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 الــيت ٢٠٠٦ لعــام بوليفيــا بتقريــر املتعلقــة واألســئلة القــضايا قائمــة علــى دودر  
 املرأة ضد التمييز على القضاءب املعنية لجنةال طرحتها
 واجتماعيــة سياســية حتــوالت ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ عــامي بــني مــا الفتــرة يف البلــد شــهد 
 اخلطـط  يف يرياتتغـ  أجنـب  ممـا  اجلمهوريـة،  رئاسـة  علـى  رؤسـاء  ثالثـة  تعاقـب  يف جتلّت مهمة،

 باملــسائل املعنيــة الــوزارة وكيــل ملكتــب التابعــة الوطنيــة اآلليــة وحافظــت .اإلمنائيــة والــسياسات
 جديـدا  موقعـا  تتبـوأ  باتـت  أهنـا  بيد اإلداري، اهلرم يف مستواها على األجيال وشؤون اجلنسانية

 .العدل ارةوز إىل املستدامة التنمية وزارة من بانتقاهلا التنفيذية السلطة جهاز يف
 الوطنيـة  اخلطـة  تنفيـذ  بـشأن  معلومـات  تقـدمي  البوليفيـة  احلكومـة  مـن  اللجنة ترجو - ١

ــوأ علـــى التـــدرجيي للقـــضاء ٢٠١٠‐٢٠٠٠ ــافة األطفـــال، عمالـــة أشـــكال أسـ  إىل إضـ
 ويرجــى .والطفــالت لألطفــال اإلنــسان حقــوق معاهــدات إدمــاج إمكانيــة عــن معلومــات
 .العمالة هبذه املشمولني فالاألط أعداد بشأن بيانات تقدمي كذلك

 عـام  أجـري  الـذي  ٢٠١٠-٢٠٠٠ خطـة  لتنفيـذ  املـدة  منتـصف  تقيـيم  نتائج أهم تبّين 
 فهـي  املـشاريع،  لتنفيـذ  فرصـا  تتـيح  كانـت  ولـئن  ومعياريـة،  توجيهية هي إمنا اخلطة أن ٢٠٠٥
 يفيـد  ،اجلوانـب  هلـذه  وبالنـسبة  .واملتابعـة  للرصـد  ملموسة عناصر إدراج إمكانية ذلك مع تعيق

 اللجنــة أعــدهتا الــيت الالحقــة التنفيذيــة اخلطــط وال الوطنيــة اخلطــة مبقــدور يكــن مل أنــه التقيــيم
 دقيـق  رد تقـدمي  األطفـال،  عمالـة  على التدرجيي بالقضاء املعنية الوكاالت بني املشتركة الوطنية
 تعتــرب لبأعمــا القيــام عــن كفّــوا وإناثــا، ذكــورا مراهقــا، أو طفــال كــم” :التــايل الــسؤال علــى

 الـصعوبات و التـصميم  تعتـور  اليت النواقص هذه وبسبب .“اخلطط؟ هذه لتنفيذ نتيجةً خطرية،
 للقـضاء  الوطنيـة  اخلطـة  تنفيـذ  يف   مـشجعة  نتـائج  حتقيـق  على دليل هناك ليس التمويل، إجياد يف

 .األطفال عمالة على التدرجيي
ــائج ضــوء ويف  ــيم، نت ــة شــرعت التقي ــة املديري ــشؤون املعني ــالاأل ب ــةُ جي ــة واللجن  املعني
 اجملتمـع  ومؤسـسات  للعمـال،  البوليفيـة  النقابة املركزيـة     من املؤلفة األطفال عمالة على بالقضاء
 واهليئــات الــدويل، التعــاون ومؤســسات والطفــالت، األطفــال العمــال مــن بــدعم املعنيــة املــدين

 مـسارها،  وتعـديل  العـشرية  اخلطة تكييف إعادة إجراءات يف باملوضوع، الصلة ذات احلكومية
 وهـي  والطفـالت،  األطفـال  العمال مـن    إلشكالية اخلاصة املؤسساتوإجراء تشخيص من قبل     

 املواضـيعي  املؤشـر  وضـع  يف سـامهت  كمـا  األطفـال،  عمالـة  أشـكال  أسوأ حتديد أتاحت تدابري
 .٢٠٠٥ لعام للطفولة البشرية بالتنمية اخلاص للطفولة املتحدة األمم ملنظمة
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ــدتزو يرجــى - ٢ ــة ي ــات اللجن ــشأن مبعلوم ــوانني ب ــة الق ــرأة ضــد التمييزي  وكــذلك امل
 تقــدمي ويرجــى .ذلــك إىل ومــا وحتليلــها وتنقيحهــا صــوغها إعــادة إىل الراميــة املقترحــات
 علـى  ويرجـى  .والقـوانني  العمليـات  تلك يف قطعت اليت األشواط عن مستكملة معلومات
 الفقــرة( الــسياسي التحــرش ةمناهــض قــانون حمتــوى بــشأن تفاصــيل تقــدمي اخلــصوص وجــه
 .إقراره حنو قطعت اليت واألشواط )١٣٩

ــق فيمــا )أ(  ــالفقرة يتعل ــر، مــن ٤١ ب ــشري التقري  والعمــل العــدل وزارات أن إىل ن
 األمهــات إدمــاج إعــادة” اســم حيمــل للعمــل إجرائــي قــانون مــشروع وضــعت قــد والــسكن
 أو أجنتــهن وكــذلك تالعــامال مــن احلوامــل حقــوق ومحايــة حفــظ إىل ويهــدف ،“العــامالت
 يقـيهن  قـاّراً  عمـال  العـامالت  لألمهـات  يضمن مبا العمر، من واحدا عاما يبلغوا حىت مواليدهن

 .املباشر غري أو املباشر الطرد حاالت من
 بـــضرورة اخلـــاص ٢٠٠٢ أغـــسطس/آب املـــؤرخ ٢٤١٠ القـــانون مبوجـــب )ب( 
 واملـرأة  الرجـل  بـني  املساواة مبدأ الدستور يف أُدرج ،للدولة السياسي للدستور تعديالت إجراء

 البـــوليفيني واحتفـــاظ ،)١٢ املـــادة( األســـري والعنـــف اجلنـــسي العنـــف وحظـــر ،)٦ املـــادة(
 نــساء أو رجــاال األجانــب وحــصول نــساء، أم كــانوا رجــاال جبنــسيتهم أجانــب مــن املتــزوجني
ــزوجني ــوليفيني مــن املت ــى ب ــسية عل ــة، اجلن ــد يقيمــوا أن شــريطة البوليفي ــواويث بالبل ــزامهم بت  الت
 القــانون وهــذا .الطــالق أو الترمــل حــاالت يف حــىت اجلنــسية تلــك فقــداهنم وعــدم بــالقوانني،

 .املفعول ساري
ــانون )ج(  ــنص األســرة ق ــة ت ــوزارة اخلاصــة اإلدارة خط ــدل ب ــل   الع ــب وكي ومكت
 إجـراء  إىل يرمـي  قـانون  مـشروع  وضع على األجيال وشؤون اجلنسانية باملسائل املعنية الوزارة
 وتقــسيم للــزواج، القــانوين الــسن قبيــل مــن جوانــب يــشمل األســرة، لقــانون شــامل إصــالح

 الواجبـة  احلقـوق  مـن  ذلـك  وغـري  األسـرية  واملـساعدة  األطفال، وحضانة وتوزيعها، املمتلكات
ــرأة ــرة داخــل للم ــد .األس ــل صــدر وق ــب بالفع ــروض طل ــى للحــصول ع  خــبري خــدمات عل

 .املضمار هذا يف استشاري
 هـــذا مـــشروعقـــدم  )090/04/05( القـــسطل مـــصانع جتهيـــز يف بـــأجر العمـــل )د( 
 الدراسـات  ومركـز  املظـامل،  وأمـني  املرأة، بشؤون املعنية الوزارةمكتب وكيل    من كل القانون
 األحبـاث  ومركـز  اجلنـسني،  بـني  واملـساواة  املـرأة  إنـصاف  وشـبكة  والزراعة، العمل تنمية بشأن

 .مونيـوز  أليسيا والسناتورة كالديرون ليليان والسناتورة ،ريبريالتا يف املزارعني بصغار للنهوض
 التنميـة  جلنـة  مـن أيـضا مبوافقـة      حظـي  الـذي  القـانون،  مـشروع  علـى  الـشيوخ  جملس وافق وقد
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 العمــل حقــوق علــى للحفــاظ كقــانون وإصــدارهعلــى اعتمــاده  النــواب جمللــس التابعــة البــشرية
 .املنافع من لكذ وغري القسطل مصانع جتهيز يف بالعامالت اخلاصة

 بــشأن للتــشاور الــوطين االجتمــاع انعقــد للدولــة اجلديــد الــسياسي الدســتور )هـ( 
ــد مــن واملتحــّدرات األصــلية الــشعوب نــساء مقترحــات ــساء البل  األفريقــي، األصــل ذات والن

 للمـرأة  املواضـيعي  األعمـال  جـدول  بـشأن  مناقـشات  ودارت ،املـؤمتر الدسـتوري    تنظيم بغرض
ــسألة ــانون  وم ــاملؤمتر الدســتوري  الق ــا ،اخلــاص ب ــسارات رمســت كم ــة العمــل م ــة لكفال  متابع

 .املذكورة املقترحات
 االجتـار ” بـشأن  ٢٠٠٦ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٨ املؤرخ ٣٣٢٥ رقم القانون )و( 

 إدواردو األسـبق  الـرئيس  وقعه وقد .“الصلة ذات اجلرائم من ذلك وغري وهتريبهم باألشخاص
 حتـت  “وهتريبـهم  باألشـخاص  االجتـار ” املعنـون  اخلـامس  الفـصل  ويتـضمن  .فيلتـسي  رودريغيز
 املـؤرخ  ١٧٦٨ رقـم  القـانون  يف الـوارد  ،“البدنيـة  والـسالمة  احليـاة  ضد اجلرائم” الثامن الباب
 .اجلنائي القانون من ١٩٩٧ مارس/آذار ١١

 ،اجلــنسنــوع  بــسبب الــسياسيني والعنــف التحــرش مكافحــة قــانون مــشروع )ز( 
 مبهـام  تـضطلع  الـيت  املـرأة  ضـد  والعنـف  النفـسي  التحـرش  حاالت منع إىل عاملشرو هذا ويرمي
 باملوافقـة  حظـي  وقـد  .ارتكاهبا على واملعاقبة احلاالت تلك بشأن التوعية وإىل السياسي التمثيل
ــا ويوجــد ،٢٠٠٦ أغــسطس/آب يف العمــوم وجــه علــى  لــدى املفــصل االســتعراض قيــد حالي
 .اعتماده ألغراض بالربملان الدستورية اللجنة

 القـانون  جـاء  وقـد  .والتعليم العمل ميداين يف اجلنسي التحرش مكافحة قانون )ح( 
 العمــل جلنــة تبّنتــه الــذي ٢٠٠٧-٢٠٠٢ لألعــوام ملــرأةبــشأن ا الربملــاين األعمــال جلــدول تلبيــةً

 املــرأة بــشؤون املعنيــة الــوزارةمكتــب وكيــل  لــه ورّوج األجيــال وشــؤون اجلنــسانية واملــسائل
ــة رئيــسة أال، مونيــوز أليــسيا رةوالــسناتو  يف األجيــال وشــؤون اجلنــسانية واملــسائل العمــل جلن
 املنتـسبات  النـساء  أوسـاط  يف تـرويج  عمليـة  حاليـا  املـشروع  ويشهد .بوليفيا يف الشيوخ جملس

 .الحقا تقدميه أفق يف النسائية للحركة
 .نهبشأ مقترح لتقدمي توخيا االستعراض قيد زال ما التجارة قانون )ط( 
 املـرأة  بـشؤون  املعنيـة  الـوزارة مكتـب وكيـل      انكب التقاعدية املعاشات قانون )ي( 

 وتبلــور .التعاونيــات قطــاع مــع والتحــاور للمناقــشة فعاليــات وعقــدت املقتــرح، إعــداد علــى
 .النقاش قيد زال وما القطاع، هذا من نابع كمقترح
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 إىل اجلـنس  نـوع  ببـسب  الـسياسيني  والعنـف  التحـرش  مكافحة قانون مشروع ويسعى 
 القطــر مــن كــل صــعيد علــى وضــماهنا عنــها والــدفاع للمــرأة الــسياسية احلقــوق ممارســة محايــة

 ضــد الــسياسيني والعنــف التحــرش حــاالت يف العقوبــات فــرض إىل إضــافة والبلديــة، واحملافظــة
 يف العمـــوم وجـــه علـــى باملوافقـــة حظـــي وقـــد .الـــسياسي التمثيـــل مبهـــام تـــضطلع الـــيت املـــرأة
 بالربملـان  الدسـتورية  اللجنـة  لدى املفصل االستعراض قيد حاليا ويوجد ،٢٠٠٦ طسأغس/آب

 .اعتماده ألغراض
 الــذي واإلجنابيــة اجلنــسية احلقــوق قــانون بــشأن مبعلومــات تزويــدها اللجنــة ترجــو - ٣
 الـيت  واحلـواجز  فحـواه  بـشأن  مبعلومـات  اإلدالء مع التشريعي، اجلهاز لدى معطال زال ما

 علــى وإنفــاذه اعتمـاده  إىل التوصــل سـبيل  يف حاليــا املبذولــة واجلهـود  ادهاعتمــ دون حتـول 
 .السرعة وجه

 “واإلجنابيـة  اجلنـسية  احلقـوق  بشأن ياإلطار القانون” الوطين الكونغرس تقدمي عقب 
ــاده ــام يف واعتم ــادت ،٢٠٠٤ ع ــسة ق ــة الكني ــى الكاثوليكي ــور، عل ــة الف ــائس مبعّي  أخــرى كن
مزيـد   إجـراء  الكـونغرس  إىل احلكومة فطلبت القانون، ملناهضة نشطة محلة حمافظني، ومجاعات
 القطاعــات  شــنتها  شــديدة  مواجهــات ختللتــها  علنيــة،  جلــسات ُعقــدت  مث ناقــشات، مــن امل

ــة “جتميــد” إىل أدى ممــا املعارضــة، ــا وتــدور .العملي  أو إحيائهــا إعــادة بــشأن مناقــشات حالي
 هـذه  بـشأن  اجلديـد  النقـاش  حمفل بوصفه قرارات، مناملؤمتر الدستوري    عن سيصدر ما انتظار

 النــساء مجيــع حبــق واالعتــراف التمييــز عــدم مبــدأ أســاس علــى القــانون هــذا ويقــوم .احلقــوق
 االنتمــاء أســاس علــى متييــز دومنــا وممارســتها، واإلجنابيــة اجلنــسية بــاحلقوق التمتــع يف والرجــال
 .ذلك خالف أو ةاجلنسي امليول أو العرقي األصل أو اجلنس نوع أو الدين أو العمر أو الطبقي

 وأســـبابه وعواقبـــه ويـــرد يف تقريـــر املقـــررة اخلاصـــة املعنيـــة بـــالعنف ضـــد املـــرأة   - ٤
)E.CN.4/2003/75/Add.1   من القانون اجلنائي تنص على      ٣١٧ أن املادة    )١٣٠٢، الفقرة 

االعتــداء اجلنــسي  وأعقوبــات أو جــزاءات علــى أعمــال االغتــصاب أنــه لــن تكــون هنــاك 
يرجـى ذكـر    .ختطاف إذا ما عقد اجلاين زواجه على ضحيته ومت زواجها منه برضاهااال أو

 .اجلهود املبذولة لتعديل هذه املادة

خطـف األنثـى برضـاها، وخطـف        حـاالت    مـن القـانون اجلنـائي إىل         ٣١٧تشري املـادة     
ب  عـن جـرائم االغتـصا      تـصنف يف فئـة خمتلفـة        يتاألنثى بدون رضاها، واخلطف بنية الـزواج الـ        

الـسلطات   ورغـم أن   .اغتصاب األحداث أو االختطاف اليت يعاقـب عليهـا القـانون اجلنـائي             أو
.  العنــف اجلنــسيتنتــهج هنجــاً متكــامالً إزاء ا املــادة فإهنــ هــذه بــشأنة حمــددمل تتخــذ إجــراءات

 شؤون املرأة سياسات ملنع العنف اجلنسي القـائم علـى نـوع اجلـنس               مكتب وكيل وزير  طبق  يو
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ومت إقــرار وتنفيــذ منــوذج  .لقــضاء عليــه بتوعيــة الــسلطات البلديــة يف البلــد بأكملــهومعاقبتــه وا
 العنف العائلي والعنـف اجلنـسي القـائم علـى نـوع اجلـنس مـن خـالل صـكوك                     االعتناء حباالت 

