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 ةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ
 الدورة األربعون

    ٢٠٠٨فرباير / شباط١ - يناير/ كانون الثاين١٤
 التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
 بوليفيا  

ــة يف التقــــــ   - ١ ــرت اللجنــــ ــا    انظــــ ــع لبوليفيــــ ــث والرابــــ ــاين والثالــــ ــة الثــــ رير الدوريــــ
)CEDAW/C/BOL/2-4 ( ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٥ املعقـــودتني يف ٨١٢ و ٨١١يف جلـــستيها

ـــرد قائمــة القــضايــا واألســئلة الــيت طرحتــها    ).812 و CEDAW/C/SR.811انظــر  (٢٠٠٨ وتـ
ــة   ــة يف الوثيقـــــــــ ــة  CEDAW/C/BOL/Q/4اللجنـــــــــ ـــي الوثيقـــــــــ ــا فــــــــــ ، وردود بوليفيـــــــــ

CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1 . 
 

 مقدمة  
ريرهـا الدوريـة الثـاين والثالـث والرابـع          اجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتق         تعرب الل  - ٢

الـزمين املقـرر، فإهنـا تلتـزم باملبـادئ          بصورة متأخرة جـدا عـن اجلـدول         اليت، وإن كانت قدمت     
 كمــا أهنــا تتــسم بالــصدق والنقــد الــذايت وتأخــذ بعــني ،التقــاريرتقــدمي التوجيهيــة للجنــة بــشأن 

ة طيـ وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها أيـضا للـردود اخل             .تامية الـسابقة للجنـة    االعتبار التعليقات اخل  
 .على قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحها الفريق العامل ملا قبل الدورات

الدولة الطرف على الوفد الرفيـع املـستوى الـذي مثلـها والـذي ترأسـته                باللجنة  شيد  وت - ٣
عــن  اللجنــة عـرب وت.  اجلنـسانية وشــؤون األجيــال املــسائلب الـوزير املعنيــة  نائبــةوزيـرة العــدل و 

للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمت خالله رؤية عامة للتطورات األخـرية             امتناهنا  
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واملشاكل اليت يزال ينبغي حلها من أجل حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني يف بوليفيـا، وكـذا علـى                      
 .ل احلوار اللجنة خالطرحتهاالتوضيحات املقدمة لألسئلة اليت 

 
 اجلوانب اإلجيابية  

يف التفاقيـة  لتشيد اللجنة بالدولة الطرف على تصديقها علـى الربوتوكـول االختيـاري           - ٤
 .٢٠٠٠سنة 

 عـن طريـق   لعديدة املتخذة من أجل تنفيذ االتفاقيـة        بادرات ا وتالحظ اللجنة بارتياح امل    - ٥
 ١٦٧٤مــن بينــها القــانون و ،مجاعتمــاد عــدد كــبري مــن القــوانني والــسياسات واخلطــط والــربا 

 النظـام   حتـسني  و املتعلـق بإصـالح    ١٧٧٩ي؛ والقـانون    لعـائل مكافحـة العنـف ا    املتعلق باألسـرة و   
ــانون   ــق بإ ١٧٨٨االنتخــايب؛ والق ــة  املتعل ــسلطة التنفيذي ــزز  صــالح ال ــذي يع ــساواة ، ال ــني امل ب

ـــة تعلــقامل ٢٠٣٣قــانون ال؛ وقــانون جتمعــات املــواطنني والــشعوب األصــلية؛ و  اجلنــسني  حبمايـ
االجتـار باألشـخاص    املتعلـق ب   ٣٣٢٥ضحايـــا اجلرائم املرتكبـة ضـد احلريـة اجلنـسية؛ والقـانون             

اجلرائم ذات الصلة؛ واخلطة الوطنيـة للـسياسات العامـة لإلعمـال التـام حلقـوق املـرأة؛ وخطـة                    و
  .؛ واخلطة الوطنية للصحة اإلجنابيةهات واألطفالالوطنية لألمالتأمني 

 
 شواغل الرئيسية والتوصياتال  

تنفيذ املنهجي واملتواصل جلميع أحكام الالتزام الدولة الطرف بب اللجنة ذكّربينما ت - ٦
ة يف هذه واردالسلطات الثالث، فإهنا تعترب أن الشواغل والتوصيات ال   عن طريق    االتفاقية

 وإىل حـني تقـدمي      املالحظات اخلتامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف من اآلن          
وبناء على ذلك، هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلـك             .التقرير الدوري املقبل  

 املتخـذة والنتـائج احملققـة    تـدابري اجملاالت يف أنشطة التنفيذ اليت تضطلع هبا، وأن تبلغ عن ال 
ــل  ــدوري املقب ــا ال ــة ب و. يف تقريره ــة الطــرف  هتيــب اللجن ــلالدول ات  هــذه املالحظــ أن تنق

اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات املختــصة وإىل الربملــان والــسلطة القــضائية، وكــذا إىل اجملتمــع 
 .املدين، لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما

 التفـاوت القـائم بـني القـانون والواقـع فيمـا يتعلـق باحلمايـة                 إزاءقلـق   الاللجنـة   ويساور   - ٧
إلصـالحات التـشريعية الـيت    رحـب اللجنـة با  ففي حني ت. القانونية للمرأة واملساواة بني اجلنسني    

