــة التمييزي ــب النمطي القوال
التغيريات اليت مت إدخاهلا؛ وما إذا كان التعلـيم متاحـاً للفتيـات             

وأضافت أنه سيكون أيضا موضـع      . الالئي تسربن من املدرسة   
ــة   الت ــة احلكومـ رحيـــب احلـــصول علـــى معلومـــات عـــن سياسـ

يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، مبـا يف ذلـك أيـة غايـات              فيما
وطلبت يف ختـام كلمتـها معلومـات عـن النـسبة            . ُيراد حتقيقها 

 .املئوية للمعلمات على مجيع املستويات
ــسيدة ســيمز  - ٢٢ ــؤدي كــثرياً    : ال ــا ختــشى أال ت قالــت إهن

يادة الوعي وتغـيري املنـاهج إىل القـضاء علـى           جهود احلكومة لز  
التحيز اجلنسي والعنصرية، ال سـيما ضـد البـوليفيني مـن أصـل             

ــبعهم مباشــرة    . أفريقــي وملــا كــان املــستعمرون األســبان قــد أت
وصــول العبيــد األفــريقيني، فقــد مت وصــم البــوليفيني مــن أصــل 
أفريقــي بــأهنم جــزء مــن النظــام االســتعماري وعوملــوا كــأهنم   

ــ” ومــن مث يلــزم اختــاذ تــدابري خاصــة  . “وا أشخاصــاً فعــالسلي
مؤقتة وهنج ابتكارية لكل من البـوليفيني األفارقـة والنـساء مـن             

 .السكان األصليني
تكلمت بصفتها عضو يف اللجنة، فأشارت إىل   : الرئيسة - ٢٣

 من إعالن األلفية، عقدت الدول األطـراف        ١٩أنه مبوجب املادة    
ألوالد والفتيات من إهناء مرحلة التعلـيم     العزم على ضمان متكني ا    

ــساوي إىل     ــدائي بالكامــل وإتاحــة الفرصــة هلــم للوصــول املت االبت
وأعربـت عـن الترحيـب باحلـصول علـى          . مجيع مستويات التعلـيم   

 .معلومات عن التقدم احملرز يف حتقيق ذلك اهلدف
أوضـحت أنـه علـى الـرغم        ): بوليفيـا  (السيدة أغريدا  - ٢٤

يف بوليفيا ظل جمانيـاً وشـامالً منـذ اخلمـسينات،           من أن التعليم    
ال تــزال معــدالت اُألميَّــة عاليــة ومــا زال يــتعني بعــد حتقيــق        

وأضـافت أنـه مت إدخـال بـرامج جديـدة           . املساواة بني اجلنسني  
منذ إعداد أحدث تقرير لبوليفيا، لكن تأثريها مل يكـن ُمرضـياً            

ت كـــبرية متامـــاً، جزئيـــاً، ألنـــه خـــارج املـــدن، حيـــث املـــسافا
وخيشى اآلباء واُألمهات أن تتعرض بنـاهتن للعنـف اجلنـسي يف            

وأشـارت إىل أن احلكومـة، الـيت جعلـت     . الطريـق إىل املدرسـة  
ــوفري      ــزم ت ــة، تعت ــصراً أساســياً للتنمي ــة بوصــفه عن ــيم أولوي التعل
النقل إىل املدرسـة وتـسهيالت اإلقامـة الداخليـة جمانـاً للفتيـات        

 .لريفيةالالئي يعشن يف املناطق ا
وقالت إنه كجزء من برنامج اإلصالح التعليمي، متـت          - ٢٥

مراجعة الكتب املدرسية املوجودة وتقدمي كتب جديـدة هبـدف          
غـري أهنـا    . القضاء على التحيز اجلنسي وغريه من أشكال التمييز       

ــود        ــن قي ــاين م ــا تع ــل بوليفي ــرية مث ــدان الفق أشــارت إىل أن البل
وأضـافت أن   . ة ملشاكل أخـرى   هيكلية ومتيل حنو إعطاء األولوي    

تعليم الكبـار والـدورات التعليميـة الليليـة، ال سـيما يف اجملـاالت               
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التقنيــة، متاحــة للفتيــات الالئــي تــركن املدرســة؛ وجــار اقتــراح  
 .مبادرات جديدة لزيادة حصول املرأة على التعليم

أكــدت أن التعلــيم جمــاين ): بوليفيــا (الــسيدة توريكــو - ٢٦
وإن احلكومـة تـرى بـأن       . ة املدرسـة الثانويـة    وإلزامي حـىت هنايـ    