 . ضحايا العنفمساعدةشارعة من قبيل دليل 

ــسلطات   ــذ وواصــلت ال ــ تنفي ــة للمــراهقني املتعلــق بشروع امل ــة املتكامل  وأُقــرت .الرعاي
قطاعــات الــصحة والــشرطة  يف لعنــف اجلنــسي الرعايــة املتكاملــة لــضحايا ا قواعــد وإجــراءات 
ــشرعي   ــا يف هــذه       ودعمتــهاوالطــب ال ــابع الرمســي علــى تطبيقه ــة تــضفي الط ــرارات وزاري  ق

 النفـسية واالجتماعيـة   و القانونية خدمات الصحة والشرطة واملشورة      ومقدموأُطِلع  القطاعات،  
لعنـف  ا والتبليـغ عـن  ملعلومات تقدمي انظام لبدأ العمل ب وباإلضافة إىل ذلك، .اعدعلى هذه القو

نشرة قـسم االتـصال والثقافـة التـابع         (انتشارها  عرفة حجم هذه اآلفة ومدى      مل واجلنسي   العائلي
 ). شؤون املرأة اليت تصدر كل شهرينملكتب وكيل وزير

جيـال حاليـاً بتنفيـذ برنـامج         الـشؤون اجلنـسانية وشـؤون األ       مكتب وكيل وزيـر   قوم  يو 
 ملكافحة العنف اجلنساين ووضع خطـة وطنيـة ملكافحـة العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس            شامل

جلمع بيانـات عـن موضـوع التعـدد الثقـايف وتعمـيم منـاذج بديلـة ميكـن أن تعـود بالفائـدة علـى                  
 .املناطق الريفية يف معاجلة حاالت العنف

 منعـت  والعوامـل الـيت   ١٦٧٤ القـانون رقـم   تنقـيح مشروع  إيضاح فحوى   يرجى - ٥
 . اختـذت يف هـذا الـصدد   الـيت جـراءات  اإل ومـا هـي  حتّول ذلك القانون إىل قـانون عقـايب،   

 اإلجراءات اليت اختذت لتعزيز القانون اجلديد وتـأمني         ، يرجى أن تبينوا    ذلك وعالوة على 
 .األثر الذي ترتب عليه حىت اآلنوتنفيذه الفعال، 

 أمـني    مكتـب   شـؤون املـرأة أنـه إىل جانـب         ملكتـب وكيـل وزيـر     ر املؤقت   يرد يف التقري   
 الــسلطة التنفيذيــة يفاملظــامل، أُنــشئت موائــد مــستديرة علــى الــصعيد الــوطين مــع هيئــات عامــة  

 واملقاطعـات واجملـالس البلديـة والـشرطة الوطنيـة         ومكتـب املـدعي العـام      ،القـضائية و والتشريعية
 غـري احلكوميـة والبلـديات والـدوائر القانونيـة املتكاملـة يف               محايـة األسـرة واملنظمـات      اتووحد

النــسائية الــشعبية  العــدل واملنظمــات  وزارة  شــؤون املــرأة و ومكتــب وكيــل وزيــر  البلــديات 
 ؛ وتعمـل هـذه اهليئـات منـذ    الريفية ونساء الشعوب األصلية والـشباب والطلبـة   ومنظمات املرأة   

يـسية للمناقـشات حـول الطبيعـة الوقائيـة للقـانون       وتـدور املواضـيع الرئ   .ما يناهز أربـع سـنوات  
  .وأنواع العنف وتعديل اإلجراءات

جــرائم تعاقــب جنائيــاً وفقــاً ك املــصنفة العنــف العــائلي حــاالتوجتــدر اإلشــارة إىل أن  
 هــذا جوانــب وعــالوة علــى ذلــك فــإن بعــض  . مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة ٣٩٠للمــادة 

  يــشمل تطبيقــه وكــون نطــاقففــة وطريقــة تنفيــذ األحكــام القــانون، مــن قبيــل العقوبــات املخ 
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يغلـب   الوقائيـة أو العقابيـة وإمنـا    تـه  ال عالقة هلـا بطبيع ،املناطق احلضرية أكثر منه املناطق الريفية    
ــي  ــابع اهليكلـ ــا الطـ ــصدد،  .عليهـ ــذا الـ ــري ويف هـ ــا  جيـ ــعحاليـ ــيعرض   وضـ ــد سـ ــراح جديـ اقتـ

 .الربملان على

 “ديدالقانون اجل” تعزيز تدابري )أ( 

 اجملتمــع مــعمل يقــدم مــشروع القــرار بعــد إىل الربملــان نظــراً الســتمرار عمليــة التــشاور   
ــه .املــدين ــة للتوعيــة إجــراءات هنــاك غــري أن ــاً با جاري ــه حالي القــانون رقــم  (لقــانون املعمــول ب
األسـري   يف حقـوق املـرأة والعنـف     هـذه  والتوعيـة اإلعـالم محـالت  وتتمثـل مواضـيع    .)١٦٧٤
هـذه املواضـيع بـأربع لغـات حمليـة باسـتعمال وسـائط        املعلومات بشأن حقق نشر ويت .واجلنسي
وتـستفيد عمليـات النـشر مـن      .وكتيبـات ومـواد مكتوبـة أخـرى    ) الراديـو والتلفزيـون  (اإلعـالم  

 .دعم التعاون الدويل

 .العنف علــى املنــاطق الريفيــةبــ املعنيــة، يركــز عمــل اآلليــة الوطنيــة ٢٠٠٦ومنــذ عــام  
الـذي   لـتمكني املـرأة الريفيـة،    “أيـرا ”برنـامج   :مـا يلـي   ريع اليت جيـري وضـعها يف  وتتمثل املشا

، والربنــامج املتكامــل ملكافحــة العنــف  ة الريفيــيف املنــاطق الــسياسات العامــة يهــدف إىل تنفيــذ
 وينتـهج ملكافحة العنـف    الرعاية  ات الوقاية و   استراتيجي يستخدمالقائم على نوع اجلنس، الذي      

دعم بـــ هـــذان الربناجمـــان  وحيظـــى .ميم الـــسياسات العامـــة وتطبيقهـــا  تـــصلهنجـــني اثـــنني  
 .الدويل التعاون

 ١٦٧٤  رقمانونقأثر ال )ب( 

، وعلـى اخلـصوص     تنظيم محالت إعالميـة    ، ساعد ١٩٩٤منذ صدور هذا القانون يف عام        
يل موضـوع   العائلي، يف حتو  إليالء االهتمام للعنف     اخلدمات القانونية املتكاملة يف البلديات       اعتماد
 . الوقوع ضحية العنفضد املرأة إىل شأن عام واالعتراف حبق املرأة يف عدماألسري العنف 

شـؤون املـرأة وعلــى   وزيـر  وكيـل  ى مكتــب وخـالل الـسنوات اخلمـس األخـرية، أجـر      
اخلــصوص مؤســسات اجملتمــع املــدين مــن قبيــل مركــز غريغوريــا أبــازا للنــهوض بــاملرأة ومركــز  

يف  ،أمـني املظـامل  مكتـب   املرأة و شؤون املرأة وإنفانيت ومكتبومأوىرأة املعلومات والنمو للم  
 توكـشف . ١٦٧٤  رقـم   لتطبيق القانون  تقييماتالودراسات  خمتلف ال  ،مؤسسات أخرى مجلة  

 تطبيــق تــأخريات يف :هتــهــذه الدراســات عــن مــواطن الــضعف التاليــة يف تطبيــق القــانون وطبيع
ــال    ــة خــدمات الع ــات، وقل ــد والعقوب ــشاء جــزاءات    القواع ــواطن ضــعف يف إن ــسي، وم ج النف

 واحلاجــة إىل املــصاحلة يف اهليئــات التنفيذيــة، باســتخدامللمعــاودة، وقلــة الوضــوح فيمــا يتعلــق  
االعتـداء  ومـواطن ضـعف يف تطبيـق اجلـزاءات علـى       ،إيضاح أن العنف املرتيل ال يقبل املصاحلة

 قائمـة علـى     اءات جمتمعيـة حمـددة     ومن جانب آخر ثبت أنه رغم وجود جز        . واالقتصادي املايل
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ــهالعــــادات واألعــــراف   لــــيس هنــــاك مــــا يــــنص صــــراحة علــــى آليــــات متابعــــة هــــذه   فإنــ
 .وتنفيذها اجلزاءات

طبيعتـه  حيـث   وأهم عنصر يف هذه الدراسات هو وضع توصيات لتعديل القـانون مـن               
حمـاكم  بري إلنـشاء    تغيريات يف التدابري البديلـة والتكميليـة، واختـاذ تـدا          مع إجراء   مداه،  نطاقه و و

، وتعزيـز وحـدات محايـة األسـرة واخلـدمات القانونيـة       لقضايا من هـذا النـوع   لالستماع   خاصة
 .اعد أكثر مالءمة للمناطق الريفية وظروف نساء الشعوب األصليةواملتكاملة، ووضع ق

القـائم علـى نـوع    األسـري   العنـف  عن عدد احلاالت املبلغ عنها مـن وفيما يلي بيانات     
 . حسب نوع العنف مفصلةاجلنس،

 
 اجملموع ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ نوع العنف

 ٦٨ ٣٩١ ١٤ ٤١٦ ٨ ٨٧٧ ٨ ٦٨٦ ٩ ٤٦٧ ٧ ٥١٤ ٨ ٨٧٦ ١٠ ٥٥٥ بدين
 ١٠٨ ٩٢٤ ٢٩ ٧٠٥ ١٩ ٩٥٧ ١٤ ٢٢٠ ١٢ ٦٢٤ ١١ ٧٦٠ ٩ ٧٢٩ ١٠ ٩٢٩ نفسي

 ١٤ ٢١٨ ١٠ ١٤٤ ٩ ٧٤٧ ١٠ ٣٩٤ ٨ ٥٩٨ ٩ ٢١٨ نفسي-بدين 
ال توجــــــد 

 ٦٢ ٣١٩ بيانات
 ٨٥١ ١٦٦ ١٤٥ ١٢٥ ١٢٩ ١٠٨ ٨٤ ٩٤ جنسي

  
 .إدارة اإلحصاءات. القيادة الوطنية للشرطة :املصدر

 ١٤ عامـا بالنـسبة للـذكور و         ١٦يرد يف التقرير أن احلد األدىن لسن الزواج هو           - ٦
ىن لسن الـزواج  هل هناك نوايا لتعديل هذا القانون ليصبح احلد األد     . عاما بالنسبة لإلناث  

 متساويا بالنسبة للرجال والنساء امتثاال ملا تنص عليه أحكام اتفاقية حقوق الطفل؟

 وفقـاً  ، الـشؤون اجلنـسانية وشـؤون األجيـال        وزيـر وكيـل   ومكتـب   تنوي وزارة العدل     
 بوضـع مـشروع أويل لقـانون األسـرة      يف املـستقبل القريـب     القيـام    ،ا التنفيذي السنوي  مربناجمهل

 ضد النـساء والفتيـات      اليت متيز تعديل املواد   دف منها   هلا ومشاورة   استعراض عملية   على أساس 
 وتوزيعهــا والوصــاية املمتلكــاتلــزواج وتقــسيم احلــد األدىن لــسن ا واملراهقــات يف أمــور مثــل

 .واملساعدة العائلية، اخل

  الـسابق  وزيـر الـشؤون اجلنـسانية وشـؤون األجيـال واألسـرة           وكيـل   ورغم أن مكتـب      
، علـى أسـاس     ٢٠٠٣-٢٠٠٢ عملية اإلصالح هـذه، خـالل فتـرة الـسنتني            مضى  ما  يف أجرى

 املتعلقة باملـساواة    املسائل إىل النظر يف     اليت طرأت فيما بعد تدعو     التغريات   فإنمشاورة وطنية،   
وإجــراء يف احلقــوق والواجبــات للــزوجني واملعاشــرة خــارج إطــار الــزواج وحبكــم الواقــع،         
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ــه مــداوالت شــفوية  ــه    اوتعجيل ــشعوب األصــلية واملنحــدرات من ــساء ال  م وإعطــاء منظمــات ن
 .ت ذات الصلةاقتراحات فيما خيص التعديالب واملسامهةإمكانية املشاركة يف املناقشة 

لوحدات اجلنسانية  ا مبكانة املتعلق   ٢٤٨٦٤املرسوم رقم   يشري التقرير إىل اعتماد      - ٧
ىل حالـة تنفيـذ املرسـوم املـذكور ومـا إذا      اإلشـارة إ يرجـى  .  يف التنظيم اهلرمييف املقاطعات 

 .كان ذلك قد يسر تعميم مراعاة املنظورة اجلنساين يف املقاطعات والبلديات

 ممارسـة احلقـوق اإلنـسانية للمـرأة     يعـزز  صك قـانوين شـامل      ٢٤٨٦٤إن املرسوم رقم     
ات الـصلة    للهيئات ذ  وبناء املؤسسات  تعميم املنظور اجلنساين يف السياسات العامة        وينص على 

غـري أن خمتلـف    .بالشؤون اجلنسانية علـى الـصعيد الـوطين وعلـى صـعيد املقاطعـات والبلـديات       
 باالسـتناد إىل ولكـن،   . مبـا فيـه الكفايـة   ومل تنفـذه مل تعـرف بـه   املؤسـسات العامـة املـشار إليهـا     

ــذكور،   ــشئتاملرســوم امل ــة      أُن ــني القطاعــات ملعاجلــة ومتابع ــوزارات وب ــني ال ــشتركة ب  جلــان م
 وُشــّجعت . جلــان الــصحة والتعلــيم والعــدل والتخطــيط  مــن قبيــلوضــوع تــساوي احلقــوق  م

 .التعليم والصحةقطاعي عمليات تعميم املنظور اجلنساين خاصة يف 

 املرســوم رقــم نــص ت، التنظــيم اهلرمــي للوحــدات اجلنــسانية يف املقاطعــاوفيمــا خيــص 
ــشرين األول١٠ املــؤرخ ٢٤٨٦٤ ــوبر / ت ــاء امل  ١٩٩٧أكت ــصلة  ؤســساتعلــى بن ــهيئات املت  لل
الــصعيد احمللــي  علــى اجلنــسانية علــى الــصعيد الــوطين وعلــى صــعيد املقاطعــات و       بالــشؤون
 برفـع وحـدات الـشؤون اجلنـسانية         ٢٨١٦٢وعالوة على ذلك، مسح املرسوم رقم       . والقطاعي

ــم      يف ــوم رقــــــ ــدار املرســــــ ــديريات، ألن إصــــــ ــستوى املــــــ ــات إىل مــــــ  ٢٥٠٦٠املقاطعــــــ
 فأصـبحت ل هيئات الشؤون اجلنسانية من ذلك املـستوى،         ا أز ١٩٩٨ يونيه/حزيران ٢ املؤرخ

بــدالً مــن ذلــك جــزًء مــن خــدمات اإلدارة االجتماعيــة يف املقاطعــات، التابعــة ملديريــة التنميــة    
 الــذي يعــدل ٢٠٠٢أغــسطس / آب٩املــؤرخ  ٢٦٧٦٧ومبوجــب املرســوم رقــم  .االجتماعيــة

تماعيـة إىل املـستوى التنفيـذي التـشغيلي،         ، ُنقلت مـديريات التنميـة االج      ٢٥٠٦٠املرسوم رقم   
 وحـدات الـشؤون    مكانـة وهبـذا التـدبري، اخنفـضت   . الذي تقع فيه خدمات اإلدارة االجتماعيـة      

ــة،        ــار خــدمات اإلدارة االجتماعي ــشغيلي يف إط ــستوى الت ــي إىل امل ــيم اهلرم ــسانية يف التنظ اجلن
وال توجـد اليـوم سـوى     .اتالتـأثري يف سياسـات املقاطعـ    وأففقدت بـذلك سـلطة صـنع القـرار     

 . وكوشابامباتارخيامديريتني للشؤون اجلنسانية يف املقاطعات، تقعان يف مقاطعيت 
ترجــو اللجنــة تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات املتعلقــة حبــاالت االعتــداء علــى البنــات  - ٨

 العنـف الـذي ميـارس       أفعـال املشردات يف الشوارع وإسـاءة معاملتـهن وإيـذائهن جنـسياً وب           
 . النساء العامالت يف زراعة الكوكا وبالتدابري املتخذة يف هذا الشأنضد
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ــانون      ــه يف الق ــصوص علي إىل اســتحداث ١٠٠٨أدى جتــرمي زراعــة أوراق الكوكــا املن
 الشرطة واملستوى القانوين أسـفرت عـن انتـهاكات شـىت حلقـوق اإلنـسان                ىآليات على مستو  