 مـن أجـل حتـسني وضـع املـرأة يف            املعروضة حاليـا علـى الربملـان      شاريع القوانني   مبحتققت وكذا   
ــا   ــا، فإهن ــة بوليفي ــتمرار قلق ــة     وجــود الس ــدين للدول ــائي وامل ــانونني اجلن ــة، يف الق ــام متييزي أحك

 مــن القــانون ٣١٧ املــادة ويف هــذا الــصدد، تــشري اللجنــة علــى وجــه اخلــصوص إىل  . الطــرف
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يف حــاالت االغتــصاب وغريهــا مــن االعتــداءات، تــنص علــى عــدم إنــزال عقوبــة اجلنــائي الــيت 
 . من قانون األسرة املتعلقة بأسباب الطالق١٣٠املادة وإىل الضحية، املرتكب من تزوج  إذا
الكامـل  وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة التنفيـذ                    - ٨

وحتــث اللجنـة الدولــة الطــرف علــى  . للتـشريعات الــسارية يف جمــال املـساواة بــني اجلنــسني  
تبسيط إجراءات استعراض توافق تلك القوانني مع االتفاقية، وأن ُتلغـي دون تـأخري مجيـع                
التشريعات املنطوية علـى متييـز ضـد املـرأة، مبـا فيهـا األحكـام التمييزيـة يف قانوهنـا اجلنـائي                       

  .، وتكفل إنفاذ القوانني اليت حتظر التمييز ضد املرأةواملدين
ــة و - ٩ ــا مبختلـــف يف حـــني حتـــيط اللجنـ ــة يف  علمـ الـــشؤون وزارة اإلصـــالحات الداخليـ

ن عـدم االسـتقرار املؤسـسي لآلليـات     بـشأ اجلنسانية وشؤون األجيـال، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا          
ــة ســلطتها يف اختــاذ ال     ــاملرأة، وحمدودي ــهوض ب ــة للن ــرار والوطني ــة  ق ــدم كفاي ــة  ع ــا املالي موارده

علـى ُصـعد    والبشرية للنهوض على حنـو فعـال بتنفيـذ االتفاقيـة وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني،                    
عــرب اللجنــة عــن قلقهــا لعــدم وجــود سياســة ُت كمــا. والبلــدياتواحملليــة املركزيــة احلكومــات 

 ، باعتبـار  احملليـة والبلـديات   مبا يف ذلك علـى ُصـعد احلكومـات           اجلنساين،   شاملة لتعميم املنظور  
 .األولويات االستراتيجية للدولة الطرفمن عناصر رئيسيا عنصرا  ذلك

  الوطنيـة    لآلليـات    املؤسسي   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل االستقرار        - ١٠
 ى ُصــعدعلــ،  رية وبــش ماليــة ومــوارد   القــرار   ختــاذكافيــة ال   ســلطة هــا ومنحبــاملرأة    للنــهوض 

 الســتراتيجية تــشجيع وتنــسيق فعــالني   والبلــديات، مــن أجــلواحملليــة املركزيــة احلكومــات 
 يف مجيع جماالت السياسات وعلى  االتفاقية   تنفيذ لجوهرية لتعميم املنظور اجلنساين من أج

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى صـوغ واعتمـاد وتنفيـذ                . مجيع املـسويات احلكوميـة    
 .ية متكاملة وشاملة هتدف إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأةخطة عمل وطن

ويساور اللجنـة القلـق مـن اسـتمرار معـدالت الفقـر واإلقـصاء االجتمـاعي املرتفعـة يف                    - ١١
،  واملـسنات  ،الـشعوب األصـلية    األريـاف، ونـساء      أوساط البوليفيات، وخباصة يف أوساط نساء     

صعوبة حصوهلن على األراضي والـسكن واخلـدمات االجتماعيـة           من، و والنساء ذوات اإلعاقة  
وتالحظ اللجنة أن اقتصاد السوق احلر، الذي أسهم يف تفـاقم الفقـر، قـد يكـون لـه       .األساسية

 يف ارتفـاع معـدالت األميـة يف         اءفقـر النـس   حالـة   وتتجلى  . أثر أشد على حالة الفقر لدى املرأة      
 الدراســة، وضــعف فــرص حــصوهلن متــام وإدارساللتحــاق باملــصــفوفهن، واخنفــاض معــدالت ا

ممــا يــؤدي إىل خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، مبــا فيهــا علــى خــدمات الرعايــة الــصحية، 
 علــى حــصوهلن فــرص غيــاب، باإلضــافة إىل النفاســية األمهــات وفيــات الارتفــاع معــدالت  
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ــدر للــدخل واخلــدمات اال      األراضــي  ــدريب امل ــن فــرص الت ــسكن واســتفادهتن م جتماعيــة وال
  .األساسية

وتوصــي اللجنــة بدارســة أثــر اقتــصاد الــسوق احلــر علــى حالــة الفقــر لــدى املــرأة، وأن  - ١٢
 . ُتدمج يف استراتيجية احلد من الفقر تدابري مناسبة للتصدي هلذه املشكلة

ــرامج وسياســات       - ١٣ ــع ب ــة أن تتــضمن مجي ــة الطــرف علــى كفال ــة الدول وحتــث اللجن
را جنـسانيا وأن تتـصدى بوضـوح للطبيعـة اهليكليـة للفقـر الـذي             القضاء على الفقـر منظـو     

يواجــه النــساء وأبعــاده املختلفــة، ال ســيما مــن يعــشن يف املنــاطق الريفيــة ونــساء الــشعوب 
جهودهـا الراميـة إىل     عزيـز   وتوصـي الدولـة الطـرف بت      . ذوات اإلعاقـة  األصلية واملسنات و  