على اجملتمع التزام بالقضاء علـى اُألميَّـة وإهنـا جعلـت األولويـة              
لضمان الوصول إىل التعليم جلميع الفقراء، مبـا يف ذلـك تقـدمي             
ــا       ــا أهن ــبس؛ كم ــذاء واملل ــل والغ ــوفري النق الكتــب املدرســية وت

ان بــدأت مبــادرة تركــز بوجــه خــاص علــى النــساء مــن الــسك  
األصليني، وهي تـدرك احلاجـة إىل حتـسني نوعيـة املدرسـني يف         

وأضــافت أن حكــوميت كوبــا وفرتويــال    . املــدارس احلكوميــة 
ترعيــان برناجمــاً لإلملــام بــالقراءة والكتابــة بأحــدث الوســائل       

.  امـــرأة٢٨٠ مـــشترك مـــن بينـــهم ٣٠٠التكنولوجيـــة يـــضم 
 .املشكلةوتتخذ اجلمعية التأسيسية أيضاً خطوات ملعاجلة هذه 

 يف املائة فقـط  ٢قالت إن   ): بوليفيا (السيدة فرنانديز  - ٢٧
من املدارس الثانوية تقع يف مناطق ريفيـة؛ وهـي ليـست دائمـاً              
عاليـــة اجلـــودة، والوصـــول إليهـــا مـــشكلة، ال ســـيما بالنـــسبة  

وأضافت أن ارتفاع مستويات الفقر وحـواجز اللغـة          . للفتيات
اُألمهـات تعـوق أيـضا التقـدم        والتكاليف اليت يتحملها اآلبـاء و     

 .حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم
وأضافت قائلـة إن حالـة البـوليفيني مـن أصـل أفريقـي               - ٢٨

. قد روعيت عند إعداد االستراتيجية الوطنية حلقـوق اإلنـسان         
وعلى الرغم من أن حقوقهم واردة يف الدستور وُمعتـرف هبـم            

ثلني علــى هــذا النحــو يف ضــمن فئــات الــشعب، فــإهنم غــري ممــ 
ويتركز البوليفيون األفارقة يف منطقة البـاز       . اجلمعية التأسيسية 

ويف مناطق أخرى فقرية من البلـد، لكـن ال توجـد إحـصاءات              
دقيقة عن عددهم أو مستويات الفقر يف صـفوفهم؛ وسـيكون           

 .هناك مزيد من البيانات متاحاً بعد التعداد القادم
إنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة  قالــت : الــسيدة بــاتن - ٢٩

التــدابري الــيت نفــذهتا احلكومــة مــن أجــل إعطــاء املــرأة الفرصــة   

للوصول إىل أعمـال مرتفعـة املهـارة ومناصـب رفيعـة يف جمـال               
وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي إيــضاح مــا إذا كــان مــن . اإلدارة

املتوخى اختاذ تدابري خاصة مؤقتة ومـا إذا كانـت قـد اُتخـذت              
 فرص توظيف املرأة وتشجيعها علـى الـدخول         خطوات لتنويع 

يف املهن اليت يسيطر عليها الرجل، وما إذا كانـت قـد أُنـشئت              
 .آلية للبت يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز يف األجور

وطالبت بضرورة تقدمي مزيد من املعلومات عن تـأثري          - ٣٠
اخلطـــة الوطنيـــة للـــسياسات العامـــة بـــشأن املمارســـة الكاملـــة 

، وعن محايـة اُألمومـة املقدمـة        )٢٠٠٧-٢٠٠٤(رأة  حلقوق امل 
لعامالت املنازل والعـامالت الزراعيـات وأيـضا عـن اخلطـوات            
املتخذة إلنـشاء نظـام شـامل جلمـع البيانـات عـن القطـاع غـري                 

وأضافت أنه ينبغي أيضا على الوفد بيـان الـسياسات          . النظامي
ــرأة       ــصادية للمـ ــرص االقتـ ــسني الفـ ــياغتها لتحـ ــت صـ ــيت متـ الـ

ــة    وت ــوفري احلماي زويــدها بفــرص عمــل يف القطــاع النظــامي وت
 .االجتماعية هلا

طالبت بـأن تتـضمن بـرامج       ): املقررة (السيدة ديريام  - ٣١
الــصحة الوطنيــة منظــور جنــساين وأن تــويل احلكومــة االعتبــار 

 الـصادرة عـن اللجنـة بـشأن         ٢٤الواجب للتوصية العامـة رقـم       
دمي مزيـد مـن املعلومـات    وأضافت أنه ينبغي تق  . املرأة والصحة 

وسـيكون  . عن أثر خطط التأمني علـى حيـاة النـساء الريفيـات           
ــن         ــت دراســة ع ــت أُجري ــا إذا كان ــة م ــضاً معرف ــد أي ــن املفي م
ــصحية       ــة ال ــى الرعاي ــرأة عل ــرض حــصول امل ــيت تعت ــات ال العقب