 . يف مناطق زراعة الكوكا
وزارة الـشؤون اجلنـسانية، بالتنـسيق مـع أمـني املظـامل واحتـاد           مكتـب وكيـل    عمدوقد   

، ١٩٩٩العاملني يف زراعة الكوكا واحتـاد كوتـشابامبا للعـامالت يف زراعـة الكوكـا منـذ عـام             
تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها يف  إىل إنــشاء مكاتــب الــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان وذلــك ل 

 .يشابار
ف العائلي والعنف اجلنسي ضد النساء، يـشار         وحدة أولية للتصدي للعن    ٦٠ومن بني    

وقـد  . حتديداً إىل الوحدات القانونية املتكاملة اليت استحدثت يف منطقة الكوكا يف كوتـشابامبا            
، ٢٠٠٧-٢٠٠٤ يف ســياق اخلطــة ٢٠٠٥ الــوزارة لـشؤون املــرأة يف عــام   مكتــب وكيــلاختـذ 

ة مــن العنــف العــائلي والعنــف إجــراءات لتعزيــز وتوســيع نطــاق تغطيــة اخلــدمات املتاحــة للوقايــ
ــديات اخلمــس املنتجــة للكوكــا       ــضحايا يف البل ــة ال ــوع اجلــنس ولرعاي ــائم علــى ن  .اجلنــسي الق

هـذه اخلـدمات   ومقـدمي  ويشمل جـزء مـن هـذه اإلجـراءات تـوفري التـدريب للـسلطات احملليـة           
 .وإتاحة معدات ووسائل النقل

لـشؤون املـرأة، وضـع      ل الـوزارة    مكتب وكي ات اهلامة األخرى اليت اختذها      رومن املباد  
ملــرأة ا  الــيت تراعــي مــصلحةاحلقوق واملعــايريالتعريــف بــعنــصر للمــشاركة الــسياسية يرمــي إىل 

نظمـات  امل ويـستهدف هـذا العنـصر        .وتدريبها وتعزيـز مهاراهتـا القياديـة ومـشاركتها الـسياسية          
املنــاجم والعــامالت يف واجملتمعــات الريفيــة وجمتمعــات الــشعوب األصــلية والعــامالت يف احملليــة 

ــاطق احلــضرية     ــساء يف املن ــا والن ــة الكوك ــري     .زراع ــات غ ــدعم املنظم ــصر ب ــك العن  وحيظــى ذل
 .احلكومية وهيئات التعاون الدويل

ــائلي يف        ــساعدة يف جمــال العنــف الع ــرغم مــن أن وحــدات امل ــى ال ــاطقوعل  زراعــة من
لكوكـا، لكـن مل جيـر إىل        الكوكا تتلقى شكاوى بشأن انتهاكات حقوق العامالت يف زراعـة ا          

 .اآلن إعداد دراسة رمسية عن حالة العنف ضد تلك النساء
 ،وقد أسـهمت اجلهـود املتواصـلة الحتـاد العـاملني واحتـاد العـامالت يف زراعـة الكوكـا              

ــا       ــة أوراق الكوك ــسان وعــن احلــق يف زراع ــوق اإلن ــدفاع عــن حق ــة لل ــاً  ،املبذول  إســهاماً هام
سياسـية لـسيادة الـشعوب ومـن مث يف نـشوء حركـة موجهـة حنـو             بالدرجة األوىل يف وضع أداة      

فــالح مــن بوصــفه أول  ٢٠٠٥االشــتراكية، وانتــهاء بانتــصار إفــو مــورالس يف انتخابــات عــام 
الشعوب األصلية يصبح رئيساً لبوليفيا وبوصول ممثلني للفالحني من الشعوب األصلية وبوجـه             

وتبلـــغ نـــسبة . جلمعيـــة التأسيـــسية احلاليـــةخـــاص للعـــاملني يف زراعـــة الكوكـــا إىل الربملـــان وا 
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 يف املائــة علــى ٦٠األشــخاص مــن الــشعوب األصــلية والفالحــني والعــاملني يف زراعــة الكوكــا 
. األقــل مــن احلركــة املوجهــة حنــو االشــتراكية بــني أعــضاء الربملــان وأعــضاء اجلمعيــة التأسيــسية

 .ا بتمثيلهن يف الربملانوتقوم زعيمات العامالت يف زراعة الكوكا مثل ليونيلدا زوريت
ما هي األنشطة احملددة املضطلع هبـا لتعمـيم قـانون محايـة ضـحايا اجلـرائم املرتكبـة                    - ٩

ضد احلرية اجلنسية وإنفاذه؟ يرجى اإلشارة إىل مستوى التغطية وإىل ما إذا كانت اجلهـود    
 .املبذولة تشمل نساء من املناطق الريفية ومن الشعوب األصلية

الوزارة معـايري وبروتوكـوالت ملـساعدة ضـحايا العنـف اجلنـسي،             يل   مكتب وك  وضع 
 كمرجـع ونـشره عـن طريـق التنـسيق مـع            ٢٠٣٣وتشتمل أنشطتها على العمـل بالقـانون رقـم          

ــستوى املــشترك بــني           ــال علــى امل ــدفاع عــن األطف ــة ومكاتــب ال الوحــدات القانونيــة املتكامل
 .املؤسسات
 مكتـب   واشـتملت اجلهـود الـيت بـذهلا       . نـسي وجيري اتباع هنج متكامل إزاء العنـف اجل        
 الوزارة لشؤون املرأة تنفيذ سياسات للوقاية من العنف اجلنسي القائم علـى أسـاس نـوع      وكيل

اجلنس واملعاقبـة والقـضاء عليـه مـن خـالل توعيـة الـسلطات احملليـة يف مجيـع أحنـاء البلـد ونـشر                          
 واالتفاقيات الدوليـة    ٢٠٣٣رقم  القانون  ( مثل دليل مساعدة ضحايا العنف       الصكوك الشارعة 

واملعــايري والربوتوكــوالت واإلجــراءات املتعلقــة بتــوفري   ) للــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان للمــرأة  
 ويف .الرعاية املتكاملة لضحايا العنف اجلنسي يف قطاعـات الـصحة والـشرطة والطـب الـشرعي         

النفــسية  وة  يف خــدمات الــصحة والــشرطة واملــشورة القانونيــ    أطلــع العــاملون هــذا الــصدد،  
 عـن  اجلنـسي ويف املنـاطق الريفيـة، جـرى تنـاول مـسألة العنـف              .  على هذه املعـايري    واالجتماعية

ــسانية واإلدارات        ــصحة ووحــدات القــضايا اجلن ــر ال ــى مــستوى دوائ ــايري عل ــق تعمــيم املع طري
 .والبلديات
 الــوزارة حاليــاً بتنفيــذ برنــامج شــامل ملكافحــة العنــف اجلنــساين  ويقــوم مكتــب وكيــل 

وهي بصدد وضع خطة وطنية ملكافحة العنـف اجلنـساين بغيـة مجـع مـسامهات بـشأن موضـوع              
 العنـف يف املنـاطق      حلاالت وإدراج طرائق بديلة ميكنها أن تكون مفيدة للتصدي          التعدد الثقايف 

 .الريفية
تعرب املقررة اخلاصة يف تقريرهـا عـن قلقهـا إزاء           : يلي تطلب اللجنة الرد على ما     - ١٠
 أن السلطات تعطي األولوية يف تسويتها للرتاعـات الناشـئة عـن العنـف للـم مشـل                   مفاده ما

األسرة وترغم الطرفني علـى املـصاحلة خلـري األبنـاء وأن املـشكلة الـيت تواجههـا املـرأة هـي                      
وتشري أيضاً  . إقامة الدليل على تعرضها للعنف يف احلاالت اليت ال تظهر فيها آثاره البدنية            
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األسرة تضطلع مبهام ليست يف حدود صالحياهتا وتقبل حاالت يفتـرض           إىل أن فرق محاية     
 أن يعاجلها القضاة، فما هي اإلجراءات املتخذة للتصدي هلذه األوضاع؟

ينص قانون األسرة احلايل على مبـدأ تـوجيهي يـستند إليـه القـضاة والـسلطات لتـسوية                  
جمموعـة   املعنـيني كـأفراد يف       اصاألشخالقضايا املعروضة عليهم ومفاده أنه ينبغي مراعاة وضع         

 مـن قـانون     ٣املـادة   (أسرية وضمان أن تغلب مصلحة األسرة مصاحل أفرادها واألطراف الثالثة           
ــادة  ). األســرة ــة     ٤وتــنص امل ــة الزوجي ــة لألســرة والعالق ــة الدول ــوفري محاي  مــن القــانون علــى ت

 الفرديـة عنـد تـسوية       واألمومة وبالتايل على أن تسمو مـصلحة األسـرة فـوق اعتبـارات املـصاحل              
 .نزاع أسري

 الـوزارة   مكتـب وكيـل   بيد أنه بالنظر إىل أن العنف ميثل انتهاكاً حلقوق اإلنسان، فـإن              
عمـل علـى تعزيـز حقـوق املـرأة وعـدم املـصاحلة يف حـاالت العنـف علـى أسـاس                     يلشؤون املرأة   

عنـف وتقتـضي مـن       مـن املرسـوم التنظيمـي الـذي مينـع االتفاقـات الـيت حتلـل أفعـال ال                   ١١املادة  
الــضحايا التخلــي عــن حقــوقهم، يف مجيــع أنــشطة التــدريب يف اجملــال اجلنــساين وتعمــيم هــذا     
املنظور والتوعية به املخصصة للعـاملني يف جمـال العدالـة والقـائمني عليهـا فيمـا يتعلـق بالقـانون                     

 .  وقواعده١٦٧٤رقم 
ــة،        ــق اللجن ــثري قل ــيت ت ــة ال ــسألة الثاني ــى امل ــرد عل ــشرطة  ويف ســياق ال ــد ال ــام قائ ، يف  ق

 باســتكمال القواعــد املتعلقــة بتنظــيم  ،، إىل جانــب فرقــة محايــة األســرة ٢٠٠٦مــايو /أيــار ٣١
وتسيري عمل الفـرق وبوضـع دليـل لإلجـراءات املتعلقـة بالـشرطة يتـضمن تعليمـات عـن وضـع                      

الت للتصدي لقضايا العنـف     خطط وبدء محالت وبرامج للوقاية من العنف ومعايري وبروتوكو        
 وتشمل واجبات الفرق أن حتيل على الفور القضايا اليت ليـست يف حـدود صـالحياهتا                 .العائلي

 .املصاحلة بأي حال من األحوالوليس فرض املتمثلة يف التحقيق يف الوقائع 
 .يرجى ذكر تأثري برنامج مكافحة العنف يف املدارس - ١١

وعيـة، فـإن الربنـامج    على الرغم من وضـع منـهجيات وصـياغة حمتويـات للتـدريب والت             
 .يدرج يف عداد الدورات اليت تقدمها وزارة التربية مل

الــوزارة لــشؤون املــرأة بــدعم مــن هيئــات التعــاون الــدويل بتنفيــذ   مكتــب وكيــل وقــام 
وفيمـا بعـد وضـعت منوذجـاً        . ٢٠٠٣جتارب منوذجية يف املـدارس الكاثوليكيـة انتـهت يف عـام             

 .املعاهد العليا لتدريب املعلمنيأحد ارس يطبق يف لتدريب املعلمني بشأن العنف يف املد
ويف إطار اخلطة الوطنية للسياسات العامة املعنية مبمارسة املرأة حلقوقها الكاملة للفتـرة              
 وجـرى التـرويج     “دليل للتصدي للعنـف العـائلي يف سـياق املدرسـة          ”، ُوضع   ٢٠٠٧-٢٠٠٤
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لـدليل  او. م يف املـدارس والتعلـيم البـديل       الـوزارة املعنيـة بـالتعلي     له باالشتراك مـع مكتـب وكيـل         
لمدرسني يف املدارس وقد ُوضع للمسامهة يف منع حاالت العنف العائلي وإيذاء الطفـل              موجه ل 

 . واإلبالغ عنها ورصدهاكشفهااليت يكون هلا مضاعفات يف املدرسة ويف 
 وتنفيـذها   وال يزال هناك ما يلزم القيام به فيمـا يتعلـق بوضـع تـدابري حمـددة ومـستدامة                   

 .للقضاء على العنف يف املدرسة وحتديد مؤشرات لقياس األثر
يرجى اإلشارة إىل املرحلة اليت بلغتها املبادرة الرامية إىل توقيع اتفـاق مـع البلـدان                  - ١٢

 مــن أجــل القــضاء علــى االجتــار  الــسوق املــشتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب األعــضاء يف 
 .بالنساء

ــشر    أُنــشئ اجمللــس املــشترك   ترأســه وزارة ( بــني املؤســسات للقــضاء علــى االجتــار بالب
 املتعلــق بتــصديق االتفاقيــات  ٣٣٢٥ بعــد اعتمــاد القــانون رقــم  ٢٠٠٦مــايو /يف أيــار) العــدل

ووضـع اجمللـس اسـتراتيجية للعمـل تـشمل يف           . ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٨الدولية املـؤرخ    
نفيـذها وتـدريب العـاملني يف اجملـال القـضائي علـى             اجملال التشريعي، تكييف املعايري القانونية وت     

ويف إطــار .  ومحايــة الــضحاياتوعيــةال ووضــع إجــراءات للتعمــيم و احلكوميــة الثالثــةستوياتاملــ
 جلعلـه أمشـل   ٣٣٢٥االستراتيجية، وضعت اللجنة التشريعية قانوناً من شـأنه أن يعـدل القـانون      

النـساء املتـاجر هبـن ومحايتـهن علـى حنـو       من خالل إلقـاء املزيـد مـن الـضوء علـى الـضحايا مـن           
 .أفضل وجعل االجتار بالبشر جرمية مبوجب القانون اجلنائي

وعلى الرغم من التقدم احملرز على املستوى الـوطين، فـإن املبـادرات املقترحـة يف إطـار                   
 مل تـــشهد تطـــوراً باجتـــاه مرحلـــة التوقيـــع علـــى الـــسوق املـــشتركة لبلـــدان املخـــروط اجلنـــويب

 .تاالتفاقا
الطفالت واملراهقـات أجرهتـا اهليئـة       االجتـار بـ   ترد إشارة يف التقرير إىل دراسـة عـن           - ١٣

ــة يف عــام    ــدفاع عــن الطفول ــة لل ــا إذا كانــت  يرجــى ذكــر  . ١٩٩٨الدولي ــد أم جريــت ق
دراسات أخرى بـشأن هـذا املوضـوع ومـا إذا كـان مـن املعتـزم إنـشاء آليـة دائمـة لرصـد                         

ــات ــد متــت صــياغ   املعلوم ــا إذا ق ــال   ة  وم ــار باألطف ــانون مكافحــة االجت ــدمي  و. ق يرجــى تق
 .معلومات عن عملية مناقشته وإقراره

وأتاحـت الدراسـتان    .  كميـة ونوعيـة     ثـالث دراسـات    املنظمـة الدوليـة للـهجرة     أجرت   
 معرفة ظـاهرة االجتـار بالبـشر مـن حيـث شـبكته وتـواتره                ٢٠٠٤األوليان اللتان أجريتا يف عام      

ــه ــتغال ،وطرائقـ ــكال االسـ ــزاع     وأشـ ــترقاق، وانتـ ــل، واالسـ ــتغالل يف العمـ ــسي، واالسـ ل اجلنـ
 .األعضاء
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ــة وأجريــت الدراســة    لتحديــد ٢٠٠٧الثالثــة مبــدينيت ال بــاس وإل ألتــو يف عــام   الكمي
 .وهذه الدراسة قيد النشر. مدى تفشي االجتار هبما استنادا إىل األرقام

 عامة وخاصة، هـو الكيـان       واجمللس الوطين ملكافحة االجتار بالبشر، الذي يضم هيئات        
 .املسؤول عن رصد الظاهرة واإلبالغ عنها

وتكفــل املنظمــة الدوليــة للــهجرة تــدريب مــوظفي إنفــاذ القــانون، وتــضطلع بأنــشطة     
 . ومنع وقوع هذه اجلرميةحلماية ضحايا االجتار ومساعدهتم

وأجــرى فــرع مكتــب أمــني املظــامل يف تارخيــا أيــضا دراســة عــن العنــف اجلنــسي ذي      
 .لطابع التجاري الذي ميارس ضد األطفال واملراهقني، وهذه الدراسة مل تنشر بعدا

وأنشئت يف إطار الشرطة الوطنية وحدة ملكافحة االجتـار بالبـشر ودربـت علـى حتديـد                 
وتـــضطلع الـــدائرة الوطنيـــة للـــهجرة مبـــسؤولية رصـــد تـــدفقات  . حـــاالت االجتـــار ومعاجلتـــها

 .املهاجرين
وليفيــا إنــشاء اجمللــس الــوطين ملكافحــة االجتــار بالبــشر يف  ، شــهدت ب٢٠٠٦ويف عــام  