التـدريب   وة، يف جمـاالت حمـو األميـة الوظيفيـ    تنفيذ برامج تعليمية فعالة يف مجيع أحناء البلـد      
علــى املهــارات والتــدريب املــدر للــدخل، مبــا يف ذلــك تــوفري خطــط التمويــل التمــويالت    

 الفقـر، وباعتمـاد تـدابري لكفالـة املـساواة يف وصـول               من حـدة   لتخفيفل وسيلةكالصغرى  
 .ساسيةاألاالجتماعية واخلدمات والرعاية الصحية النساء إىل األراضي والسكن 

 عن األنظار واإلقصاء االجتمـاعي     غياب حالة ال  بوجه خاص إزاء  قلق  الويساور اللجنة    - ١٤
 تـسجيلهم يف    عـدم  بـسبب    ،بـوليفي  - ملنحـدرين مـن أصـل أفريقـي       تعاين منـها جمتمعـات ا     اليت  

ــا يعــوق وصــول     ــة، وهــو م ــة األشــخاص إىل اخلــدمات  هــؤالء اإلحــصاءات الوطني االجتماعي
بـوليفي يعـانني بـصورة خاصـة مـن التـداخل بـني           -لنـساء مـن أصـل أفريقـي       ، وجيعل ا  األساسية

 .أشكال التمييز على أساس العرق واجلنس

الرجال والنساء  الالزمة لتمكني   اخلطوات  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ       و - ١٥
مــن االســتفادة مــن مجيــع اخلــدمات االجتماعيــة األساســية،  ألفارقــة البــوليفيني، اجمتمــع يف 
ــساء       عــن ــضعف اخلاصــة للن ــواطن ال ــة، ومعاجلــة م ــق مشــوهلم يف اإلحــصاءات الوطني طري

 .البوليفيات واإلبالغ عما تتخذه من تدابري هبذا الشأن يف تقريرها املقبل - األفريقيات

لوصـول إىل العدالـة،     حمـدود ل   اتإمكانيـ ما لدى النساء مـن       إزاءويساور اللجنة القلق     - ١٦
 منـها وغيـاب املعلومـات عـن حقـوقهن وغيــاب      ،عـة لألميـة الـيت يعــانني   بـسبب املعـدالت املرتف  

املساعدة القانونية املالئمة الحتياجاهتن وطول اإلجـراءات القـضائية وارتفـاع تكاليفهـا، وكـذا               
  .السلطة القضائيةلدى عدم وجود معرفة كافية باالتفاقية 

، وخباصـة للنـساء     للنـساء   الظروف الالزمة  هتيئةوحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ١٧
 إىل لوصــولالالئــي يعــشن يف ظــل الفقــر والنــساء الريفيــات ونــساء الــشعوب األصــلية، ل  

على أن حتسن عند االقتضاء املعرفـة األساسـية بالقـانون لـدى النـساء، ووعـيهن                  و ،العدالة
ث وحتـ  .املالئمـة هلـن   باللغـات   حبقوقهن وقدرهتن على املطالبة هبذه احلقوق على حنو فعال،          
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تعمـيم املعلومـات   وباألشـكال املالئمـة، ل     ،الدولة الطرف كذلك على اختـاذ تـدابري إضـافية         
املتعلقة باالتفاقية واإلجراءات اليت ينص عليها الربوتوكول االختياري والتوصيات العامـة            

ملدعني العامني والقضاة واحملامني تـشمل      لتدريب ا الصادرة عن اللجنة، وعلى تنفيذ برامج       
 .نب االتفاقية والربوتوكول االختياري ذات الصلةكافة جوا

ــة    - ١٨ ــة الطــرف،    ويف حــني تالحــظ اللجن ــها الدول ــيت بذلت ــود ال ــالقلق   اجله ــشعر ب ــا ت فإهن
 مــن النــساء، وخباصــة نــساء الــشعوب األصــلية يف املنــاطق الريفيــة  كــبريوجــود عــددالســتمرار 

 الوصـول إىل  بالتـايل، ال ميكنـهن   وثـائق هويـة و  ذوات اإلعاقة، غري احلاصالت على واملسنات و 
 .ذات الصلةجتماعية االنافع املدمات واخلاملؤسسات العامة وال إىل 

 وتيسري عملية تـسجيل النـساء،       تسريعوحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة        - ١٩
، وإصـدار   ذوات اإلعاقـة  وخباصة نـساء الـشعوب األصـلية يف املنـاطق الريفيـة واملـسنات و              

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى حتديـد أهـداف            . د ووثائق اهلوية الالزمة   شهادات امليال 
 حمددة هلذه العملية وتوفري املعلومات عن التقدم احملرز هبذا الصدد ملموسة وجداول زمنية

 .يف تقريرها املقبل

لقوالـب النمطيــة  ااسـتمرار  القلـق بـشأن    اللجنـة  يـساور توعيـة،  للورغـم وجـود بـرامج     - ٢٠
ة املتصلة بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسـرة والتعلـيم واجملتمـع عمومـا، وهـو                 التقليدي

، وطـوال دورة    دونيـة املـرأة ويـؤثر علـى وضـعها يف مجيـع جمـاالت احليـاة                قوي شـعورها بال   ما ي 
 .ن اإلصالح التعليمي األخري مل يعاجل هذه املواضيع بشكل معمقأ اللجنة قلقي ومما. حياهتا