 .ومعرفة املزيد عن معدالت وفيَّات اُألمهات
جـه خـاص أن     قالت إنه مـن املهـم بو      : السيدة بيمنتل  - ٣٢

تــستفيد احلكومــة مــن التوصــيات العامــة يف صــياغة الــربامج       
وطلبــت معلومــات عــن االســتراتيجيات املتعلقــة . والــسياسات

بتعزيــز اعتمــاد قــانون احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة واحلــد مــن    
حــاالت محــل املراهقــات وممارســات اإلجهــاض غــري اآلمــن       

 .ووفيَّات اُألمهات
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قالت إنه قُدمت بيانات    : داري كا -السيدة هلربين    - ٣٣
. غــري كافيــة عــن اإلجهــاض واملقاضــاة يف حــاالت اإلجهــاض 

وملا كانت املرأة فيما يبدو ليست حرة يف اختاذ قرارات تتعلـق            
ــد معرفــة املزيــد عــن      باملــسائل الــصحية، فقــد يكــون مــن املفي
اخلطوات الـيت اختـذهتا احلكومـة لتزويـد النـساء مبعلومـات عـن               

ل وتوفري فرص حصول النساء الفقريات علـى        وسائل منع احلم  
 .تلك الوسائل

قالــــت إن احلكومــــة ): بوليفيــــا (الــــسيدة فرنانــــديز - ٣٤
ووزارة العمل اختذتا خطوات ملنع عدم املـساواة بـني اجلنـسني            

وأهــداف خطــة التنميــة الوطنيــة هــي ضــمان . يف ســوق العمــل
املــساواة بــني اجلنــسني يف مكــان العمــل وحــصول املــرأة علــى   

ــضمان االجتمــاعي  ــيم العمــل املــرتيل     . ال ــترط قــانون تنظ واش
ــأمني الــصحي     بــأجر ضــرورة حــصول عمــال املنــازل علــى الت

 .واملعاشات التقاعدية
قالــت إن اإلجهــاض غــري ): بوليفيــا (كــابريوالــسيدة  - ٣٥

ــة    ــاة اُألم يف خطـــر أو يف حالـ ــتثناء أن تكـــون حيـ قـــانوين باسـ
ــرأة  ــصاب امل ــق  . اغت ــيت تواف ــرأة ال ــى اإلجهــاض ُعرضــة  وامل عل

وهلذه األسـباب، فـإن اإلحـصاءات عـن اإلجهـاض           . للمقاضاة
 .غري متاحة

ــدا  - ٣٦ ــسيدة أغريــ ــا (الــ ــة  ): بوليفيــ ــت إن احلكومــ قالــ
ــا التوصــية       أخــذت ــا فيه ــار بعــض التوصــيات، مب ــني االعتب بع

وأضـافت أن قـانون احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة قـد             . ٢٤ رقم
أثـــار جـــداالً ومواجهـــات يف مجيـــع أحنـــاء بوليفيـــا ووضـــعت   
احلكومــة اســتراتيجية ملعاجلــة املعارضــة مــن جانــب اجلماعــات  

ســتور اجلديــد للمــرأة  مــن الد٦٦وتكفــل املــادة . الكاثوليكيــة
. والرجــل علـــى الـــسواء ممارســة احلقـــوق اجلنـــسية واإلجنابيـــة  

تــدرس احلكومــة الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة للنــساء مــن   كمــا
الــسكان األصــليني حــىت تــستطيع الــسياسة العامــة يف املــستقبل 

 .مراعاة الفروق اإلثنية

قالـت إن التـشريع املقبـل       ): بوليفيـا  (السيدة فرنانديز  - ٣٧
يتيح للرجل واملرأة احلـصول بالكامـل علـى الرعايـة الـصحية             س

ولن ينظر إىل هـذه املـسألة مـن زاويـة الـصحة اإلجنابيـة للمـرأة                 
وأضافت أن احلكومة عـززت اخلطـة الوطنيـة حملاربـة           . فحسب

ــة    ــفرياً لـــسوء التغذيـ ــاً صـ العنـــف اجلنـــساين، وأنـــشأت برناجمـ
 .ةووسعت نطاق الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابي

قالـت إنـه مـن املفيـد معرفـة      : بيـاه آ -السيدة كوكر   - ٣٨
التــدابري املتخــذة لــضمان حــصول مجيــع النــساء علــى األمــوال   
ــدد     ــد عــ ــة وحتديــ ــة اإلنتاجيــ ــادرات اإلمنائيــ ــصة للمبــ املخصــ
صـــاحبات األعمـــال واملزارعـــات الالئـــي اســـتفدن مـــن محلـــة 