وتـــشمل اســـتراتيجياته التـــشريع، وتـــدريب املـــوظفني، وتـــوفري احلمايـــة  . إطـــار وزارة العـــدل
 .والتوعية
وانكب أمني املظـامل علـى هـذا املوضـوع، وجنـح بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـة الدوليـة                   

اجملتمـع املـدين يف   أخـرى مـن   شؤون األجيال وهيئات  الشؤون اجلنسانية و  نيابة وزارة للهجرة و 
 ليـنص علـى إجـراءات أشـد     ٣٣٢٥تضمني جدول أعمال الدورة الربملانية تعديل القانون رقـم     

 مــع وحــدة املرجعيــةوأكثــر فعاليــة للمعاقبــة علــى االجتــار ويف إقامــة ســجل لإلحالــة واإلحالــة   
 فيـه مجيـع القـضايا املعروفـة الـيت تنطـوي             مكافحة االجتار بالبشر التابعة للـشرطة الوطنيـة تـدون         

 .اجلرائمعلى هذه 
 مــالك ومــديرو مــن خالهلــا أطلــعوأنــشئت وحــدة أمــني مظــامل تعــىن باالجتــار بالبــشر   

 .٣٣٢٥القانون رقم  على  الكراوكي وبيوت الدعارة وغريهاصاالتاملالهي الليلية و
جتـار تبحثـه حاليـا جلنـة        وأخريا، عرض علـى الربملـان مقتـرح قـانون شـامل ملكافحـة اال               

حقوق اإلنسان ويـنص أحـد أحكامـه اجلديـدة، الـذي أثـار ردودا مـن شـىت املؤسـسات، علـى                       
 .معاقبة مستعملي اخلدمات الناجتة عن االجتار بالبشر

 .بـشأن النـساء الالئـي ميارسـن البغـاء     تشريعا قيد الصياغة يرد يف التقرير أن هناك   - ١٤
كـذلك اجلهـود   وهل لكم أن تذكروا  بشأن هذا التشريع   مزيد من املعلومات  يرجى تقدمي   

حتديـد الـسمات املميـزة للنـساء الـاليت          إىل جانـب    املبذولة لتحديد أسـباب هـذه الظـاهرة،         
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مــدى عالقــة يرجــى أيــضا بيــان و). العمــر، األصــل اإلثــين، ومــا إىل ذلــك(ميارســن البغــاء 
 .ر من التقرير هبذه األمو١٢٦البحث املشار إليه يف الفقرة 

 دراسة عن البغـاء باعتبـاره أحـد أفظـع           ٢٠٠٥ شؤون املرأة يف عام       نيابة وزارة  أجرت 
أشكال االستغالل للمشتغالت باجلنس؛ وأوصـت هـذه الدراسـة بوضـع تـدابري حلمايـة حقـوق         

بيـد أن بوليفيـا لـيس لـديها حاليـا قـانون خـاص بالبغـاء مـا عـدا                     . اإلنسان للمشتغالت باجلنس  
وليس البغاء حمظورا يف بوليفيـا لكنـه       .  وقانون االجتار بالبشر   ٢٠٣٣ رقم   نص عليه القانون  ي ما

 بـسمات وفيمـا يتعلـق     . خاضع ألحكام القانون املتعلقة بالصحة وألحكـام الـشرطة والبلـديات          
املرأة العاملة يف هذا اجملال، فإن الناس يـرون علـى نطـاق واسـع أن البغـاء ال متارسـه إال النـساء                        

طبقات اجتماعية واقتـصادية دنيـا؛ لكنـه ثبـت أن النـساء مـن شـىت الطبقـات                   الالئي ينتمني إىل    
ــاء   ــن البغـ ــة ميارسـ ــا     . االجتماعيـ ــي للبغايـ ــل العرقـ ــشأن األصـ ــات بـ ــة أي معلومـ ــست مثـ . وليـ

ــا ــى هــذه اخلــدمات هــم          أم ــون عل ــا هــو أن مــن يقبل ــد عموم ــا يعتق ــإن م خبــصوص العمــر، ف
 .فقط البالغون
ديات أنظمـة وقـرارات لفـرض رقابـة أكـرب           ومن جهة أخرى، أصدرت حكومات البلـ       

 .على بيع املشروبات الكحولية للقاصرين يف األماكن العامة
وجيدر باإلشارة أن بوليفيا شهدت إنشاء املنظمة الوطنية للنهوض بـاملرأة الباغيـة، الـيت             

تقر بالبغاء كمهنة وليس كمجرد شـكل مـن أشـكال العمـل؛ وتكمـن مهمتـها يف الـدفاع عـن                
نسان واحلقوق الدسـتورية للبغايـا والـسعي إىل النـهوض بالنـساء املـشتغالت يف هـذا                  حقوق اإل 

 املتعلـق بالـصحة واملـؤرخ    ٠٦٦٨وجيدر بالذكر يف هذا الصدد أن القرار الوزاري رقـم       . اجملال
أبريـل  /ويف الـسنة ذاهتـا، وحتديـدا يف نيـسان         .  قد صـدر ملنـع األوبئـة       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣٠

ــا   ، أصــدرت وزارة ال٢٠٠٧ ــة عنواهن ــدل وثيق ــة    ’’ع ــن اجلمعي ــستبعدون م ــساء امل الرجــال والن
 .‘‘التأسيسية

 املـساواة بـني اجلنـسني     لتعمـيم   املبذولة  اجلهود  يرجى تقدمي املؤشرات اليت تبني أثر        - ١٥
وبيــان التــدابري األخــرى الــيت اختــذت للقــضاء علــى القوالــب النمطيــة  يف النظــام التعليمــي 

ة التمييزيـة ضـد املـرأة، وبيـان مـا إذا كانـت توجـد مـن بـني تلـك                      واألمناط الثقافية اجلـاهز   
 .التدابري مبادرات تشرك وسائط اإلعالم

 حـول ثالثـة عناصـر رئيـسية     املـساواة بـني اجلنـسني   متحورت اجلهود الرامية إىل تعمـيم        
 بلـورة سياســة املـساواة بــني اجلنـسني يف إطــار عمليـة إصــالح التعلـيم الــيت نـص عليهــا       )أ (هـي 
مراعاة املنظور اجلنساين لدى وضع مناهج التـدريس االبتـدائي،          ) ب( ون إصالح التعليم، و   قان
 يف جمـــال حتقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف اخلطـــط والـــربامج  أوجـــه الكفـــاءةحتديـــد ) ج( و
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وبـذلك، فـإن مؤشـرات      . الدراسية، مشفوعة مبؤشرات إجناز تتيح الوقـوف علـى التقـدم احملـرز            
 . اجلنسني تدخل يف مستوى التخطيط للربامج الدراسيةتعميم املساواة بني

ــسني يف النظــام التعليمــي         ــساواة بــني اجلن ــائج تعمــيم امل ــة نت ــا أن نعــرف بدق وال ميكنن
 .يتناول هذا العنصر يف إطار إصالح التعليم إال ملاما، األمر الذي ال يتيح قياس أثره مل إذ

دمي املعونـة مـع وحـدات تعليميـة يف      ويتبني من جتربة عمل منظمـة العمـل مـن أجـل تقـ              
تعلــق ت ومؤشــرات أوجــه كفــاءةمــس مقاطعــات يف البلــد أن مثــة إىل حــد مــا املنــاطق الريفيــة خل

وتـبني يف حـاالت أخـرى    . بنوع اجلـنس، مـن قبيـل اسـتخدام الـصيغ الـيت ال متيـز بـني اجلنـسني           
البيئـة واللغـة    ل مـن    كـ وجود مشاريع مناهج تعليمية تعطي األولوية للعالقة بـني نـوع اجلـنس و             

 املـدرس وعمـل املنظمـات غـري احلكوميـة        بتـدريب ويبدو أن هذه النتـائج تـرتبط        . وعلوم احلياة 
ويف هذه املرحلة االستكشافية، القائمة على حتليل جتربة منظمة العمـل           . لتشجيع النهج الشاملة  

ييزيـة تـستمر يف مجيـع    من أجل تقدمي املعونة، يتضح أن القوالـب النمطيـة واألمنـاط الثقافيـة التم       
 .نظمةاملاملناطق اجلغرافية والوحدات التعليمية اليت تعمل فيها 

، جــرت محــالت لالتــصال واإلعــالم،  ٢٠٠٤ويف إطــار إصــالح التعلــيم، وحــىت عــام   
ــربامج واملواضــيع       بفــضل وســائط اإلعــالم علــى وجــه اخلــصوص، وفــرت معلومــات بــشأن ال

 .الشاملة
 لوطنيـــة لكفالـــة التمتـــع الكامـــل حبقـــوق املـــرأة       خطـــة الـــسياسة العامـــة ا  تـــشملو 

ــى مراعــاة       اعــدد) ٢٠٠٧-٢٠٠٤( ــوم عل ــهج يق ــها وضــع مــشروع من ــشطة مــن بين  مــن األن
ــشطة          ــع أن ــساين يف مجي ــور جن ــج منظ ــانوي ودم ــيم الث ــة التعل ــسني يف مرحل ــني اجلن ــساواة ب امل

ساين يف منـهج  ومن النتائج اليت حتققت حىت اآلن دمج منظور جنـ . اإلصالح والتأكد من ذلك   
 ).٢٠٠٥-٢٠٠٤( مبقاطعة الباس املعلمنيتدريب املدرسني يف كلية 

اجلديــد اخلــاص بــالتعليم لعــام  ‘‘ أبلينــو ســينياين وإليــساردو برييــس ’’وال يؤيــد قــانون  
يلفـت النظـر إىل      تأييدا صرحيا دمج تعميم املساواة بني اجلنسني يف املناهج الدراسـية، و            ٢٠٠٦

راز التقدم يف جمال التعليم، ويـشتمل علـى مقترحـات تـشجع علـى         تعترض إح  وجود صعوبات 
ملبــادرات التحــاق الفتيــات واملــراهقني بــالتعليم وبقــائهم يف املــدارس، كمــا هــو احلــال بالنــسبة  

 .مراكز التعليم
 يالتعليمـ النظـام   ورغم مـا صـودف مـن مـصاعب يف تعمـيم املـساواة بـني اجلنـسني يف                     

نظــور امل اجملــال، فقــد متــت أنــشطة هامــة منــها مراعــاة  لــوحظ مــن مــواطن ضــعف يف هــذا ومــا
ــة العامــة      اجل ــة للمــدارس االبتدائي ــواد التعليمي ــاهج الدراســية، وإعــداد امل ــاء وضــع املن نــساين أثن

ــدريب م ــة  وت ــدارس االبتدائي ــدريب     علمــي امل ــاهج مراكــز ت ــساين يف من ــاة املنظــور اجلن ، ومراع
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ــة إىل تغــيري   . املدرســني ــدابري الرامي ــرأة والقــضاء علــى    وهــذه الت فكــرة اجملتمــع إزاء الرجــل وامل
القوالب واألمناط الثقافية التمييزية أفضت إىل نتائج هامة، وهي إن مل تقس كميـا فإهنـا تلمـس                  

 علـى    املرحلـة االبتدائيـة    متـامهن  تطور معدالت التحاق الفتيات باملدارس االبتدائية وإ       بالنظر إىل 
 .سبيل املثال

 اختــاذ التــدابري الالزمــة  يتمثــل يف شــؤون املــرأة نيابــة وزارةومثــة عنــصر هــام يف عمــل   
ومــن املقــرر اعتمــاد مبلــغ    . لتــشجيع الفتــاة الريفيــة علــى االلتحــاق باملدرســة والبقــاء فيهــا       

 مــع التركيــز علــى  دوالرا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ألنــشطة يف هــذا اجملــال١٥٨ ١٦٩
، ٢٠٠٧-٢٠٠٤ه الغايـة، ويف إطـار خطـة الفتـرة           وهلذ. نشر املعلومات وعرض احلوافز املادية    

ستوضع استراتيجية حمددة يف جمال االتصال تشمل أنشطة منـها إصـدار وتوزيـع مـواد مطبوعـة         
 . بصرية بلغات الشعوب األصلية األربع-ومسعية 

وابتــداء مــن .  وهــو إعطــاء منحــة خوانــسيتو بينتــو يف هــذا االجتــاهوهنــاك تــدبري آخــر  
 يف إطـار سياسـاهتا اهلادفـة إىل إعـادة           ،، منحـت احلكومـة الوطنيـة      ٢٠٠٦رب  نـوفم /تشرين الثـاين  

لكـل  )  دوالرا مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        ٢٥( بوليفيـانو    ٢٠٠ ،توزيع املنتج االجتمـاعي   
وباملثــل، .  عامــا كحــافز لتــشجيعه علــى البقــاء يف املدرســة ١٢ و ٦طفــل يتــراوح عمــره بــني  

زيـادة فـرص    حـصول علـى بطاقـات اهلويـة وشـهادات املـيالد يف              تساعد أيضا الربامج اجملانيـة لل     
 . التعليماحلصول على

 تـدين معـدل     جريـت دراسـات حتـدد وحتلـل أسـباب         يرجى ذكر ما إذا كانـت قـد أُ         - ١٦
ويرجى تقدمي نتائج هذه الدراسات، إن وجدت،  .ةسادرال والشابات يف  الفتياتاستمرار

وقـف  والتيف الدراسـة  معـديل االسـتمرار    عن    حسب نوع اجلنس   مفصلةبيانات إحصائية   و
 حـسب األعمـار، ومراحـل التعلـيم، واملنـاطق الريفيـة، واملنـاطق احلـضرية، مـع ذكـر                     عنها

 . والشاباتللفتيات بالنسبة وقف عن الدراسةاألسباب الرئيسية للت

 عمليـة اإلصـالح التعليمـي     إزاءيتمثل عنصر آخر من عناصـر النـهج اجلنـساين الـشامل       
وكـشف هـذا الربنـامج عـن      .املـدارس والبقـاء فيهـا   ب  االلتحـاق نامج تشجيع الفتيات على   يف بر 

 فهـم  قيـق جوانب جديدة للمشكلة بتحليل كل مـن األسـباب واآلثـار، وسـاعد بـذلك علـى حت       
وضـع مؤشـرات مرتبطـة بإحـصاءات مفـصلة حـسب نـوع              ب أيـضا    ومسـح أفضل هلذه الظـاهرة؛     

 .قة بالتعليم العاماجلنس يف جممل نظام البيانات املتعل

 ثحيـ  سـواء مـن      ،مهمـة  ، أُجريت ثالث دراسـات    ٢٠٠٢ إىل   ٢٠٠٠ويف الفترة من     
 ).سبع مقاطعات من تسع ( نطاقهاطبيعتها، اإلحصائية واالجتماعية واإلثنوغرافية، أو
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ــالقي     ــق بـ ــا يتعلـ ــسية فيمـ ــائج الرئيـ ــد النتـ ــة  دووال تؤكـ ــاق بالدراسـ ــق االلتحـ ــيت تعيـ   الـ
  بـل تكـشف    ،لية بشأن استمرار األمناط الثقافية التمييزيـة فقـط        وفرضيات األ  ال  فيها واالستمرار

وفيمــا يلــي  .أيــضا عــن جوانــب جديــدة مــن هــذه األمنــاط هلــا أمهيــة حامســة يف فهــم املــشكلة    
 :األمثلة بعض
وضع مؤشر لعدم املساواة يـسمح بتـصنيف البلـديات علـى أسـاس العجـز يف املـساواة                    • 

ــة يف  وأظهــرت  .تعلــيم ومؤشــرين لتــهميش اإلنــاث والــذكور  لــى العصول احلــإمكاني
 يف املائـة، باملقارنـة مـع    ٤٠ و ١٨الدراسة مثال أن معدل هتميش اإلنـاث يتـراوح بـني           

 . يف املائة١٩معدل هتميش الذكور الذي يساوي 
ــوتع •  ــاء نظــامي االســتبعاد   ي ــة بن ــصور اجلمــاعي  د الدراســة اإلثنوغرافي  االجتمــاعي والت

 إمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم واالســتمرار   الفتيــات لــدىإذا كانــتيتعلــق مبــا  فيمــا
ــه  ــشعوب       والنجــاح في ــن ســكان ال ــداد كــبرية م ــث توجــد أع ــة حي ــاطق الريفي  يف املن

 .شواتاألصلية، من قبيل األميارا والكي
ثر التكاليف غري املباشرة وتكاليف الفرصة الضائعة للتعليم على مـا إذا            أوجرى حتديد    • 

 .املدارسلى التعليم والبقاء يف عصول فتيات والشابات احلكان ميكن لل
ومرة أخرى، ميثل انعدام اإلمداد باخلدمات التعليمية أو النقص فيها أو عدم مالءمتـها                • 