 اللجنة بوضع سياسيات وتنفيذ بـرامج لفائـدة املـرأة والرجـل، يف املنـاطق                وتوصي - ٢١
 النمطيـة املتعلقـة     قوالـب الريفية واحلـضرية علـى الـسواء، تـسهم يف كفالـة القـضاء علـى ال                

  واجملتمعات والعمل والسياسيالتعليمواليت تتجلى يف النظام باألدوار التقليدية يف األسرة     
لألوضـاع  ئط اإلعـالم علـى إبـراز صـور إجيابيـة للمـرأة و      كما توصي بتـشجيع وسـا   .ككل

 . العامةويف الساحتني اخلاصة واألدوار واملسؤوليات املتساوية للرجال والنساء 
ــايف        - ٢٢ ــالتنوع الثق ــشريعاهتا ب ــا يف ت ــى اعترافه ــة الطــرف عل ــة الدول ــئ اللجن ويف حــني هتن

ة، فإهنا تشعر بـالقلق ألن التركيـز       والفروق واخلصائص اليت تتسم هبا جمتمعات الشعوب األصلي       
على هذه اخلصائص ميكنـه أن يـصرف االهتمـام عـن االمتثـال ألحكـام االتفاقيـة املتعلقـة بعـدم                      

ويثري قلق اللجنـة بـصفة خاصـة احتمـال     . التمييز واملساواة الرمسية واجلوهرية بني الرجل واملرأة     
ــات       ــة للمجتمع ــنظم العدال ــة الطــرف ب ــراف الدول ــسبب اعت ــة   أن يت ــب النمطي ــة القوال يف إدام

وأشكال التحيز اليت متيز ضد املـرأة وتنتـهك حقـوق اإلنـسان املكرسـة يف الدسـتور، وإن كـان         
 .من شأن هذا االعتراف أن يسهل وصول الشعوب األصلية وسكان الريف إىل العدالة
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وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ضــمان حتقيــق اتــساق املفــاهيم واملمارســات     - ٢٣
يدية للشعوب األصلية مع اإلطار القانوين لالتفاقية، وعلى هتيئة الظروف إلقامة حوار التقل

واسع النطاق فيما بني الثقافـات حيتـرم التنـوع ويـضمن يف نفـس الوقـت االمتثـال الكامـل           
 .للمبادئ والقيم واملعايري الدولية حلماية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املرأة

ــا حتــيط اللجنــ   - ٢٤ ــادرات املتخــذة علــى مــستويي التــشريعات       وبينم ة علمــا مبختلــف املب
والسياسات للحد مـن العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيـه العنـف العـائلي واجلنـسي، فإهنـا تظـل تـشعر                     

درجـة قتـل    بقلق بالغ إزاء نطاق هذا العنف وحدته وانتشاره يف الدولة الطرف، إذ يكاد يصل       
ويـساور اللجنـة القلـق بـصورة خاصـة          . ذا اخلصوص النساء، وإزاء نقص البيانات اإلحصائية هب     

ــانون    ــصور يف الق ــانون     ١٦٧٤إزاء أوجــه الق ــرتيل، والق ــائلي وامل ــف الع ــق مبكافحــة العن  املتعل
 املتعلق حبماية ضحايا اجلرائم ضد احلرية اجلنسية، وال سيما إعطاء األولويـة للمـصاحلة               ٢٠٣٣

ني القـضائيني بإقنـاع الـضحايا مـن النـساء           ومل مشل األسرة، كمـا يـساورها القلـق لقيـام املـوظف            
 . املطالبة حبقوقهن أمام العدالةبعدم
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل ضـمان الـصياغة واإلنفـاذ املناسـبني للتـشريعات                 - ٢٥

القائمة ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وال سيما العنـف العـائلي واجلنـسي، وإيـالء                
ية لوضع وتطبيق استراتيجية متكاملة من أجل مكافحـة العنـف           االهتمام على سبيل األولو   

 وذلـك مـن أجـل منـع     ١٩ضد املرأة جبميع أشكاله والقـضاء عليـه، وفقـا للتوصـية العامـة       
وينبغـي أن تتـضمن هـذه االسـتراتيجية         . العنف ومعاقبة مرتكبيه وتوفري اخلدمات للضحايا     

عاملني يف اجملال القـضائي واملـسؤولني       أيضا تدابري للتوعية وإرهاف احلس، ال سيما لدى ال        
عن إنفاذ القوانني واملدعني العـامني، فـضال عـن املدرسـني والعـاملني يف اخلـدمات الـصحية         

وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تـدرج           . ويف الرعاية االجتماعية ووسائط اإلعالم    
علومــات عــن يف تقريرهــا املقبــل بيانــات إحــصائية عــن معــدل حــدوث العنــف العــائلي وم   

 .التدابري املتخذة للتصدي للمشكلة وعن التقدم احملرز والعقبات املتبقية
وبينما تالحظ اللجنة املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف اآلونة األخـرية للتـصدي               - ٢٦

 ٣٣٢٥ملشكلة االجتـار بالنـساء والفتيـات وهتريبـهن واسـتغالهلن جنـسيا، مبـا يف ذلـك القـانون                     
باالجتــار باألشــخاص واجلــرائم ذات الــصلة، فإهنــا ال تــزال قلقلــة إزاء اســتمرار ظــاهرة   املتعلــق 