ــة ” ــشراء البوليفي ــضا    . “ال وســيكون مــن دواعــي الترحيــب أي
ح التدابري املتخذة ملعاجلة عدم النجاح يف تعزيـز مـشاركة           إيضا

 .املرأة يف تلك احلملة
طلبـت معلومـات إضـافية عـن الربنـامج          : السيدة تـان   - ٣٩

ــصحية   ــدمات الـ ــاق اخلـ ــيع نطـ ــوطين لتوسـ ــه  . الـ ــافت أنـ وأضـ
سيكون مـن املفيـد أيـضاً معرفـة حجـم اخلـدمات وقـدرة كـل                 

. فيدات من الربنـامج وحدة صحية ومعداهتا وعدد النساء املست     
كمــا ســيكون مــن املفيــد معرفــة كــم عــدد النــساء واألطفــال    
املستفيدين من خطـة التنميـة التغذويـة للنـساء يف سـن احلمـل،               
والنــسبة املئويــة لألراضــي اململوكــة للمــرأة، ومــا إذا كــان مــن 
املتــوخى اختــاذ أيــة تــدابري خاصــة مؤقتــة لتعزيــز حــصول املــرأة  

ت توجــد أيــة قــوانني ُعرفيــة تعــوق علــى األرض، ومــا إذا كانــ
هذا األمر، ومـا إذا كانـت احلكومـة قـد اعتمـدت اسـتراتيجية               
تتــيح للمــرأة احلــصول علــى االئتمــان أو مــوارد أخــرى متكِّنــها 

 .من حتقيق االكتفاء الذايت
طلبـــت معلومـــات حمـــددة عـــن عـــدد : ربجـــالـــسيدة  - ٤٠

ث النــساء الالئـــي ميلكـــن أراض، والقواعــد الـــيت تـــنظم توريـــ  
األرض الزراعيــة، والنــسبة املئويــة للنــساء الريفيــات املتــاح هلــن 

وأضـافت  . الوصول إىل املرافق الصحية والتعليم ومياه الُشرب      



CEDAW/C/SR.812  
 

08-23154 7 
 

أنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة املزيــد حــول خطــط احلكومــة    
ملعاجلــة املــشاكل احملــددة الــيت تعــاين منــها النــساء الريفيـــات        

 .والنساء البوليفيات من أصول أفريقية
قالـت إنـه، خـالل الفتـرة        ): بوليفيـا  (السيدة فرنانديز  - ٤١

 وكنتيجــة مباشــرة لقــانون املــشاركة الــشعبية  ٢٠٠٥-١٩٩٥
سـيما   وقانون البلديات، بـدأت عمليـة مـشاركة املـواطنني، ال           

، اعتمـدت احلكومـة     ٢٠٠٠ويف عـام    . النساء يف احلكم احمللي   
. يـــةقـــانون احلـــوار، الـــذي خيـــصص مـــوارد للحكومـــات احملل 

وأضــافت أنــه ال يوجــد قــانون وطــين حمــدد أو سياســة وطنيــة   
ــرأة        ــوارد؛ ولكــن امل ــذه امل ــن ه ــرأة م ــها حتــدد اســتفادة امل بعين
اكتــسبت حــق احلــصول عليهــا عنــدما تزايــدت مــشاركتها يف  

وخـصص عـدد    . ختطيط احملليات، مما يكفل مراعاة احتياجاهتـا      
ــداً للمــشاريع الــيت تــصممها    ــرأة، مــن احملليــات مــوارد حتدي  امل

ــلة    ــة وذات صـ ــضة التكلفـ ــغرية منخفـ ــشاريع صـ ــا مـ ومعظمهـ
 .بالتنمية اإلنتاجية

ــشاريع    - ٤٢ ــدم بـــشأن املـ ــراز تقـ ــه مت إحـ ــة إنـ وأردت قائلـ
املــشتركة مــع اجملتمــع املــدين، علــى ســبيل املثــال، فيمــا يتعلــق    

ــديات    ــساين يف ختطــيط البل ــد اجلن ــاة الُبع وباإلضــافة إىل . مبراع
ــانو  ن بــشأن االســتثمار العــام يف جمــال  ذلــك، جتــري صــياغة ق

اإلنصاف االجتماعي واجلنساين الذي حيدد مصادر االسـتثمار     
وتــصدر احلكومــة كــل عــام   . للمــشاريع الــيت تــصممها املــرأة  

قواعـد وضـع امليزانيـات الوطنيــة واحملليـة؛ كمـا أن احلكومــات      
ــى      ــسية عل ــرامج رئي ــة ب ــوارد ألربع ــة بتخــصيص م ــة ملزم احمللي