 . واالستمرار فيه التعليملىعصول حهمة للامل اتغريمن املت
ــ •  ــةوثنائيــة اللغ  التعلــيم لــىعصول حلــ ا يــساعد علــىشوا عامــل إجيــايبتــكيالطق ا يف من

 سلوكا خمتلفا يـرتبط     زاألندييف   يف منطقة أميارا     بني نفس املتغري  ي بينما   واالستمرار فيه، 
 .بنوع اإلنتاج يف املنطقة

لفتيـان والفتيـات يف املنـاطق الريفيـة، إىل       ل  للتنـشئة االجتماعيـة    يةرئيسوالعمل كوسيلة    • 
 النقطاع املبكـر عـن الدراسـة     ا جانب توزيع األدوار القائم على نوع اجلنس، عامل يف        

أشـكال  مـع   انعدام تكيف اإلمداد التعليمي   ناتج عن   ميكن أيضا تفسريه على أنه     يذال
 .اإلنتاج والوقت الذي يستغرقه اإلنتاج يف املناطق الريفية

 سوق العمـل، وبطبيعـة احلـال، وجـود أمنـاط            إىلمثل عامل آخر يف الدخول املبكر       ويت • 
، ومـن   على أساس نوع اجلـنس    اس التوزيع االجتماعي للعمل   مشتركة للتمييز على أس   

 .مث مفهوم املذكر واملؤنث احملدد يف قوالب منطية
 

صول  احلـ  قـة اعوساعدت هذه الدراسات علـى حتديـد عـدة عوامـل تـساعد إمـا علـى إ                  
 .الى التعليم والبقاء يف املدرسة أو تعزيزمهع
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 التنميـــة البـــشرية يف بوليفيـــا  عـــن٢٠٠٦ويقـــدم تقريـــر اليونيـــسيف املواضـــيعي لعـــام  
وتـشمل   . االلتحـاق بالدراسـة والتوقـف عنـها    مؤشرات أخرى تساعد على حتديد أسباب عدم   

الـسجل املـدين   قيـد يف    هذه األسباب التغريات الدميغرافيـة واهلجـرة الداخليـة واحلمـل املبكـر وال             
 .ومستويات التحضر

 
ــاتالا   ــةجتاهــ ــاق يف املالحظــ ــراهق التحــ ــال واملــ ــدارس ني األطفــ ــورا، باملــ ــا وذكــ  ، إناثــ

 ):خمتارة أرقام(

 باملـدارس االبتدائيـة، حـسب      املالحظـة يف القيـد     االجتاهـات  :املناطق احلـضرية   - ١جيم    
 نوع اجلنس

 
 املستوى االبتدائي

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٤ 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٥ 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٦ 

 ٥١٤ ٤٤٣ ٥١٧ ١٢٦ ٥١١ ٠٠٣ اإلناث
 ٥٢٦ ٥٣٥ ٥٢٨ ٥٧٧ ٥٢٤ ٢٤٥ الذكور

 ١ ٠٤٠ ٩٧٨ ١ ٠٤٥ ٧٠٣ ١ ٠٣٥ ٢٤٨ اجملموع 
 

 .٢٠٠٧نظام املعلومات املتعلقة بالتعليم،  :املصدر
 

يــة، حــسب ثانو باملــدارس ال املالحظــة يف القيــداالجتاهــات :املنــاطق احلــضرية - ٢جــيم   
 اجلنس نوع

 
 الثانوياملستوى 

ــام القيـــــد يف املـــــدارس  عـــ
٢٠٠٤ 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٥ 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٦ 

 ٢٠٣ ٢٣٤ ١٩٩ ٧٥٦ ١٩٢ ٥٤٨ اإلناث
 ٢٠٤ ٦٤١ ٢٠٤ ٣٥٧ ١٩٨ ١١١ الذكور

 ٤٠٧ ٨٧٥ ٤٠٤ ١١٣ ٣٩٠ ٦٥٩ اجملموع 
 

 .٢٠٠٧نظام املعلومات املتعلقة بالتعليم،  :املصدر
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ــة، حـــسب  إىل  عـــالمـــوع التالميـــذ الـــذين حيـــضرون ف جم - ٣جـــيم    املـــدارس االبتدائيـ
 اجلنس نوع

 
ــستوى ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ املــــــــــــــ

 احلاضرون املقيدون احلاضرون املقيدون احلاضرون املقيدون الثانوي

 ٤٩٠ ٣١٦ ٥١٤ ٤٤٣ ٤٩٥ ٢١٤ ٥١٧ ١٢٦ ٤٨٩ ١٠١ ٥١١ ٠٠٣ اإلناث
 ٤٩٨ ٢٥٧ ٥٢٦ ٥٣٥ ٥٠٣ ٣٨٣ ٥٢٨ ٥٧٧ ٤٩٨ ٨٨٣ ٥٢٤ ٢٤٥ الذكور

 ٩٨٨ ٥٧٣ ١ ٠٤٠ ٩٧٨ ٩٩٨ ٥٩٧ ١ ٠٤٥ ٧٠٣ ٩٨٧ ٩٨٤ ١ ٠٣٥ ٢٤٨ اجملموع 
 

 .٢٠٠٧نظام املعلومات املتعلقة بالتعليم،  :املصدر
  

 اجلنس ية، حسب نوعثانواملدارس الإىل  موع التالميذ الذين حيضرون فعالجم - ٤جيم   
 

ــستوى ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ املــــــــــــــ
 احلاضرون املقيدون احلاضرون املقيدون احلاضرون املقيدون الثانوي

 ١٨٧ ٦٤٧ ٢٠٣ ٢٣٤ ١٨٤ ٤٩١ ١٩٩ ٧٥٦ ١٧٦ ٨٩٠ ١٩٢ ٥٤٨ اإلناث
 ١٨٣ ٦٥٥ ٢٠٤ ٦٤١ ١٨٣ ٥٠٠ ٢٠٤ ٣٥٧ ١٧٦ ٦٩٧ ١٩٨ ١١١ الذكور

 ٣٧١ ٤٠٧٣٠٢ ٣٦٧٨٧٥ ٤٠٤٩٩١ ١١٣ ٣٥٣ ٣٩٠٥٨٧ ٦٥٩ اجملموع 
 

 .٢٠٠٧ بالتعليم، نظام املعلومات املتعلقة :املصدر
 

  واملستوى التعليمياجلنس ، حسب نوع يتوقفون عن الدراسةالتالميذ الذين - ٥جيم   
 

٢٠٠٦   ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث املستوى

 ٢٨ ٢٧٨ ٢٤ ١٢٧ ٢٥ ١٩٤ ٢١ ٩١٢ ٢٥ ٣٦٢ ١١ ٩٠٢ االبتدائي
 ٢٠ ٩٨٦ ١٥ ٥٨٧ ٢٠ ٨٥٧ ١٥ ٢٦٥ ٢١ ٤١٤ ١٥ ٦٥٨ الثانوي

 ٤٩ ٣٩٢٦٤ ٤٦٧١٤ ٣٧٠٥١ ١٧٧ ٤٦ ٣٦٧٧٦ ٧٥٠اجملموع 
 

 .٢٠٠٧نظام املعلومات املتعلقة بالتعليم،  :املصدر
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 املناطق الريفية  

 باملــدارس االبتدائيــة، حــسب قيــد يف ال املالحظــةاالجتاهــات :املنــاطق الريفيــة - ٦جــيم   
 اجلنس نوع

 
 لثانويااملستوى 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٤ 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٥ 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٦ 

 ٣٤٢ ٧١٥ ٣٤٠ ٩١١ ال توجد بيانات اإلناث
 ٣٧٣ ٢٦٩ ٣٧٣ ٤٢١ ال توجد بيانات الذكور

 ٧١٥ ٩٨٤ ٧١٤ ٣٣٢  اجملموع 
 

 .٢٠٠٧نظام املعلومات املتعلقة بالتعليم،  :املصدر
  

ــة  - ٧جــيم    ــاطق الريفي ــد يف ال املالحظــةاالجتاهــات :املن ــدارس القي ــة، حــسب  ثانو بامل ي
 اجلنس نوع

 
 الثانوياملستوى 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٤ 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٥ 

ــام  القيـــــد يف املـــــدارس عـــ
٢٠٠٦ 

 ٥٣ ٢٩٥ ٥٠ ٨٦١ ال توجد بيانات اإلناث
 ٧١ ٨٧١ ٧٠ ٦٨٠ ال توجد بيانات الذكور

 ١٢٥ ١٦٦ ١٢١ ٥٤١  جملموعا 
 

 .٢٠٠٧نظام املعلومات املتعلقة بالتعليم،  :املصدر
   

ــة، حـــسب  إىل  مـــوع التالميـــذ الـــذين حيـــضرون فعـــال جم - ٨جـــيم    املـــدارس االبتدائيـ
 اجلنس نوع

 
ــستوى ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ املـــــــــــــــــ

 احلاضرون املقيدون احلاضرون املقيدون احلاضرون املقيدون االبتدائي

 ٣١٨ ٣٤٤ ٣٤٢ ٧١٥ ٣٢٠ ١١٣ ٣٤٠ ٩١١ ال توجد بيانات ال توجد بيانات اإلناث
 ٣٤٥ ٨٠١ ٣٧٣ ٢٦٩ ٣٤٩ ٤١٥ ٣٧٣ ٤٢١ ال توجد بيانات ال توجد بيانات الذكور

 ٦٦٤ ٧١٥١٤٥ ٦٦٩٩٨٤ ٧١٤٥٢٨ ٣٣٢   اجملموع 
 

 .٢٠٠٧نظام املعلومات املتعلقة بالتعليم،  :املصدر
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 اجلنس ، حسب نوعثانويةاملدارس الإىل  موع التالميذ الذين حيضرون فعالجم - ٩جيم   
 

ــستوى ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ املــــــــــــــ
 احلاضرون املقيدون احلاضرون املقيدون احلاضرون املقيدون الثانوي

 ٤٨ ٠٦٢ ٤٨ ٣١٥ ٤٦ ٠٨٢ ٥٠ ٨٦١ ال توجد بيانات ال توجد بيانات اإلناث
 ٦٤ ٥٠١ ٦٨ ٧٤٩ ٦٣ ٥٢٤ ٧٠ ٦٨٠ ال توجد بيانات د بياناتال توج الذكور

 ١١٢ ٦٦٣ ١١٧ ٠٦٤ ١٠٩ ٦٠٦ ١٢١ ٥٤١   اجملموع 
 

 .٢٠٠٧نظام املعلومات املتعلقة بالتعليم،  :املصدر
  

 اجلـــــنس ، حـــــسب نـــــوع يتوقفـــــون عـــــن الدراســـــةالتالميـــــذ الـــــذين - ١٠جـــــيم   
 التعليمي واملستوى

 
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث املستوى 

   ٢٤ ٠٠٦ ٢٠ ٧٩٨   االبتدائي
   ٧٧٣ ٥٤٦   الثانوي

   ٢٤ ٧٧٩ ٢١ ٣٤٤   اجملموع 
 

 .٢٠٠٧نظام املعلومات املتعلقة بالتعليم،  :املصدر
 

هـا ومـن يتمـون       اجلامعـات واملـواظبني في      يف يرجى تقدمي بيانات عن عدد املسجلني      - ١٧
 . حسب نوع اجلنس والتخصصاتمفصلةتعليمهم، 

 يف املائــة مــن املــستجيبني الــذين أبلغــوا بــأن  ٤٥,٢٢، كــان ٢٠٠١ لتعــداد عــام وفقــا 
 يف املائــة مــن ٥٤,٧٨لــديهم مــستوى مــا مــن التعلــيم العــايل مــن النــساء، بينمــا كانــت نــسبة   

ــا .الرجــال ــغ  ووفق ــة مــ ١٣,١٠ للتعــداد نفــسه، يبل ــساء و  يف املائ ــة مــن  ١٦,٧٣ن الن  يف املائ
ويف املنـاطق احلـضرية، تبلـغ        . مـستوى التعلـيم العـايل       عامـا  ١٩جال الذين يزيد عمرهم عن      الر

 يف  ٢,٣٤ يف املائة من النساء مستوى التعليم العايل، بينما ال يتجاوز هذا الـرقم               ١٨,٦٢نسبة  
 .يف املناطق الريفية املائة

 ٢ ٩٦٥ ٧٣٠، فمـن جممـوع      ٢٠٠٣قة بالتعليم، يف عام     ووفقا لنظام املعلومات املتعل    
 ١٢,٧٢ عاما، ال يصل املستوى اجلـامعي سـوى          ٣٩ أعوام و    ٥رهم بني   اعمأتراوح  تشخصا  

 يف املائـة يف املنـاطق الريفيـة    ٠,٨٩يف املائة من سكان احلواضر، بينما تنخفض هذه النـسبة إىل           
ــة االلتحــاق باجلامعــات،  وفيمــا .بــسبب متركــز اجلامعــات يف املنــاطق احلــضرية    يتعلــق بإمكاني
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رهن بـني   اعمـ أتـراوح   ت  اللـوايت  نـاث مـن اإل   ١ ٣٥٤ ٣٠٦حسب نـوع اجلـنس، فمـن جممـوع          
يف املائـة   ١٠,٠٣ يف املائـة، باملقارنـة مـع    ٨,٥اجلامعـة سـوى نـسبة    ب تحق عاما، ال تل ٣٩و   ٥

 . ذكرا١ ٦١١ ٤٢٤من جمموع 

 بـالتعليم العـايل خـالل الفتـرة املمتـدة بـني             وتبني االجتاهات يف إمجايل معـدل االلتحـاق        
ــيم العــايل ارتفعــت مــن     ٢٠٠١ و ١٩٩٢تعــدادي  ــصلون إىل التعل ــذين ي ــسبة الرجــال ال  أن ن
، بينمــا ارتفعــت نــسبة ٢٠٠١ يف املائــة يف عــام ١٦,٧٨ إىل ١٩٩٢ يف املائــة يف عــام ١٢,٨٨

 .٢٠٠١ام  يف املائة يف ع١٣,١٠ إىل ١٩٩٢ يف املائة يف عام ٩,١٥النساء من 

 أن عــدد النــساء أكــرب مــن عــدد   ٢٠٠٣ويــبني مؤشــر التعلــيم العــايل للنــساء يف عــام    
 يف املائة من طالب التعلـيم مـن النـساء، ونفـس الـشيء بالنـسبة            ٥٦ : التقليدية املهنالرجال يف   

 يف املائة مـن طـالب الطـب والعلـوم الطبيعيـة، نظـرا الحتكـار النـساء تقريبـا ملهـن                     ٦٢,٦٠إىل  
 يف املائـة مـن طـالب الزراعـة،         ٣٠,٧٢وتـشكل النـساء      .ض والتغذيـة والعـالج الطبيعـي      التمري

وال توجــد  . يف التعلــيممماثلــة لنــسبتهنبينمــا نــسبة النــساء الالئــي يدرســن العلــوم االجتماعيــة  
العــايل  عــن طــالب اهلندســة والتكنولوجيــا اإلنــاث، ولكــن مؤشــر التعلــيم ٢٠٠٣بيانــات لعــام 

 يف ٢,٧٩ إىل ١٩٩٢ عـام   يف املائـة يف ٤,١٠ يبني اخنفاضا مـن  ٢٠٠١  إىل١٩٩٢للفترة من  
تــراوح تويف التعلــيم الــتقين العــايل، ال تتجــاوز نــسبة اإلنــاث الالئــي       . ٢٠٠١املائــة يف عــام  

 يف املائــة للــذكور، مــع اخنفــاض ٢,١٩ يف املائــة، مقابــل ١,٩٠ عامــا ٣٩ و ٥رهن بــني اعمــأ
ــة     ــاطق الريفي ــاث يف املن ــدل اإلن ــة٠,٠٧(مع ــاطق    )  يف املائ ــدهلن يف املن ــن مع إىل أدىن بكــثري م

 ). يف املائة٢,٥٤(احلضرية 
 املتخـذة  التـدابري  عـن  معلومـات  وتقـدمي  النـسبتني،  بلـوغ  عـدم  أسباب ذكر يرجى - ١٨
 معلومـات  تقـدمي  أيـضا  ويرجـى  .األصلية الشعوب نساء فيهن مبن النساء، مشاركة لزيادة
 بيانـات  إىل إضـافة  لتنفيـذه،  املبذولـة  واجلهـود  أثر من اسيةالسي األحزاب قانون خلّفه عما

 .األصلية الشعوب نساء فيهن مبن النساء، متثيل بشأن مستكملة
 املـرأة  مبـشاركة  للنـهوض  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ بـني  مـا  الفتـرة  يف املتخذة التدابري إطار يف 