ــوافرة عــن أســباهبا ونطاقهــا يف البلــد،       ــة املعلومــات املت ــة الطــرف وعــدم كفاي االجتــار يف الدول
واالفتقار إىل التدابري املناسبة على املستويني الوطين واإلقليمي ملكافحـة ظـاهرة االجتـار بالنـساء                

 .لفتيات واستغالهلن جنسياوا
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وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى إصـدار تـشريعاهتا املتـصلة باالجتـار باألشـخاص                 - ٢٧
واســتغالهلم جنــسيا وتنفيــذها بــصورة تامــة، ووضــع خطــط عمــل وطنيــة وتــدابري أخــرى     

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف     . ملكافحة مجيع أشكال االجتار بالنساء واستغالهلن جنـسيا    
 تشجع قدر اإلمكان عقد اتفاقات إقليمية هبـذا الـشأن يف منطقـة الـسوق اجلنوبيـة              على أن 

وتوصـــي كـــذلك بـــأن تتـــصدى الدولـــة الطـــرف لألســـباب اجلذريـــة لالجتـــار  . املـــشتركة
واالســتغالل اجلنــسي عــن طريــق تكثيــف جهودهــا الراميــة إىل حتــسني الوضــع االقتــصادي 

جتـار، وأن تتخـذ تـدابري إلعـادة تأهيـل      للمرأة لكي تزول أسـباب تعرضـها لالسـتغالل واال      
النساء والفتيات ضحايا االجتار واالسـتغالل اجلنـسي وإدمـاجهن يف اجملتمـع، باإلضـافة إىل                

 .فرض عقوبات فعالة على مرتكيب هذه اجلرائم
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ندرة ما اختذته الدولة الطـرف مـن تـدابري خاصـة مؤقتـة                     - ٢٨
 مـن  ١لتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل، على النحو الذي تنص عليـه الفقـرة    ل

 للجنـة، ولقلـة فهـم احلكومـة علـى مـا يبـدو لطبيعـة                 ٢٥ من االتفاقية والتوصـية العامـة        ٤املادة  
 .اقية والغرض منها واحلاجة إليهاالتدابري اخلاصة املؤقتة املبينة يف االتف

جنة الدولـة الطـرف علـى وضـع أسـاس تـشريعي لتـدابري خاصـة مؤقتـة،                   وحتث الل  - ٢٩
وتطبيقها يف اجملاالت .  للجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة   ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   

الضرورية من أجل التعجيل بتحقيق املساواة اجلوهرية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملـاالت              
 .املشمولة باالتفاقية

 ترحب اللجنة بتعيني مخس وزيرات مؤخرا وتسلم بأمهيـة األحكـام القانونيـة الـيت                وإذ - ٣٠
تنص على اعتماد احلصص يف مشاركة املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء               
التمثيل غري الكايف للمرأة يف مواقع املسؤولية يف العديد من جماالت احلياة املهنية والعامـة، مثـل                 

ويساورها القلق أيضا لكون املرأة ال تزال تؤدي دورا أقـل           . ، وال سيما يف الرتب العليا     القضاء
ويف حــني حتــيط اللجنــة علمــا . بكــثري مــن دور الرجــل يف املــستويات العليــا للحيــاة االقتــصادية

، تعـرب عـن قلقهـا بـصفة     كافحة املضايقة السياسية للمـرأة مبشروع القانون اجلاري النظر فيه مل    
 .زاء معدل حدوث هذا النوع من العنف ضد النساء يف الوظائف احلكوميةخاصة إ

وتوصي اللجنة باعتماد سياسات ديناميكية وفعالة لزيادة مشاركة املرأة على مجيع  - ٣١
مستويات احلياة املهنية والعامة، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة، وإيقـاع عقوبـات           

حكــام القائمــة اهلادفــة إىل تعــيني حــد أدىن وحــد أقــصى  مناســبة يف حالــة عــدم االمتثــال لأل
للنسبة املئوية لكل من اجلنسني، واختاذ تدابري أخرى تتسم بروح املبـادرة والفعاليـة لـدعم                

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمـد يف أقـرب وقـت ممكـن               . تنفيذ هذه السياسات  
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ف مكافحـة هـذا النـوع مـن العنـف      مشروع قانون مكافحة املضايقة السياسية للنساء، هبد   
والقــضاء عليــه، وأن تــضمن إتاحــة وســائل احلمايــة واملــوارد الفعالــة للنــساء الــاليت يقعــن    
ضحايا للمضايقة السياسية، ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتهم كمـا ينبغـي، ومحايـة              

 .النساء بصورة فعالة من األعمال االنتقامية
ا بذلته الدولة الطرف مـن جهـود يف سـبيل احلـد مـن األميـة       ويف حني تالحظ اللجنة م     - ٣٢

وتيــسري التحــاق األوالد والفتيــات بــالتعليم وكفالــة بقــائهم يف املدرســة، عــن طريــق منحــة          
نعـم  ” على سـبيل املثـال، أو برنـامج حمـو األميـة املـسّمى       “)Juancito Pinto(خوانسيتو بينتو ”

دّني املـستوى التعليمـي للنـساء والفتيـات الريفيـات      ، فإهنا قلقة إزاء تـ “)Yo sí Puedo(أستطيع 
ونساء وفتيات الشعوب األصلية، الاليت ال يـزلن يعـانني حرمانـا شـديدا فيمـا يتعلـق باحلـصول                    
على التعليم ونوعيته، وكذلك عدد السنوات اليت يقـضينها يف الدراسـة، لـسبب يرجـع أساسـاً                  