ــاالت  ــل يف جمـ ــشر     األقـ ــرأة ونـ ــال للمـ ــاد أعمـ ــها إجيـ ــن بينـ  مـ
معلومــات عــن حقــوق املــرأة والعــدل بــني اجلنــسني هبــدف        

وأخــريا، هنــاك . مــشاركة املــرأة يف احلكومــات احملليــة  حتــسني
مشروع قانون بشأن االستثمار العام يف اإلنصاف االجتمـاعي         
واجلنساين والعدل بني اجلنسني إلنـشاء مـوارد إضـافية لتمويـل         

 .اف اجلنسني على املستوى احملليمشاريع إلنص

ــا (الــــسيدة توريكــــو - ٤٣ ــة ): بوليفيــ قالــــت إن احلكومــ
متكِّن املرأة فحسب من احلصول على االئتمـان، بـل متكِّنـها        ال

أيضا مـن كـسب معيـشتها كمنتجـة صـغرية؛ وأنـشأت قاعـدة               
بيانات للتنمية اإلنتاجية حـىت يـستطيع صـغار املنـتجني ذكـوراً             

 .ى االئتمانوإناثاً العثور عل
ــا (الـــسيدة أغريـــدا - ٤٤ أقـــرت بـــأن املمارســـات ): بوليفيـ

التقليدية، يف املاضي، قد منعت املرأة مـن متلُّـك األراضـي، وأن             
ــرثن     ــات يـ ــون األرض، والبنـ ــذين يرثـ ــدهم الـ ــم وحـ ــاء هـ األبنـ

ولكن هذا النمط من التفكري آخذ يف التغيـر بـسبب           . احليوانات
 لدى الناس فهـم متزايـد بأمهيـة         التشريعات اجلديدة وألنه أصبح   

تعليم الفتيات وكذلك األوالد وأيـضا نتيجـة عوامـل كـاهلجرة،        
وعــالوة علــى ذلــك، . وزيــادة عــدد اُألســر الــيت ترأســها النــساء

يرغب كثري من النساء يف العمل بأنفسهن يف األرض، ممـا يعـين             
. أهنـــن حباجـــة إىل أن يكـــون لـــديهن صـــكوك ملكيـــة لـــألرض 

ــة   ١٩ ٠٠٠وأضــافت إن  ــة حيملــن صــكوك ملكي ــة زراعي  عامل
 يف املائة مـن صـكوك ملكيـة األراضـي البـالغ             ٤٦وأن أكثر من    

 ١٩٩٧ صـك الـصادرة يف الفتـرة بـني عـامي             ٤٢ ٠٠٠عددها  
 . قد صدرت لعدد من النساء٢٠٠٥ و

ــة       - ٤٥ ــون األرض ملكيـ ــدما تكـ ــه عنـ ــول إنـ ــضت تقـ ومـ
مشتركة، تصبح صـكوك امللكيـة باسـم الـزوج والزوجـة علـى              

ــذكر اســم املــرأة أوال . حــد ســواء أمــا األراضــي يف . واليــوم ُي
فإهنـا كانـت تـسجل      ) الكوميونـات (اجملتمعات احمللية الصغرى    

، لكنـها جيـب حاليـاً أن        )رجل تقليدياً (باسم رئيس الكوميون    
 .تسجل باسم الزوجني معاً

 ١٦ و ١٥املادتان 
سـألت عمـا إذا كانـت       :  كـاداري  -السيدة هلربين    - ٤٦

ــر كــذلك،      احلكو ــة، وإذا كــان األم ــساعدة قانوني ــدم م ــة تق م
وأضـافت  . إذا كانت هذه املساعدة موجهـة حتديـداً للمـرأة          ما

ــاذا قـــدم فـــرع التقريـــر املتعلـــق     ــا شـــغوفة لكـــي تعـــرف ملـ أهنـ
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ــادة ــسنوات     ١٥ باملـ ــدة يف الـ ــالقوانني املعتمـ ــة بـ ــة طويلـ  قائمـ
 .األخرية ومل يقدم أية إشارة إىل قانون الدعوى

، سألت عما إذا كان قانون اُألسـرة        ١٦ن املادة   وبشأ - ٤٧
يف بوليفيا مدين أو ديين يف طبيعته، وما إذا كانت قـد أُنـشئت              
حمــاكم حمــددة للــسكان األصــليني وكيــف يعمــل نظــام العدالــة 

ــانون اُألســرة   ــة يف ســياق ق وأضــافت أهنــا  . يف اجملتمعــات احمللي
يـد يتـضمن    مهتمة أيضا مبعرفة ما إذا كـان قـانون اُألسـرة اجلد           