 وكـاالت  مـع  بالتعـاون  “احملليـة  السلطة بزمام متسك املرأة” برنامج ُوضع السياسي، امليدان يف
 تـدريب  يف الربنـامج  عناصـر  ومتثلـت  .بوليفيا يف البلدية اجملالس عضوات واحتاد الدويل التعاون

التعريـف  و اجلنـسانية،  واملسائل احمللية اإلدارة جمايل يف البلدية اجملالس يف والعضوات املرشحات
 لعـضوية  مرشـحة  ١ ٥٠٠ التـدريب  مـن  املـستفيدات  عدد فاق وقد .للمرأة السياسية احلقوقب

 املنتخبـات  لتـدريب  أنـشطة  تنفيـذ  الربنامج من الثانية املرحلة وشهدت .وقيادهتا البلدية اجملالس
 يف أدلـة  إنتـاج  الربنـامج  مشـل  كمـا  التمثيليـة،  و القياديـة تعزيـز قـدراهتن     و البلدية اجملالس لعضوية
 .جنساين منظور من البلدية الشؤون إدارة
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 جتمعــات قــانون وإنفــاذ النــسبتني تطبيــق مبتابعــة معنيــة جلنــة أنــشئت ،٢٠٠٥ عــام ويف 
مكتـب  و للمرأة السياسي واحملفل النسائية املنظمات من مبشاركة األصلية، والشعوب املواطنني
 الوطنيـة  االنتخابـات  يف للمعـايري  االمتثـال  رصد بغية وذلك املرأة، بشؤون املعنية الوزارة وكيل
 .ةالتأسيسيية واجلمع

 املـشاركة  تعزيـز  سـبيل  يف بـاملرأة  للنـهوض  الوطنيـة  اآلليـة  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  توانصّب 
 بطاقــات إلصــدار إجــراءات اختــاذ )أ( :جمــاالت ثالثــة علــى األصــلية الــشعوب لنــساء الــسياسية

التعريـف  و األصـلية،  اللغـات    طريـق  عـن  املـرأة  قوقالتعريف حب و )ب( امليالد؛ وشهادات اهلوية
 األحــزاب قــانون تنفيــذ ومتابعــة ورصــد )ج( األصــلية؛ والــشعوب طننياملــوا جتمعــات قــانونب

 .األصلية والشعوب املواطنني جتمعات وقانون السياسية
 عمليــات يف املــدين، اجملتمــع يف مواقعهــا مــن انطالقــا النــسائية، املنظمــات وتــساهم 
 جلــدول راعيــةال اهليئــات تنفــذها الــيت األنــشطة قبيــل مــن وتأهيلــها، النــسائية القيــادات تــدريب
ــشريعي األعمــال ــرأة الت ــرة للم ــل( ٢٠٠٧-٢٠٠٢ لفت ــسياسي احملف ــرأة، ال ــساء واحتــاد للم  الن

 متابعـة  سـياق  يف ،)اهليئـات  مـن  وسواها بوليفيا، يف البلدية اجملالس عضوات واحتاد الربملانيات،
  .السارية املعايري مراعاة

 مــن جــو يف ميــارس لتمثيــلا يف احلــق زال مــا املبذولــة، اجلهــود مــن الــرغم علــى لكــن 
 علـى  القـوى  مـوازين  يف تغـري  ألي ومقاومتـهم  الـسلطة،  تقاسـم  من وخشيتهم الذكور، سطوة
 اآلليـات  غيـاب  أو بـوهن  العوامل هذه تقترن وعندما .السياسية للسلطة اجلنسني ممارسة صعيد
 ميكـن  ال وضـعاً  خيلـق  ذلـك  فـإن  النـسب،  لنظـام  االمتثال عدم حالة يف العقوبات بفرض املعنية
 .التمثيل يف حقها ممارسة مضمار يف هزيل تقدم سوى ظله يف حترز أن للمرأة

 جممــوع مــن املائــة يف ٧٧ كــان ،٢٠٠٤ عــام املنظمــة البلديــة االنتخابــات وخــالل 
ــة اجملــالس يف املنتخــبني األعــضاء ــشاغلني البلدي ــا ملناصــب وال  سياســية، ألحــزاب ينتمــون فيه

ــة يف ١٨ و ــون املائ ــ ينتم ــواطنني، اتلتجمع ــا م ــسبة تتجــاوز مل فيم ــسبني ن ــشعوب إىل املنت  ال
 نـوع  حـسب  االنتخابـات  نتـائج  مـن  يتـضح  ومثلمـا  .املائـة  يف ٥ البلـد  من واملتحدرين األصلية
ــراَع مل اجلـــنس، ــددة، التمثيـــل نـــسبة تـ  املنتخـــبني جممـــوع مـــن النـــساء نـــسبة تتعـــد مل إذ احملـ
 .املائة يف ١٨,٦٩
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 الـسياسي  التنظـيم  حـسب  فيها، ملناصب والشاغلون البلدية الساجمل يف املنتخبون األعضاء
 اجلنس ونوع

 
 األعضاء يف اجملالس البلدية 

 اجملموع الرجال النساء نوع التنظيم السياسي

 ١ ٣٨٨ ١ ١٥٤ ٢٣٤ أحزاب سياسية
 ٣١٦ ٢٤١ ٧٥ جتمعات مواطنني
 ١٠٤ ٧٥ ٢٩ شعوب أصلية

 ١ ٨٠٨ ١ ٤٧٠ ٣٣٨ اجملموع 
 
 .٢٠٠٥ عام لالنتخابات، الوطنية احملكمة  :صدرامل 
 

 اجلنس نوع حسب البلدية، اجملالس يف املنتخبون األعضاء
 
  النسبة املئوية 

 ٨١,٣١ الرجال
 ١٨,٦٩ النساء

 ١٠٠,٠٠ اجملموع 
 
 .لالنتخابات الوطنية احملكمة  :املصدر 
 

 ونـوع  احملافظـة  حـسب  فيهـا،  بملناصـ  والـشاغلون  البلديـة  اجملـالس  يف املنتخبـون  األعضاء
 اجلنس

 
 األعضاء يف اجملالس البلدية 

 اجملموع الرجال النساء احملافظة

 ١٥٠ ١٣١ ١٩ تشوكويزاكا
 ٤٢٨ ٣٦٥ ٦٣ ال باس

 ٢٧١ ٢٢٥ ٤٦ كوتشابامبا
 ١٧٦ ١٣٤ ٤٢ أورورو
 ٢١٢ ١٦٧ ٤٥ بوتوسي
 ٦٩ ٥٣ ١٦ تارخيا

 ٣١٠ ٢٥٢ ٥٨ سانتا كروس
 ١١١ ٧٤ ٣٧ بيين
 ٨١ ٦٤ ١٧ باندو

 ١ ٨٠٨ ١ ٤٦٥ ٣٤٣ اجملموع 
 
 .٢٠٠٥ عام لالنتخابات، الوطنية احملكمة  :املصدر 
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 ٢٠٠٤ – ١٩٩١ فترة يف البلدية االنتخابات

 

 السنة االنتخابية
العــــــضوات يف اجملــــــالس البلديــــــة   
 النسبة املائوية الشاغالت ملناصب فيها واملناوبات

١٨,٥ ٢٣٢ ١٩٩١ 
٢٦,٧ ٢٣١ ١٩٩٣ 
٨,٣ ١٣٥ ١٩٩٥ 
٣٢,٠ ٥٤٢ ١٩٩٩ 
٤٣,٠ ٧١٩ ٢٠٠٤ 

  
ــرأة متثيــل يكــن مل  ــة االنتخابــات يف امل  ديــسمرب/األول كــانون يف جــرت الــيت الوطني
 املتوخـاة،  النسبة حتقيق تعذر إذ البلدية، االنتخابات يف عليه األمر كان مما حاال أفضل ٢٠٠٥

 .املائة يف ٨٥ إىل الرجال عدد وصل بينما ائة،امل يف ١٥ الربملان يف النساء نسبة تتجاوز فلم
 

 ٢٠٠٥ عام انتخابات اجلنس، نوع حسب الربملان يف التمثيل
 

 اجملموع الرجال النساء  يف الربملانناألعضاء املنتخبو

 ٢٧ ٢٦ ١ الشيوخ
 ١٣٠ ١٠٨ ٢٢ النواب

 ١٥٧ ١٣٤ ٢٣ اجملموع العام 
 
 .٢٠٠٦ عام ت،لالنتخابا الوطنية احملكمة  :املصدر 
  

 ٢٠٠٥ عام انتخابات اجلنس، ونوع التمثيل نوع حسب النواب
  

 
 .٢٠٠٦ عام لالنتخابات، الوطنية احملكمة  :املصدر 
  

 اجملموع الرجال النساء 

 ٧٠ ٦٥ ٥ النواب حسب نظام املمثل الواحد
 ٦٠ ٤٣ ١٧ النواب حسب نظام تعدد املمثلني

 ١٣٠ ١٠٨ ٢٢ اجملموع العام 
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 ٢٠٠٥ عام انتخابات اجلنس، ونوع السياسية األحزاب حسب النواب
 

 اجملموع الرجال النساء احلزب السياسي

 ٧١ ٦١ ١٠ )MAS(ماس 
 ٤٣ ٣٥ ٨ )PODEMOS(بودميوس 

 ٩ ٨ ١ )UN(أون 
 ٧ ٤ ٣ )MNR(منر 

 ١٣٠ ١٠٨ ٢٢ اجملموع العام 
  

ــل  ــدد وصـ ــساء عـ ــثالت النـ ــات يف املمـ ــةاجلمع انتخابـ ــسي يـ ــا إىلة التأسيـ ــه مـ  جمموعـ
 العمليــة يف املكثفــة املــشاركة فبفــضل .رجــال ١٦٩ مقابــلة التأسيــسييــة اجلمع يف عــضوة ٨٦

 طفـرة  االنتخابـات  تلـك  متثـل  آمـال،  مـن  املواطنـون  عليهـا  عقد وماية  باجلمع اخلاصة االنتخابية
 املـواطنني  عـات وجتم الـسياسية  األحـزاب  قـوائم  يف املـشاركة  صـعيد  علـى  للنـساء  بالنـسبة هامة  

 العمـوم  وجـه  علـى  تعادل السياسي التمثيل يف مسامهتهن نسبة أضحت إذ األصلية، والشعوب
 .املائة يف ٣٣,٧٣

 
 اجلنس ونوع السياسي، والتنظيم احملافظة، حسب املقاعد توزيع

  الدائرة االنتخابية ممثلون متعددون  

 احملافظة
التنظيم 
 موعاجمل نساء رجال نساء رجال السياسي

 ١٤ ٦ ٦ ١ ١ MAS تشوكويزاكا
 Podemos ٥ صفر ٤ صفر ١ 
 MBL ٣ صفر ٢ صفر ١ 
 CN ١ صفر صفر صفر ١ 
 MAS ٣٢ ١٥ ١٥ ١ ١ 

 ٧ ١ ٥ صفر ١ Podemos ال باس
 UN ٦ ١ ٤ صفر ١ 
 ASP ٢ صفر ١ صفر ١ 
 AYRA صفر ١ صفر صفر  
 CN صفر ٢ صفر صفر  
 MAS ٢٣ ١٠ ١٠ ٢ ١ 

 ٥ ١ ٤ صفر صفر MBL امباكوتشاب
 Podemos ٦ صفر ٥ صفر ١ 
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  الدائرة االنتخابية ممثلون متعددون  

 احملافظة
التنظيم 
 موعاجمل نساء رجال نساء رجال السياسي

 UN ١ صفر صفر صفر ١ 
 MAS ١٣ ٥ ٥ ١ ٢ 

 ١ صفر ١ صفر صفر AYRA أورورو
 CN ٢ صفر ١ صفر ١ 
 MC8FA ١ صفر ١ صفر صفر 
 Podemos ٣ صفر ٢ صفر ١ 
 AS ٦ صفر ٥ صفر ١ 

 ١٨ ٨ ٨ ١ ١ MAS بوتوسي
 MOP ٣ صفر ٢ صفر ١ 
 Podemos ٢ صفر ١ فرص ١ 
 MAS ١٠ ٤ ٤ ١ ١ 

 ٨ ٢ ٥ صفر ١ MNR-FRI تارخيا
 Podemos ١ صفر صفر صفر ١ 
 MIR-NM ١ صفر صفر صفر ١ 
 MAS ٢٠ ٧ ١١ ١ ١ 

 ١٨ ٧ ١٠ صفر ١ Podemos سانتا كروس
 A3-MNR ٢ صفر ١ صفر ١ 
 AAI  ١ صفر ١ صفر 
 APB ٣ ١ ١ صفر ١ 
 MAS ٣ ١ ١ صفر ١ 
 ٧ ١ ٤ ١ ١ MNR بيين
 Podemos ١٠ ٢ ٦ ١ ١ 
 MAS ٤ صفر ٣ صفر ١ 

 ٨ ٣ ٣ ١ ١ Podemos باندو
 UN ١ صفر صفر صفر ١ 
 MNR ١ صفر صفر صفر ١ 

 ٢٥٥ ٧٥ ١٣٥ ١١ ٣٤  اجملموع 

 .٢٠٠٦ عام لالنتخابات، الوطنية احملكمة  :املصدر 
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 املمثلون، حسب نوع اجلنس

  يف املائة٣٣,٧٣ ٨٦ النساء
  يف املائة٦٦,٢٧ ١٦٩ الرجال

  
ــة مـــن  ــة يف ٣٣ نـــسبة أن نالحـــظ أن مبكـــان األمهيـ ــة اجلمع يف العـــضوات مـــن املائـ يـ
 لـسكان  الـشعبية  واحلركـة  األصـلية  الـشعوب  مزارعـي  حركـة  صعود إىل أيضا تعزىة  التأسيسي
 .النيوليرباليـة  الدولـة  فيهـا  تتخـبط  الـيت  واألزمة االجتماعي االستقطاب حالة إىل إضافة احلضر،
 عرضــة األكثــر النيوليرباليــة الدولــة مؤســسات إحــدى تــشكل التمثيليــة الدميقراطيــة كانــت وملــا

 صـميم  مـن ت  انبثق يتال ،ةالتأسيسيية  اجلمع تحول ت أن غرو فال شرعيتها، يف والطعن لالرتياب
ــة املطالـــب ــة االجتماعيـ ــاج إىل الداعيـ ــة الفئـــات إدمـ ــة الـــيت تـــشكل الوطنيـ ــساحقة األغلبيـ  الـ

 تغـيري  إىل وصـوال  هبـا،  واالعتـراف  املـستبعدة  الـشرائح  لتمثيـل  حمفـل  أفـضل  إىل ا،هب واالعتراف
 .البوليفية الدولة

يـة  اجلمع رئيـسة  بوصـفها  املـزارعني،  صغار حركة زعيمة الساريت، سيلفيا حضور وما 
 مـاس  حلـزب  املنتميـات يـة   اجلمع عـضوات  مـن  املائة يف ٦٠ من أكثر أن عن ناهيك ،ةالتأسيسي

)MAS( علـى  دليـل  سـوى  املـزارعني،  ولـصغار  البلـد  من ومتحدرة أصلية لشعوب ثالثمم هن 
 .الوطنية الساحة يف مكانته اجلديد السياسي املوضوع هذا تبوأ

 مهمـة،  خطـوة  وميثـل   ملحوظـاً  ةالتأسيـسي يـة   اجلمع يف املـرأة  مشاركة معدل كان ولئن 
 ومـع  احلالية احلكومة مع طلقتان اليت االستعمار إزالة عملية أن بالضرورة يضمن ال ذلك فإن

 فــإىل .االجتماعيــة العالقــات علــى الــذكور ســطوة إزالــة عمليــة  ســتواكبهاةالتأسيــسييــة اجلمع
 حمفوفـة  واملـرأة  الرجـل  بـني  املـساواة  بنـاء  عملية أن ريب ال سنحت، اليت املهمة الفرص جانب

 .جسام بتحديات
ــرد  - ١٩ ــر يف ي ــة ســباباأل بعــض أن التقري ــرأة ظفــر عــدم وراء الكامن  يف مبناصــب امل

 يف وتـرد  .‘‘املرتليـة  األعمـال  وعـبء  الـسيئة  العمـل  ظـروف ’’ إىل تعزى سياسيال امليدان
 ويتـصل  ،‘‘التنحـي  علـى  وأجـربت  املـرأة  فيهـا  أرغمـت ’’ حـاالت  إىل إشارة أيضا التقرير
 ختـذت ا الـيت  أو اختاذها املقرر التدابري تبيان يرجى .‘‘السياسي التحرش’’ يسمى مبا ذلك
 .الصدد هذا يف

 أن بيـد  العمل، مواقع يف سياسي حترش بوقوع تفيد شكاوى أي العمل وزارة تتلق مل 
 بلديـة  جمـالس  يف عـضوات  بتعـرض  شكاوى عدة تلقى بوليفيا يف البلدية اجملالس عضوات احتاد