 التعـرض للعنـف، وتكـاليف املواصـالت،         إىل نقص اهلياكل األساسية، وبعد املسافات، وخطـر       
 .واللغة
وحتــث اللجنــةُ الدولــةَ الطــرف علــى اعتمــاد مجيــع التــدابري الالزمــة، مبــا يف ذلــك     - ٣٣

 مـن االتفاقيـة، والتوصـية       ٤ من املـادة     ١التدابري اخلاصة املؤقتة، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة         
ة ختفــيض معــدل األميــة والتــسرب   للجنــة بــشأن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة، بغيــ ٢٥العامــة 

ســيما يف املنــاطق الريفيــة ومنــاطق الــشعوب األصــلية،   املدرســي يف صــفوف الفتيــات، وال
 .وإتاحة التعليم بشقّيه النظامي وغري النظامي وباللغات املالئمة هلؤالء النساء والفتيات

ار أوجــه ورغــم وجــود تــشريعات يف جمــال العمــل، يــساور اللجنــة القلــق إزاء اســتمر    - ٣٤
الالمساواة يف سوق العمل، وال سـيما قلـة فـرص العمـل املتاحـة للنـساء ووجـود فـروق كـبرية                       

 .بني أجور الرجال والنساء، وعزل مهين واضح، وسوء ظروف العمل
 مــن ١١ وتوصــي اللجنــة باختــاذ تــدابري لــضمان تنفيــذ األحكــام الــواردة يف املــادة  - ٣٥

. عمـل الدوليـة ذات الـصلة الـيت صـّدقت عليهـا بوليفيـا           االتفاقية وتنفيذ اتفاقيات منظمة ال    
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن ُتنشئ آليات فعالة لرصـد االمتثـال للتـشريعات الـسارية             

 .وكفالة عدم التمييز يف فرص العمل، ودفع أجر متساو لقاء العمل املتساوي يف قيمته
ة ملعاجلــة أوضــاع النــساء يف وتالحــظ اللجنــة بقلــق عــدم وجــود سياســة عامــة للعمالــ   - ٣٦

ــن        ــوت، احملرومــات م ــة ويف البي ــهن يف الزراع ــامالت من القطــاع غــري النظــامي، وال ســيما الع
وكذلك يساور اللجنة القلق لـنقص البيانـات عـن عمـل املـرأة يف          . احلماية والفوائد االجتماعية  

 .القطاعني النظامي وغري النظامي من االقتصاد
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ملعاجلـة  اد سياسة عامة للعمالة تراعي الفـروق بـني اجلنـسني،            وتوصي اللجنة باعتم   - ٣٧
الزراعـة ويف   القطاع غري النظامي، وخباصة العامالت منهن يف        أوضاع النساء العامالت يف     

وتوصي اللجنة كذلك بالقيام على حنو منتظم جبمع بيانات مصنفة حسب اجلنس . البيوت
ء العرقــي فيمــا يتعلــق بالنــساء العــامالت يف والعمــر واملنطقــة احلــضرية أو الريفيــة واالنتمــا

 .القطاعني العام واخلاص من االقتصاد
وتالحظ اللجنة بقلق خاص شدة تعـرض الفتيـات لظـاهرة عمـل األطفـال، واألخطـار             - ٣٨

وتالحـظ  . احملددة اليت تتعرض هلا يف الـشوارع الفتيـات الـاليت يعـشن يف أسـرة أو بـدون أسـرة                  
 للقـضاء التـدرجيي علـى أسـوأ         ةالوطنيـ وزيع املوارد املاليـة للخطـة       اللجنة أيضا ضعف ختطيط وت    

، مبا يف ذلك تركيز اخلطـة علـى الفتيـات، ممـا يعرقـل               )٢٠١٠-٢٠٠٠(أشكال عمل األطفال    
 .وضع آليات لرصد ومتابعة أثرها على مراعاة الفروق بني اجلنسني

ال عمومـا، وحالـة     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعاجل مـسألة عمـل األطفـ             - ٣٩
 الــضعف الــيت تعــاين منــها الفتيــات علــى وجــه اخلــصوص، وأن تــصحح أوجــه الــضعف يف 

ختطيط وتوزيع املـوارد املاليـة للخطـة الوطنيـة للقـضاء التـدرجيي علـى أسـوأ أشـكال عمـل                  
 وأن تـوائم بـني سياسـاهتا وتـشريعاهتا وبـني االلتزامـات الـيت                ،)٢٠١٠-٢٠٠٠(األطفال  

باحلـد األدىن    املتعلقـة    ١٣٨مبوجب اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم         قطعتها على نفسها    
املتعلقة حبظر أسوأ أشـكال عمـل    ١٨٢رقم تفاقية  االو،  ) سنة ١٤ (لسن االلتحاق بالعمل  

 .األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها
جنابيــة وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم االعتــراف بالــصحة اجلنــسية واحلقــوق اإل   - ٤٠

 وهـو   - ١٨١٠سـيما أن القـانون رقـم         للنساء ومحايتها بالقدر الكايف يف الدولـة الطـرف، وال         
ــّر يف عــام      ــة الــذي أُق ــاحلقوق اجلنــسية واإلجنابي ــزال - ٢٠٠٤القــانون اإلطــاري املتعلــق ب  ال ي

ــصدر“جممــدا” ــساء       .  ومل ي ــا مــن الن ــع ســكان بوليفي ــام مجي ــساح اجملــال أم ــا حيــول دون إف مم
ــالقلق بوجــه خــاص إزاء   .  إىل خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة للوصــول ــة ب وتــشعر اللجن