معاملة خاصة للسكان األصليني أو مـا إذا كـان حيـتفظ باملبـدأ              
 .الذي يدعو إىل أن مصاحل اُألسرة تفوق مصاحل أفرادها

 يف املائة من النساء  ٥٢,٨أشارت إىل أن    : السيدة تان  - ٤٨
 مـــن ٣٦٤الفقـــرة (يتخـــذن قـــرارات تتعلـــق بـــأمور صـــحتهن  

ف الرجـال والنـساء     ، وسألت عن اإلجـراء املتخـذ لتثقيـ        )التقرير
 .املتزوجني أو املرتبطني بعالقات فيما يتعلق هبذه املسائل

ــانون     - ٤٩ ــأثري ق ــة ت ــضا مبعرف ــة إهنــا مهتمــة أي وأضــافت قائل
اُألسرة والعنف املرتيل على أرقام العنـف املـرتيل، ال سـيما تلـك              
ــررين      ــالفني املتك ــات واملخ ــة واإلدان ــشكاوى املقدم ــة بال املتعلق

حوبة، ومدى معرفة الناس بالقـانون؛ وأشـارت        والشكاوى املس 
إىل أنــه مــن الواضــح أنــه لــيس هلــذا القــانون مثــة تــأثري كــبري يف    

ونوهــت بأهنــا شــغوفة بوجــه خــاص ملعرفـــة      . املنــاطق الريفيــة  
اإلجراء املتخذ لتثقيف الرجال والنساء يف املناطق الريفية بـشأن          

انونيــة العنــف املــرتيل ومــا إذا كانــت احلكومــة تقــدم خــدمات ق 
. جمانيـة للنـساء الراغبـات يف تقـدمي املخـالفني إىل سـاحة العدالــة      

 .وأخريا، طلبت معلومات عن اجتاهات الطالق احلالية
ــسيدة شــني  - ٥٠ ــسن   : ال أكــدت أن احلــد األدىن احلــايل ل

ــزواج الـــذي يبلـــغ   ــاً للرجـــل و ١٦الـ ــرأة ١٤ عامـ ــاً للمـ  عامـ
 عامـاً لكـال     ١٨ينبغي أن يتغري ليصبح     ) ٣٦٧التقرير، الفقرة   (

وســألت مــىت تعتــزم احلكومــة حتقيــق هــذا التغــيري       . اجلنــسني
 .وكيف سيتم معاملة زواج الواقع مبوجب القانون

ــة      - ٥١ ــة يف امللكيــ ــزوج والزوجــ ــشاركة الــ ــت مبــ ورحبــ
وأعربــت عــن األمــل يف أن يتمتــع الزوجــان بــنفس احلقــوق       

 .١٦يتعلق بإدارة ممتلكاهتما، مبا يتفق وأحكام املادة  فيما
وقالـــت إهنـــا مسعـــت بأنـــه لكـــي تتمتـــع اُألم حبقـــوق    - ٥٢

متــساوية فيمــا يتعلــق بالقوامــة علــى أطفاهلــا، ينبغــي أن تــدفع    
تكاليف إجراء اختبار احلامض النووي، وهو شـرط ال يـشكّل     

 .املساواة يف املعاملة
ــة     - ٥٣ ــإبالغ الدول ــة إهنــا يف حــني ترحــب ب وأضــافت قائل

تفعل املزيـد لتغـيري تلـك العـادات      الطرف اعتزامها االلتزام بأن     
، تتـساءل عمـا إذا كـان        ١٦والتقاليد اليت ختالف أحكام املادة      

 .لدى احلكومة موارد كافية لتحقيق ذلك
وأخرياً، قالت إنه يف ضوء قرار اجلمعية العامة األخـري           - ٥٤

بتفــويض اللجنــة باالجتمــاع ثــالث مــرات يف الــسنة، تأمــل يف 
 ٢٠ من املادة    ١ذي أُدخل على الفقرة     قبول بوليفيا التعديل ال   

 .من االتفاقية
أعربــت عــن الدهــشة :  زرداين-هــوب يالــسيدة بلم - ٥٥

مــن أنــه بــرغم تــصديق بوليفيــا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف 
ــام  ــد      ١٩٩٠ع ــزواج عن ــسن األدىن لل ــد ال ــد حتدي ــتم بع ، مل ي
 .عاماً للجنسني ١٨
 مبعرفـــة وأشـــارت يف ختـــام كلمتـــها إىل أهنـــا مهتمـــة  - ٥٦
ــا ــالزواج      م ــق ب ــا يتعل ــساوين فيم ــوليفيني مت ــع الب إذا كــان مجي