 .مهامهن عن التخلي على إجبارهن إىل ترمي وجنسية ونفسية بدنية العتداءات ومناوبات
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 والعنــف التحــرش مكافحــة قــانون مــشروع يــشمل الــسياسي، بــالتحرش يتعلــق يمــاوف 
 .هذه العنف أشكال مجيع اجلنس نوع بسبب السياسيني
 احلكومـات  تلـزم  أحكـام  مثـة  هـذا،  القـانون  مـشروع  عليها ينص اليت التدابري بني ومن 
ــة ــشاء البلدي ــات بإن ــة آلي ــى رقاب ــال عل ــانون، االمتث ــزم وأحكــاٌم للق ــ تل  واملؤســسات اتاملنظم
 يفمـا   عليه واملعاقبـة ني  الـسياسي  العنـف التحـرش و   مبنـع  تتعلـق  أحكام بإدراج والنسائية الرجالية
ــة، ولوائحهــا أنظمتــها  قــانون يف تعــديالت إجــراء علــى القــانون مــشروع يــنص كمــا الداخلي

ــانون االنتخــايب، والقــانون البلــديات،  والــشعوب املــواطنني وجتمعــات الــسياسية األحــزاب وق
 تقـع  الـيت  واملخالفـات  اجلـنح  عداد يف السياسيني والعنف التحرش ممارسة تصبح لكي األصلية،

 احلـزب  مـشاركة  وتعليـق  العامني، تفوق ملدة السياسي النضال ممارسة تعليق عقوبة طائلة حتت
 .أخرى عقوبات بني من االنتخابات، يف املواطنني جتمع أو

 مـع  التـزام  توقيـع  عـن  أيضا متخض املدين تمعاجمل مع املتضافر العمل أن بالذكر وحري 
ــسياسية األحــزاب مرشــحي ــات ال ــة لالنتخاب ــرة الوطني  جــدول إطــار يف ،٢٠١٠-٢٠٠٥ لفت
 .املعيار هلذا تأييدا يتضمن املرأة، أجل من العامة السياسات أعمال

 مـن املرسـوم التنظيمـي       ٥٧ و   ٥٦يرد يف التقرير أن املؤسسات ال تلتزم باملـادتني           - ٢٠
يرجـى ذكـر اإلجـراءات     .بترتيبـات إنـشاء دور حـضانة   العام للعمـل، فيمـا يتعلـق    للقانون 
االمتثال لقوانني العمل وذكر ما إن كانت هناك آليات رقابية، واجلزاءات ضمان املتخذة ل

 .املنطبقة يف حالة عدم احترام القوانني، والقضايا اليت عرضت على القضاء

ــ يف هـــذا الـــصدد، قـــدم مكتـــب وكيـــل   ، عـــدة ٢٠٠٣ ســـنة ،املرأةاملعنيـــة بـــوزارة الـ
 األطفـال  فـق رعايـة  راماألمومـة و ، فيمـا يتعلـق بإجـازة    لعمـل لعام لقانون ا المقترحات إلصالح   

 ر بعـد ألنـه مل جيـ       مل تـدمج   املـذكورة    لكـن املقترحـات   . ودور احلضانة والرواتب وما إىل ذلـك      
 ري، جتـ  قابـة  االمتثـال وآليـات الر     لـة  كفا وفيمـا يتعلـق بـإجراءات      .لعمـل لعـام ل  قانون ا الإصالح  

 . أو بنـاء علـى بـالغ   اعتياديـا ، إمـا   عن طريق مفتشني عمليات تفتيش تقنية للعمل وزارة العمل 
ا يـنص عليـه القـرار الـوزاري رقـم           ملـ  االجتماعيـة، وفقـا       احلمايـة  خمالفـة قـوانني   ثبوت  ويف حالة   

 تتـراوح لعمل بفـرض غرامـات   قوم وزارة ات، ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٦ املؤرخ   ٠١٤/٠٤
 . بوليفيانو١٠ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠ما بني 

ــازل عــن عــدم   ومــن بــني القــضايا الــيت يتكــرر تقــدميها بال    ــالغــات خادمــات املن  امتث
ألحكــام  خمالفـة  م لقــانون تنظـيم العمــل املـرتيل املــأجور، وجيـري التبليــغ عـن ارتكــاهب    نمـشغليه 

ة علـى  مثلاألضهم لتطبيق األحكام والقواعد، ومن     قوانني العمل، مما يعر   يف  جتماعية  احلماية اال 
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دون الفـصل دون سـابق إنـذار    عدم أداء االستحقاقات االجتماعيـة والتحـرش اجلنـسي و      : ذلك
 .أداء التعويض الالزم والعطل احملصلة وسوء املعاملة والتمييز وما إىل ذلك

 العــام ث التحــرش اجلنــسي يف القطــاعنيوحــدمعــدل يرجــى تقــدمي معلومــات عــن  - ٢١
ويرجــى أيــضا إيــضاح مــا إذا كانــت هنــاك خطــة العتمــاد تــشريعات أو بــرامج  .واخلــاص
 .ملكافحته

ــ  يانــات إحــصائية عــن احلــوادث  باملديريــة العامــة للعمــل واألمــن الــصناعي  يس لــدى ل
نون مكافحـة التحـرش اجلنـسي كـان مبـادرة      الكـن مـشروع قـ    .املتـصلة باملوضـوع املـشار إليـه    

 فيهـا نيابـة     تشـارك و والشؤون اجلنـسانية واألجيـال التابعـة جمللـس الـشيوخ             هتا جلنة العمل  اختذ
ــوزارة  ــة باال ــسانية وجهــات املعني ــدرج ضــمن  ، وهــ أخــرىلــشؤون اجلن جــدول األعمــال  ي تن

 .٢٠٠٧-٢٠٠٢التشريعي للمرأة للفترة 
ــذها يف إطــار اخلطــة        - ٢٢ ــيت جــرى تنفي ــة أو ال ــدابري املعتزم ــضاح الت ــة إي تطلــب اللجن

دية للحكومة واالسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة الزراعيـة والريفيـة مـن أجـل القـضاء               االقتصا
على التمييز ضد املرأة يف جمال العمل وتقدمي معلومـات عـن النتـائج احملـصلة حـىت الوقـت                    

 .احلاضر
 مـن جـدول أعمـال احلـوار     اتشكل االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والريفية جـزء   
وتـشري إصـالحات اجليـل      . ٢٠٠٠  سـنة   يف حـوار   الـذي جتـسد الحقـا     منتجـة   بوليفيـا   من أجل   
 يف إطــار الــسياسات الليرباليــة اجلديــدة إىل اهتمــام احلكومــات  ٢٠٠٥-٢٠٠١  للفتــرةالثالــث

السـتراتيجية البوليفيـة   وضـع ا ضع قانون احلـوار املبـادئ التوجيهيـة ل   و .بالتنمية االقتصادية احمللية
 املنــتجني احمللــيني رف هــذا القــانون بالفــاعلني االقتــصادينيتــويع، ٢٠٠١  ســنةللحــد مــن الفقــر
يف لتخفيـف الفقـر     الراميـة   موارد املبادرة الثانية للبلدان الفقرية املثقلة بالديون        (وخيصص موارد   

 يف ٢٠  يف املائـة للـصحة، و    ١٠:  على النحو التـايل    يةدلبلحكومات ال ل) البلدان املثقلة بالديون  
 االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة رمــيوت.  يف املائــة للنــهوض بالتنميــة املنتجــة٧٠ املائــة للتعلــيم، و

تعزيز االستراتيجية الوطنية البوليفية للحد من الفقـر انطالقـا          إىل   ٢٠٠٤الزراعية والريفية لسنة    
 .اجتمـاعي يتزايـد الطلـب فيـه علـى عقـد      يف سـياق  دور  يـ حول اإلنتاج حوار وطين    طويرمن ت 

ــإن ر، ويف هــذا اإلطــا  ــصادية  فــاق حــول  ت هــو اال٢٠٠٤هــدف حــوار  ف االســتراتيجيات االقت
 إضـفاء الطـابع املؤسـسي عليهـا مـن أجـل احلـد مـن الفقـر ضـمن          تشجيع واالجتماعية املنتجة و  

 .اإلدماج االجتماعيني واإلنصاف والتعدد الثقايف
 يف املنـاطق الريفيـة،  مـن  ، وأساسـا  نساء املنضويات حتت منظمات    ال ةوسامهت مشارك  

ــنة   ــوارد       ٢٠٠٤حــوار س ــى األراضــي وامل ــسني يف احلــصول عل ــني اجلن ــات ب ــراز التفاوت  يف إب
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ومكنـت هـذه املـشاركة املدعومـة      . والقروض واملسامهات والتدريب التقين والتسويقيةاإلنتاج
ج يف االسـتراتيجية الوطنيـة   دَرمن نيابة الوزارة املعنية بـاملرأة ومنظمـات املـرأة الريفيـة مـن أن تُـ                

لـى املـوارد    عصول  احلـ النـهوض مبـشاركة املـرأة يف        فية األهـداف املتعلقـة ب     يللتنمية الزراعية والر  
 تـدابري العمـل   إىل تنفيـذ  اهلـدف   اهذحتديد   يؤدياإلنتاجية وتوزيعها والسيطرة عليها، دون أن       

 .اإلجيايب لتصحيح التفاوتات بني اجلنسني
 املرســوم الــسامي صــدرالزراعيــة والريفيــة االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة  ســتنادا إىل وا 
 وهــو أداة قانونيــة تيــسر للحكومــة املركزيــة .للتــشجيع علــى شــراء منتجــات بوليفيــة ٢٧٣٢٨

الت ها املقـاوِ  صنعاملنتجات واخلـدمات الـيت تنتجهـا وتـ         املقاطعات والبلديات شراء     وحكومات
إلضافة إىل التـسهيالت املقدمـة    وبا.ملقاوالت واملنتجني صغار ا ية واضحة ل  لالبوليفية معطية أفض  

وربـــات املقـــاوالت الـــصغرية والـــصغرى تتـــاح فـــرص أيـــضا للنـــساء املنتجـــات الريفيـــات  إىل 
  .ةعرض خدماهتن ومنتجاهتن على املستويات احلكومية الثالثل ةوالصغريى الصغراملقاوالت 
 القطـاع   وتقوم نيابة الوزارة املعنية بالشؤون اجلنـسانية بتنـسيق مـع هيئـات أخـرى مـن                 

 بتطـوير عمليـات التـدريب والتثقيـف     ىالـصغر ربات املقاوالت   و ة ريفي ئيةالعام ومنظمات نسا  
  .وثيقة تسجيل املقاوالت احمللية واستخدام ة البوليفي املنتجاتبشأن شراء

 إمكانيـة    علـى  ةبوليفيـ ال املنتجـات ال توجد حاليا دراسة رمسية تتـيح حتديـد أثـر شـراء              و 
 .اية وزيادة مداخيلهمقدمي العطاءات العمو ت يف املرأةمشاركة
 مـن قبيـل مركـز البحـوث     ،وال تتضمن التحليالت اليت أجرهتا منظمات غـري حكوميـة         

ــل ــة املتعلقــة بــ بــشأن التقــدم احملــرز يف احل صغار املــزارعني، لنــهوض ب ــمنتجــاتشراء مل  ة بوليفي
ئــي يــستفدن مــن هــذه   معلومــات عــن عــدد املقــاوِالت واملنِتجــات الريفيــات الال ،وحمدوديتــها

مشاركة املـرأة يف    األنظمة اليت من شأهنا تعزيز      العملية، وهي حتدد بدال من ذلك أوجه ضعف         
 . معارض الشراء وة بوليفيمنتجاتء اشر

 تــدابري عمليــة  ٢٠٠٧-٢٠٠٣مل تــضع اخلطــة االقتــصادية اإلمنائيــة للفتــرة     ثــل، وبامل 
 تـدابري أقـوى تتـيح       مل توضـع بعـد    وعمليـا،    .لتصحيح التفاوتـات بـني اجلنـسني يف جمـال العمـل           

 .ة يف العمل واإلنتاج الريفيأ ضد املرالتغلب على التمييز
يرجى تقدمي مزيد من املعلومـات عـن ظـروف الـشابات والطفـالت املـشتغالت يف           - ٢٣

 .ويرجى حتديد ما إن كن يستفدن من الضمان االجتماعي .األعمال املرتلية

 مـن قـانون تنظـيم العمـل املـرتيل           ٢٤ام لتنظـيم املـادة      لقد مت وضع مشروع مرسـوم سـ        
قـدما  قـوم بالـدفع   تو .املـأجور املتعلـق بانتـساب العمـال يف إطـار الـضمان االجتمـاعي البـوليفي        
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هبذه العملية برمتها جلنة تتألف من نيابـة الـوزارة املعنيـة بالـشؤون اجلنـسانية واألجيـال، وأمـني                    
 .املنازل يف بوليفيا وهيئات من اجملتمع املديناملظامل، واالحتاد الوطين لعامالت 

 ألمني املظامل جبمع عدة شـهادات تكـشف         ية للمرأة التابع  قوق اإلنسان احلوقام برنامج    
اجلنس والعـرق، وعلـى وجـه اخلـصوص خبـس           نوع  وجود حاالت من التمييز ألسباب متعلقة ب      

طبيعـة عالقـات العمـل     للتوعيـة ب اختاذ مبـادرات العمل املرتيل قيمته، وهو السبب الذي دعا إىل   
 .عمال املنازل/بني املشغِّلني وعامالت

ذكر ما إذا كانت اخلطط الوطنية للصحة، مبا فيها الربنامج الوطين للصحة            يرجى   - ٢٤
، )٢٠٠٨-٢٠٠٤(اجلنــسية واإلجنابيــة، واخلطــة الوطنيــة ملكافحــة ســرطان عنــق الــرحم   

هم املتكامـل قـد جـرى تنفيـذها ويرجـى           ئ ومنـا  واخلطة الوطنية لصحة املراهقني واملراهقـات     
ويرجـى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات بـشأن            .ذكر النتائج اليت حتققت إن كانت قـد نفـذت         

تغطية تلك اخلطط، موزعة حسب املناطق الريفية واملناطق احلضرية، إىل جانـب معلومـات     
 .عن السمات املميزة للمستفيدات منها

، جيـري   ٢٠٠٨-٢٠٠٤للصحة اجلنسية واإلجنابية للفتـرة      فيما يتعلق بالربنامج الوطين      
تعزيـــز خـــدمات رعايـــة التوليـــد واملواليـــد، وخـــدمات منـــع احلمـــل ورعايـــة احلمـــل والوضـــع 

 ســن اإلجنــاب والــصحة اإلجنابيــة  النــساء الــاليت هــن يف أمــراضعــالج مبــا يــشملومــضاعفاته، 
 .ضحايا العنف اجلنساين والعنف اجلنسيلة يصحالرعاية الو

البلد ليست لـه    أن  تشري الوثيقة املتعلقة بالصورة اجلنسانية اليت أعدهتا إيفون فرح إىل           و 
ــع احلمــل   اأهــداف مــن حيــث  ــة فيمــا يتعلــق مبن ــة   و .لتغطي ــيح الدراســة االستقــصائية الوطني تت

الدميغرافية والصحية متابعة خـصائص هـذا النـوع مـن اخلـدمات وغريهـا مـن خـدمات الـصحة                     
 .اجلنسية واإلجنابية

ــسيا     ــة جن ــوطين لألمــراض املنقول ــامج ال فــريوس نقــص املناعــة  /كمــا تــشري إىل أن الربن
يعـىن جبـودة   يقـوم بأعمـال الوقايـة، و   ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة البـشرية املكتـسب        /البشرية

ــة األوبئــة، والكــشف يف الوقــت املناســب،    فــريوس نقــص املناعــة  عــن الرعايــة، وحتــسني مراقب
 ال تقـدم معلومـات كافيـة عـن          بيد أهنا  . واحلد منه   ومكافحته تهجلاعاإليدز وم /البشرية املكتسبة 

وال تقـدم الدراسـة     . اخلصائص الوبائية مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس مـع مراعـاة دورات النمـو                
اإلصابات باألمراض املنقولـة جنـسيا وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              أيضا معلومات كافية عن     

 . وعنـق الـرحم وغريهـا       الثدي لعنف، واحلياة اجلنسية، وسرطان   املكتسب، والصحة العقلية، وا   
بغــض النظــر عــن نــوع اجلــنس، ض امــرعــن أنــواع األوانــصب التركيــز علــى تقــدمي معلومــات 

 . لنساء يف سن اخلصوبةعدا اإلشارة بالتحديد إىل ا ما
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أجريــت محــالت . لألم والطفــلــ  الــصحيتــأمنيالبــرامج الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة و 
ومـن جهـة أخـرى، فـإن نـسب       .منـع احلمـل دون أن يعـين ذلـك اسـتخدامها     يف بوسائل لتعرل