البيانات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن الفجوة القائمة بـني معـدل اخلـصوبة الفعلـي ومعـدل                  
اخلــصوبة املرغــوب فيــه يف صــفوف النــساء يف بوليفيــا، خاصــة يف املنــاطق الريفيــة، إضــافة إىل    

مل يف صفوف املراهقـات ومـا يترتـب عليـه مـن عواقـب علـى متـتعهن                   ارتفاع عدد حاالت احل   
 .حبقوقهن

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة للتغلب على حالة اجلمود             - ٤١
وعالوة علـى  .  والعمل على إصداره يف أقرب وقت ممكن١٨١٠اليت يوجد فيها القانون    

نفيـذ بـرامج وسياسـات تنظـيم األسـرة والـصحة          ذلك، حتث اللجنة احلكومة علـى تعزيـز ت        
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اإلجنابيــة الراميــة إىل إفــساح اجملــال أمــام النــساء واملراهقــات، وخباصــة يف املنــاطق الريفيــة،  
سـيما املعلومـات عـن       للحصول فعليا على معلومات بشأن خدمات الرعايـة الـصحية، وال          

 للجنة املتعلقة باملرأة ٢٤لعامة الصحة اإلجنابية ووسائل منع احلمل املتاحة، وفقاً للتوصية ا  
ــيجني   ــهاج عمــل ب ــة الطــرف    . والــصحة، وإعــالن ومن ــأن تكثــف الدول ــة ب وتوصــي اللجن

 بغية إدراج التربيـة اجلنـسية يف املنـاهج املدرسـية حـسب أعمـار التالميـذ، وتـنظم                 اجهوده
 .محالت إعالمية ملنع محل املراهقات

ملنظور اجلنساين يف إيصال اخلـدمات الـصحية،        ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مراعاة ا       - ٤٢
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع معــدالت  . الــيت تقتــصر علــى النــساء يف ســن اإلجنــاب 

الوفيــات النفاســية يف الدولــة الطــرف، ممــا يعــزى أساســاً إىل املــشاكل املرتبطــة حبــاالت احلمــل  
ويـساور اللجنـة القلـق أيـضاً إزاء         . ريفيـة سـيما يف املنـاطق ال      وغياب الرعاية الطبية املناسبة، وال    

 ســواء اإلجهــاض ألســباب عالجيــة وألســباب -صــعوبة إجــراء عمليــات اإلجهــاض القانونيــة 
 بسبب مجلة أمور من ضمنها غياب قواعد تنظّم األحكـام القانونيـة الـسارية، وميـل         -أخالقية  

ين يف ظــروف حمفوفــة الكــثري مــن النــساء نتيجــة لــذلك إىل اللجــوء إىل اإلجهــاض غــري القــانو    
 .باملخاطر

بأن تـدمج الدولـة الطـرف املنظـور اجلنـساين يف سياسـاهتا الـصحية                 وتوصي اللجنة  - ٤٣
 للجنة، وأن تزيـد إتاحـة اخلـدمات الـصحية ألضـعف             ٢٤الوطنية، متشيا مع التوصية رقم      

دولـة  وهتيب اللجنة بال   .فئات النساء، وال سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب األصلية        
الطرف أن تتحرك دون إبطاء وتعتمد تـدابري تتـسم بالكفـاءة حلـل مـشكلة ارتفـاع معـدل                    
وفيات األمهات عن طريـق كفالـة الرعايـة الطبيـة الكافيـة قبـل الـوالدة وأثناءهـا وبعـدها،                     
وتكفل الوصول يف مجيع مناطق البلد، وخباصة املناطق الريفية، إىل مرافق الرعاية الـصحية              

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تـضع         . بية املقدمة من موظفني مدربني    واملساعدة الط 
. حـق املـرأة البوليفيـة يف اإلجهـاض ألسـباب عالجيـة       ُنظما لتنفيذ القوانني املوجودة بـشأن     

وحتــث اللجنــة أيــضا الدولــة الطــرف علــى أن تتــيح للمــرأة الوصــول إىل خــدمات الرعايــة 
ضاعفات الناشـئة عـن اإلجهـاض املمـارس يف ظـروف           الصحية العالية النوعية يف حاالت امل     

 .غري آمنة ليتسىن ختفيض معدالت وفيات األمهات
ويف حني حتيط اللجنة علما باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لرفـع سـن زواج املـرأة،                  - ٤٤

وخباصة من خالل اإلصـالح اجلـاري لقـانون األسـرة، فإهنـا تـشعر بـالقلق ألن اإلصـالح حيـدد                      
، إذ إن هـذه الـسن املبكـرة قـد            عاما للذكر واألنثى علـى حـد سـواء         ١٦الدنيا للزواج بـ    السن  

 .تشكل عائقا أمام مواصلة الفتيات للدراسة وتؤدي هبن إىل ترك املدرسة قبل األوان
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ اخلطوات الالزمـة، يف إطـار اإلصـالح                - ٤٥
 عاما للذكر واألنثى على الـسواء، متـشيا         ١٨دنيا للزواج إىل    اجلاري حاليا، لرفع السن ال    

 مـن اتفاقيـة     ١٦  من املادة  ٢ من اتفاقية حقوق الطفل، وأحكام الفقرة        ١مع أحكام املادة    
 للجنـة القـضاء علـى       ٢١القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، والتوصـية العامـة                