والطـــالق مبوجـــب القـــانون املـــدين أو مـــا إذا كـــان الـــسكان  
وإذا كـان األخـري، تـود      . األصليون مـشمولني بالقـانون الُعـريف      

أن تعـرف الكــثري عــن النظــام املعمــول بــه ومــا إذا كــان جيــري  
 .العمل على إلغائه

قالــت إهنــا مــتحرية حــول  : ســكيلنغالــسيدة ســكوب  - ٥٧
إذا كــان الدســتور حيظــر صــراحة التمييــز بــسبب التوجُّــه        مــا

وعـالوة علـى ذلـك، يف الوقـت الـذي           . اجلنسي واهلوية اجلنسية  
ترحب فيه بتخصيص عدد من اجملالس البلدية موارد للمـشاريع          
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النسائية حتديداً إال أنه مـن املهـم مراعـاة املنظـور اجلنـساين عنـد                 
 . أية أموال على أي مستوى من املستوياتختصيص

قالـت إهنـا ال تـزال بانتظـار         ): املقررة (السيدة ديريام  - ٥٨
 .إجابة على سؤاهلا بشأن الربامج الصحية

قالـت إنـه حيـق لألشـخاص        ): بوليفيا (السيدة كابريو  - ٥٩
املتهمني احلصول علـى معونـة قانونيـة جمانيـة، ولكـن ال يتمتـع               

وبالتايل، ال توجد معونـة قانونيـة للنـساء         . ضحاياهم هبذا احلق  
ــن      ــد مـ ــى مزيـ ــل علـ ــصلن بالفعـ ــهن حيـ ــف، لكنـ ــحايا العنـ ضـ

 .املساعدات العامة من اهليئات اإلدارية والقضائية
وفيمــا يتعلــق مبــسألة قــانون الــدعوى، أقــرت بعــدم        - ٦٠

ــشأن    ــه صــدرت بعــض   . إحــراز تقــدم كــبري يف هــذا ال غــري أن
 .وهي ملزمة يف طبيعتهاالقرارات القانونية الرئيسية 

وأشارت إىل أن نظام العدالـة اجملتمعيـة معتـرف بـه يف              - ٦١
 .الدستور ويف قانون اإلجراءات اجلنائية

وقالــت إن الدســتور مل حيــدد الــسن األدىن للــزواج،      - ٦٢
ــانون اُألســرة،      ولكــن كجــزء مــن اإلصــالحات األخــرية يف ق

ــزواج إىل مــا يتفــق    ــزم احلكومــة أن ترفــع ســن ال  مــع ســن  تعت
 .أما الزجيات الفعلية فيحكمها الُعرف والتقاليد. األغلبية
وأشارت إىل أهنـا ال تـستطيع تقـدمي إحـصاءات دقيقـة         - ٦٣

 .عن الطالق
وقالت إن اجملتمع املدين يسعى جاهـداً إلبطـال عـبء            - ٦٤

اإلثبــات يف دعــاوى القوامــة، واختبــارات إثبــات صــلة األبــوة   
 مـن النـساء ليـست لـديهن املقـدرة           مؤملة بالنسبة للمرأة وكـثري    

ــتئجار خــدمات احملــامني    ــى اس ــيتم يف   . عل ــذلك، س ونتيجــة ل
 .الدستور اجلديد إلغاء عبء اإلثبات

ــرياث، قالـــت إن    - ٦٥ ــة واملـ ــسيم امللكيـ ــق بتقـ ــا يتعلـ وفيمـ
القــانون املــدين أنــشأ حقوقــاً متــساوية لألبنــاء والبنــات، لكــن   

ــاً     ــستغرق زمنـ ــد يـ ــراف والتقاليـ ــيري األعـ ــل  تغـ ــويالً؛ وتعمـ طـ

. احلكومة واجملتمع املدين كالمها لزيـادة الـوعي يف هـذا الـشأن            
وأضــافت أنــه مــن املؤســف أن حقــوق املــرأة غالبــاً مــا ُتنتــهك  
لــصاحل إخــوهتن مــن الــذكور، حيــث ال يــزال كــثري مــن النــاس 
يرون أن للبنات احلق يف أن يرثن احليوانـات فقـط أو أن املـرأة       

 . ملكيتها اخلاصة هبااملتزوجة ليست حباجة إىل
وقالت يف ختام كلمتها إن الدسـتور احلـايل يـذكر أن             - ٦٦

مجيع الناس متـساوون لكنـه ال حيظـر صـراحة التمييـز؛ غـري أن           
 .الدستور اجلديد ينص على أن مجيع أشكال التمييز حمظورة

ــسيدة توريكــو  - ٦٧ ــا (ال ــرأة  ): بوليفي قالــت إن حقــوق امل
ــتور    ــد يف الدسـ ــررة بالتحديـ ــدمقـ ــه، يف  . اجلديـ ــافت أنـ وأضـ

املاضــي، كــان النظــام القــانوين للــسكان األصــليني، يف الواقــع، 
أكثـر إنـصافاً مــن النظـام القــانوين للدولـة، فهنــاك رجـل يتــوىل      
دور القيادة الرئيسي، لكن املرأة أيضاً تقلـدت مناصـب رفيعـة            

 .املستوى يف اجملتمع احمللي
 علـى النقــيض  أكـدت أنـه  ): بوليفيـا  (أغريـدا الـسيدة   - ٦٨

من االعتقاد الشائع، كان نظـام العدالـة التقليـدي عمليـاً أكثـر              
مراعاة للفوارق بني اجلنـسني مـن النظـام التـابع للدولـة، الـذي               

وأضـافت أهنـا، بـصفتها نائبـة وزيـرة شـؤون            . كان أبوياً للغاية  
وأشـارت  . اجلنسني واألجيال تعمل على معاجلة هذه املـشكلة       

د قد راعى أن لكل جمتمع مـن جمتمعـات      إىل أن الدستور اجلدي   
وجتـري  . السكان األصليني نظامـه اخلـاص بـه يف جمـال العدالـة            

مــشاورات لتحــسني بنــد الرعايــة املقدمــة لــضحايا العنــف مــن  
النـــساء ومراجعـــة أحكـــام القـــانون اجلنـــائي يف هـــذا الـــشأن؛  
وبعـــض اهليئـــات احلكوميـــة، ومـــن بينـــها وزارة العـــدل تقـــدم 

 .ن الرجال والنساء الرعاية جماناًبالفعل للضحايا م
قالت إنه مت جتاهل الـسكان      ): بوليفيا (السيدة توريكو  - ٦٩

األصليني يف كثري من االتفاقيات الدولية، ومـن مث فإهنـا ترحـب             
ــول   ــة، يف أيل ــة العام ــاد اجلمعي ــالن ٢٠٠٧ســبتمرب /باعتم ، اإلع

 صــوتاً مؤيــداً ١٤٣اخلــاص حبقــوق الــسكان األصــليني بأغلبيــة  
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. دولــة عــن التــصويت ١١ أصــوات معارضــة وامتنــاع ٤بــل مقا
وأشارت إىل أن املنظمات غـري احلكوميـة غالبـاً مـا تنتقـد أيـضاً                
جمتمعات السكان األصليني بوصـفها جمتمعـات حمافظـة وأبويـة،           
لكنها بصفتها عضواً يف هـذه اجملتمعـات، تـود التأكيـد علـى أن               

 .هذه اآلراء غري مربرة إىل حد كبري
بت بالفرصة اليت أُتيحت هلا ملناقشة تقرير بلـدها         ورح - ٧٠

وأضـافت أن توصـيات اللجنـة وتعليقاهتـا سـتؤخذ           . مع اللجنـة  
يف االعتبار وإهنا وزمالءها سيواصلون العمل من أجـل أولئـك           

 .الذين ال ينعمون باالعتراف القانوين
ذكَّـــرت وفـــد بوليفيـــا بأنـــه تعهَّـــد، باســـم : سةالرئيـــ - ٧١

تقــارير يف املــستقبل لتقــدميها إىل اللجنــة يف  حكومتــه، بإعــداد 
حينها من خالل عملية شاملة، كما تعهَّد بترمجة االتفاقيـة إىل           
مجيــع اللغــات الوطنيــة ونــشرها عــن طريــق محــالت لزيــادة        
ــة    الـــوعي، تـــستهدف بوجـــه خـــاص أعـــضاء احلكومـــة واهليئـ
القـــضائية ونـــساء اُألمـــة؛ وأشـــارت إىل أن عقـــد مـــؤمترات      

 .تاز لبدء مثل هذه احلمالتصحفية سبيل مم
وقالت من الواضح أن الوفد يعتـرف باسـتمرار التمييـز            - ٧٢

بــــني اجلنــــسني يف بوليفيــــا، غــــري أن التنفيــــذ التــــام لالتفاقيــــة  
والتشريعات املعتمدة عمالً هبا سيساعد على إزالة القوانني الـيت          

وأضافت أهنا تشجع احلكومة    . ال تزال تعوق متتع املرأة حبقوقها     
ى االستفادة بالكامل مـن التوصـيات العامـة للجنـة، ال سـيما              عل

 ١٢ بـشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة ورقـم            ٥التوصية العامة رقم    
 . بشأن املرأة والصحة٢٤بشأن العنف ضد املرأة ورقم 

 .٣٥/١٧ُرفعت اجللسة الساعة  
 