 .واألسرية عالقات الزوجيةالتمييز ضد املرأة املتعلقة باملساواة يف ال
ــر مــن بيانــات إحــصائية مــصنفة حــسب اجلــنس والعمــر       - ٤٦ ــة خللــو التقري وتأســف اللجن

واملناطق الريفية واحلضرية واالنتماء العرقي، مما يتعذر معه إجـراء تقيـيم دقيـق للوضـع احلقيقـي        
لقلــق أن نــدرة وتالحــظ اللجنــة مــع ا . للمــرأة يف معظــم اجملــاالت الــيت تتطــرق إليهــا االتفاقيــة  

ــة إىل       ــسها الرامي ــة الطــرف نف ــضا جهــود الدول ــل أي ــد يعرق ــصنفة ق ــات امل ــذ  البيان  وضــع وتنفي
 .، وتقييم مدى كفاءهتا يف تنفيذ االتفاقيةسياسات وبرامج حمددة

وهتيب اللجنة بالدولة بالطرف أن تعزز دون إبطاء نظامها احلايل جلمع البيانات يف  - ٤٧
ق إليها االتفاقية ليتسىن تقيـيم الوضـع احلقيقـي للمـرأة علـى وجـه                مجيع اجملاالت اليت تتطر   

وهتيـب اللجنـة الدولـة الطـرف أن تـستعني           . الدقة ومتابعة تطور االجتاهات بصورة مناسـبة      
ــدابري املعتمــدة والتقــدم احملــرز يف حتقيــق       ــار الت ــيم آث ــاس الكمــي لتقي ــة للقي مبؤشــرات قابل

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اسـتخدام هـذه              . املساواة الفعلية بني املرأة والرجـل     
وتطلب . البيانات واملؤشرات لوضع قوانني وسياسات وبرامج لتنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال

اللجنة من الدولة الطرف أن ُتدرج يف تقريرها املقبل هذه البيانات، مصنفة حسب املناطق 
ثار التدابري املتخذة والنتائج احملـرزة   احلضرية والريفية وحسب االنتماء العرقي، وأن تبني آ       

 .فيما يتعلق بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة على أرض الواقع
 ١الفقـرة    وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل يف أقرب وقت ممكـن تعـديل              - ٤٨

 . من االتفاقية، املتعلقة بأوقات اجتماع اللجنة٢٠من املادة 
الدولة الطرف، يف سياق امتثاهلا اللتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة، علـى             وحتث اللجنة    - ٤٩

أن تستعني على حنو كامل بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة،                 
ــب ــات يف      وتطلــ ــل معلومــ ــدوري املقبــ ــا الــ ــدرج يف تقريرهــ ــرف أن تــ ــة الطــ إىل الدولــ

 .اخلصوص هذا
ل والفعال لالتفاقية أمر ال بد منه لبلوغ األهـداف          وتؤكد اللجنة أن التنفيذ الكام     - ٥٠

وتــدعو إىل إدراج منظــور جنــساين وإىل جتــسيد أحكــام االتفاقيــة بــصورة . اإلمنائيــة لأللفيــة
صرحية يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب إىل الدولـة                      

 .ت يف هذا الشأنالطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلوما
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ــدول    - ٥١ ــضمام ال ــة أن ان ــسعة األساســية  وتالحــظ اللجن ــة الت ــصكوك الدولي  )١(إىل ال
مجيــع ريـات األساســية يف  باحلهـا كإنــسان و وقاملتعلقـة حبقــوق اإلنـسان يعــزز متتـع املــرأة حبق   

وبالتــايل تــشجع اللجنــة حكومــات بوليفيــا علــى النظــر يف التــصديق علــى . احليــاةجوانــب 
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن            ، ومهـا     اللتني مل تنضم إليهما بعـد      تنياملعاهد

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالختفاء القسري
وتلتمس اللجنة أن يتم تعميم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف بوليفيا  - ٥٢

سة، وأعـضاء الربملـان، واملنظمـات    ليتسىن للسكان، مبن فيهم املوظفون احلكوميون، والسا    
ــوا علــى بينــة ممــا مت اختــاذه مــن خطــوات      النــسائية، ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، أن يكون
لتحقيق املساواة القانونية والفعلية بني املرأة والرجل، ومـن اخلطـوات اإلضـافية الـيت يلـزم                 

طـاق واسـع   وتلتمس اللجنة من الدولة الطـرف أن تواصـل علـى ن           . اختاذها يف هذا الصدد   
تعميم االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل                
ــشرين، وخباصــة يف أوســاط        ــة والع ــتثنائية الثالث ــة االس ــة العام ــائج دورة اجلمعي ــيجني ونت ب

 .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان
ــة الطــرف أن جتيــب يف تقر    - ٥٣ ــة إىل الدول ــى   وتطلــب اللجن ــل عل ــدوري املقب ــا ال يره
وتـدعو  .  مـن االتفاقيـة    ١٨أُعرب عنه من شـواغل يف هـذه املالحظـات، مبوجـب املـادة                ما

، تقريرهــا ٢٠١١اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تقــدم، علــى هيئــة تقريــر جــامع يف عــام    
ــه /الــدوري اخلــامس الــذي كــان مقــررا تقدميــه يف متــوز    ــدوري  ٢٠٠٧يولي ، وتقريرهــا ال

 .٢٠١١يوليه /رر تقدميه يف متوزالسادس املق
 

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
فاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو   أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وات 

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               
الختفـاء  أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن ا                  

 .القسري