 وهــي تــصيب املــراهقني والــشباب الــذين تتــراوح      ،انتــشار األمــراض املنقولــة جنــسيا عاليــة    
 . سنة٢٤  و١٠أعمارهم بني 

مـع وجـود   وال تزال النسبة العامة للخصوبة عالية يف بوليفيا، وإن كانت قد تراجعـت              
 يف ٦,٢، ٢٠٠١ ســـنة ٤,٤ىل إ ١٩٩٢ ســـنة  أطفـــال للمـــرأة٦,٥، مـــن جغرافيـــةتفاوتـــات 

 يف املائــة مــن ٤٢ ومثــة معطــى آخــر هــام هــو أن  . يف املنــاطق احلــضرية٣,٦ املنــاطق الريفيــة و
  .الوالدات تتم يف البيوت

 النـساء،   يف إنقـاذ حيـاة     أساسـيا عـامال   عد  ت  يت ال ، يف البيوت  الدةوفيما يتعلق برعاية الو    
 الصحية اليت تقوم باإلبالغ بلـغ سـنة   ؤسسات يف املالدةلصحة أن نسبة تغطية الو    ار وزارة   تذك

ــسبة ٢٠٠٦ ــو   ٥٩,٤ ن ــة ال ــا بلغــت تغطي ــة، بينم ــشفيات الدة يف املائ  ؤســساتيف امل( يف املست
 يف املائـة، وهـو      ٦٤,٩نسبة  ) الصحية إضافة إىل من يقدم هلن موظفو الصحة الرعاية يف البيت          

 .ا مقارنة بالسنوات املاضيةما ميثل حتسن
ــل أن         - ٢٥ ــات احملتم ــد العقب ــت تقييمــات لتحدي ــد أُجري ــت ق ــا إذا كان ُيرجــى ذكــر م

كانـت حتتـاج إىل وثـائق حتديـد          تواجهها املرأة للوصول إىل تلـك اخلـدمات ، وبيـان مـا إن             
 . اهلوية للحصول عليها، وذكر التدابري املتخذة يف هذا الصدد

  ألثـــــر التـــــأمني الـــــصحي لـــــصاحل األم والطفـــــل يف الفتـــــرةيف الدراســـــة التقييميـــــة 
ــة  ٢٠٠٣-١٩٨٩ ــيط والتنميـ ــا وزارة التخطـ ــطلعت هبـ ــسياسات    الـــيت اضـ ــدة حتليـــل الـ ووحـ

ضـمن مجلـة عوامـل أخـرى،         ، واليونيسيف، ُيشار إىل العوائق االقتصادية واجلغرافية      االقتصادية
فبـالرغم   . املتـصلة بالـصحة    رئيسية حتول دون حـصول اجلميـع علـى اخلـدمات العامـة            كعقبات  

هذه اخلدمات لعدم قدرهتم على حتمـل       على  صل الكثريون    الدولة، ال حي   امتنحهاإلعانة اليت   من  
ــة         ــى خــدمات الرعاي ــيت حتــول دون احلــصول عل ــة واملواصــالت ال ــا وتكــاليف األدوي تكاليفه

ة جمانا عن طريـق  وقد اختذت الدولة تدابري منها التأمني الصحي لتقدمي الرعاية الصحي .الصحية
 الــصحي منيأ، والتــين لألمومــة والطفولــة، والتــأمني الــصحي األساســي  التــأمني الــصحي الــوط 

، وهـي بـرامج هتـدف يف املقـام األول إىل التعجيـل خبفـض معـدالت                  الشامل لألمومة والطفولـة   
 سعي إىل القضاء على العوائق االقتـصادية الـيت حتـول دون احلـصول علـى               ويف إطار ال  . الوفيات

 وهـو االفتقـار إىل وثـائق حتديـد          ،عامل آخـر حيـول دون ذلـك       ، يلوح   خدمات الرعاية الصحية  
 علـى إصـدار     ٢٦١٦ويـنص القـانون     . اهلوية مثل شهادات امليالد، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة           

 عامـا  ١٨ إىل ١٢ عاما باجملان، ومن سـن     ١٢شهادات امليالد لألطفال منذ الوالدة وحىت سن        
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يـضا بـشرط احلـصول علـى موافقـة إداريـة، أمـا بعـد سـن الثامنـة عـشرة فتـصدر                      بدون رسـوم أ   
الريفيـة  و يف املنـاطق احلـضرية    ،وقد اخنفـض بفـضل هـذا القـانون        . شهادات امليالد بسعر رمزي   

 .وثائق حتديد اهلويةال حيملن  عدد النساء الاليت ،على حد سواء
شأن اإلجراءات املتخذة واملزمع    ترجو اللجنة احلصول على املزيد من املعلومات ب        - ٢٦

ــراهقني     ــني املـ ــايب بـ ــسي واإلجنـ ــف اجلنـ ــال التثقيـ ــا يف جمـ ــدارس،  ،اختاذهـ ــيما يف املـ  وال سـ
 ملراهقات ومعـدل اإلصـابة بـاألمراض      واإلجراءات الرامية إىل خفض معدالت احلمل بني ا       

ــة عـــن طريـــق االتـــصال اجلنـــسي ومعـــدل الوفيـــات     ــال  املنقولـ ــية ووفيـــات األطفـ النفاسـ
 .الوالدة ديثياحل

يعــد إنــشاء الوحــدة املعنيــة بالــشؤون اجلنــسانية والعنــف يف وزارة الــصحة وحتوهلــا          
ــدا،  ٢٠٠٣ عــام بعــد، ويف مــافي ــامحتدي  جتــسيداج وطــين للــشؤون اجلنــسانية والعنــف  إىل برن
ــساين   ل ــة تعمــيم املنظــور اجلن ــشامل عملي ــه خطــوة هامــة   يف قطــاع الــ ال صحة، فــضال عــن كون

 .ألماما إىل
لتدابري الرامية للتصدي للوفيات النفاسية ووفيـات األطفـال احلـديثي الـوالدة وخفـض               ا 
 تـدبريا غايـة     ٢٠٠٨-٢٠٠٤يعترب وضع الربنامج الوطين للـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة           : معدالهتا

 حيث يعزز هـذا الربنـامج خـدمات الرعايـة الـصحية املتـصلة بـالوالدة                 ،يف األمهية يف هذا اجملال    
ــة الــصحية ذات    ،فــال احلــديثي الــوالدة ورعايــة األط  فــضال عــن خــدمات منــع احلمــل والرعاي

ويــشمل الربنــامج كــذلك الرعايــة . النوعيــة اجليــدة املقدمــة أثنــاء احلمــل والــوالدة ومــضاعفاهتا 
الصحية املقدمـة لعـالج األمـراض الـيت تـصاب هبـا املـرأة يف سـن اإلجنـاب، والـصحة اإلجنابيـة،                        

 .لضحايا العنف اجلنساين والعنف اجلنسيوالرعاية الصحية املقدمة 
ويف هــذا اإلطــار، اعتمــدت وزارة الــصحة تــدبريا هامــا هــو وضــع اســتراتيجية للعمــل   

 أال وهـو الرتيـف وعـدم تـوافر الرعايـة       ،هتدف إىل احلد من أحد أهم أسباب الوفيـات النفاسـية          
يف  الطارئـة  ة الـصحية الرعايـ ”وُيطلق على هذه االستراتيجية اسـم  . الصحية يف الوقت املناسب  

 .وهي تشمل عمليات الوالدة القيصرية ونقل الدم، “حاالت الوالدة
احلـصول  تقييم إمكانية   ”عنواهنا  ) ٢٠٠٦يف عام   (ويف دراسة قامت هبا وزارة الصحة        

ومــدى توافرهــا واســتخدامها يف ، يف حــاالت الــوالدةالطارئــة الرعايــة الــصحية خــدمات  علــى
، ُيـشار إىل أن أثــر اســتراتيجية الرعايـة الــصحية يف حــاالت الــوالدة   “ةاملرافـق الــصحية الرئيــسي 

معـدل الوفيـات النفاسـية ذات الـصلة         ذلك   وُيقـصد بـ    ،قاس عن طريق معدل الوفيـات     ُيالطارئة  
بعينــه ووفقــا للتوصــيات الدوليــة، فــإن معــدل الوفيــات املتــصلة بــسبب   .باملــضاعفات اخلطــرية

يف املرافـق  ويقـدر معـدل الوفيـات    .  يف املائـة ١ز نـسبة الــ      والوفيات عموما ال ينبغـي أن يتجـاو       
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ــقالــيت جــرى تقييمهــا بعــد ت  الــصحية  ــة الــصحية ” طبي ــةاســتراتيجية الرعاي  يف حــاالت  الطارئ
 ، يف املائة، غري أن هذا املعدل يظل مرتفعـا يف مقـاطعيت أورورو وبانـدو               ٠,٦٨نسبة  ب “الوالدة
 . يف املائة٢صل إىل نسبة يحيث 

ــا شــهدت الــذكر أنوجــدير ب  بــدء تعمــيم املنظــور اجلنــساين   ١٩٩٦منــذ عــام  بوليفي
ــة،      ــسية واإلجنابي ــق ملختلــف خطــط الــصحة اجلن ــز نطــاق التطبي وهــو مــا كــان  وتوســيع وتعزي

 ووفقــا. الرضــع األطفــال تنــاقص معــدل الوفيــات النفاســية ووفيــات حامســا أســفر عــن   عــامال
 ن الدميغرافيـــة والـــصحية يف الفتـــرةشؤو عـــن الـــ٢٠٠٣للدراســـة االستقـــصائية الوطنيـــة لعـــام 

 مـن   ١ ٠٠٠ حالة وفاة يف كل      ٣٩٠، اخنفض معدل الوفيات النفاسية من       )١(٢٠٠٣-١٩٩٤
، واخنفــض معــدل وفيــات األطفــال  ٢٠٠٣ حالــة وفــاة يف عــام ٢٩٠املواليــد األحيــاء ليــصبح 

 إىل  مــن املواليــد األحيــاء  ١ ٠٠٠  كــل  مولــودا مــن بــني  ٩٩ع يف الفتــرة نفــسها مــن   الرّضــ
ممــا ال شــك فيــه أن تقــدير معــدل إنــه وبــالرغم مــن إحــراز تقــدم يف هــذا اجملــال، ف. مولـودا  ٥٤

 .الوفيات النفاسية باملئات ال يزال أمرا يبعث على االنزعاج
ويف إطــار الربنــامج الــوطين ملكافحــة العنــف اجلنــسي وتــوفري الرعايــة لــضحايا العنــف،  

ــة   ــهجيات وإجــراءات لتقــدمي الرعاي ــات   ُوضــعت من ــز اآللي ــة، إضــافة إىل إجــراءات لتعزي  الطبي
 .حلقوق اجلنسية واإلجنابيةالتعريف باالقانونية وبرامج للتدريب و

، جــرى تعزيــز الربنــامج الــوطين للــصحة والتنميــة املتكاملــة   ٢٠٠٤واعتبــارا مــن عــام  
وجــرى يف إطــار الربنــامج وضــع إجــراءات ومبــادئ . ٢٠٠٨-٢٠٠٤للمــراهقني واملراهقــات 

يــة للرعايــة موجهــة إىل املؤســسات العامــة للرعايــة الــصحية الــيت تقــدم خــدمات إســداء    توجيه
وتنظـيم األسـرة،    يف سن املراهقة ملاحل منع تيف جماالوذلك  ،إىل املراهقني رشاد  املشورة واإل 
، والتوجيــه فيمــا يتــصل بوســائل منــع احلمــل  اتمحــل املراهقــاملترتبــة علــى خــاطر املوالتوعيــة ب

 ال سـيما يف احملليـات وعواصـم    ،ة واإلجنابية، وتوزيـع وسـائل منـع احلمـل جمانـا     والصحة اجلنسي 
 .احملليات ويف املناطق احلضرية اليت تشهد ارتفاع معدالت احلمل بني املراهقات

 إال أهنــا مل تكــن قــط ،وقــد جــرى تنفيــذ أنــشطة وقائيــة وتروجييــة يف املــدارس الثانويــة  
مرار واتـسم بـشكل   تـب لـه االسـت   نها يف املراكز الـصحية كُ غري أن ما ُينفذ م     ،دائمة أو منتظمة  
 .أكرب باالنتظام

_________________ 
فتـرة ال تقـل   مـسح  غطـي كـل   حبيـث ي  ١٩٨٩جرى الدراسة االستقصائية الوطنية لشؤون الصحة منـذ عـام      ُت )١( 

 ).٢٠٠٣ -١٩٩٨، ١٩٩٤-١٩٨٩ ( سنوات٤عن 
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وال توجد حاليا تقارير رمسية تتناول أثر هذه اإلجـراءات يف ختفـيض معـدالت احلمـل                  
ــر جــرأة مــن أجــل ختفــيض      .بــني املراهقــات ــزال هنــاك حاجــة إىل إرســاء سياســات أكث وال ت

 .اهقاتمعدالت الوفيات النفاسية واحلمل بني املر
يرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري القانونية املنصوص عليها لتجنـب          . اإلجهاض - ٢٧

حاالت اإلجهاض غري القانوين وغـري املـأمون، وخباصـة فيمـا يتعلـق بـالنظم الـيت جتيـز إهنـاء           
 .احلمل يف احلاالت اليت يسمح فيها القانون بذلك

مـع وجودهـا صــفة   عنـه   ظروفـا تنتفـي   ُيعتـرب اإلجهـاض جرميـة يف بوليفيـا إال أن هنـاك      
إذا كان احلمل نتيجة الغتصاب، أو اختطاف مل يعقبه زواج، أو ممارسـة اجلـنس         : وهي ،اجلرم

ــاة األم مهــددة خبطــر جــسيم    بيــد أن األحكــام . مــع القــصر، أو ســفاح احملــارم، أو كانــت حي
وجيـري  . رسـة هـذا احلـق      ممـا حيـول دون مما       هلـا  تنقصها اللوائح املنظمـة   صدد  القانونية يف هذا ال   

القـانون  حاليا اختاذ إجراءات لتعميم مـشروع مبـدئي لقـانون يـنظم احلـاالت الـيت يـسمح فيهـا                     
 .باإلجهاض

ترجو اللجنة تبيان معدل التحاق الطفـالت الريفيـات بـالتعليم واسـتمرارهن فيـه،                - ٢٨
هنـاك آليـة    وذكر النتائج اليت حققتها الـربامج، وكـذلك تقـدمي معلومـات عمـا إذا كانـت                  

يرجى كذلك ذكر ما إن كـان الـتفكري         . لرصد وتقييم التحاقهن بالتعليم واستمرارهن فيه     
مـن  نـساء   لت وا  تدابري خاصة يف مجيع مراحل التعلـيم لـصاحل الطفـال            اختاذ اجته حنو إمكانية  

 .لريفياتوا الشعوب األصليةبنات 

هــا وإجــراء دراســات املــدارس واســتمرارهن فيبمســح تنفيــذ برنــامج التحــاق الطفــالت  
 ال سيما ضد الطفالت الريفيات، بـالتعرف علـى هـذه العوامـل              ،بشأن العوامل املتصلة بالتمييز   

ــه        ــيم وتوجي ــذا املوضــوع يف جــدول أعمــال وزارة التعل ــة وإدراج ه ــصنيفها حــسب املنطق وت
سائل اجلنـسانية  اج العوامل املتغرية املتعلقة باملـ موأسفر ذلك يف املقام األول عن إد .انتباهها إليه

يف قاعدة املعلومات التعليمية، وتعميم املنظور اجلنـساين الـشامل يف املنـاهج الدراسـية للمرحلـة                 
وممـا ال شـك فيـه أن هـذه      .االبتدائية، وإعداد مواد توجيهية للمعلمني وكتب دراسية للتالميـذ 

على تـشجيع التحـاق   التدابري كانت حافزا للسلطات التعليمية واملدرسني يف الفصول الدراسية      
باملـدارس  هن ع التحـاق يتشجعظم أثرا يف ومن التدابري اإلجيابية األ .الطفالت الريفيات باملدارس

ــيت جتــنح إىل عــدم         ــة ال ــى األمنــاط الثقافي ــة، والقــضاء عل ــة الريفي تقــدمي اخلــدمات املناســبة للبيئ
 وجبـة اإلفطـار يف      عـن طريـق تقـدمي     الـيت تتحملـها األسـرة       التعلـيم   تكـاليف   املساواة، وختفـيض    

 .املدرسة ومنح اجلوائز التحفيزية
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 احلكومات احمللية سلطات وموارد اقتـصادية لتمويـل         ٢٠٠٠وخيول قانون احلوار لعام      
، كانـت نـسبة   ٢٠٠٥وحـىت عـام    .تقدمي وجبة اإلفطار لتالميـذ وتلميـذات املـدارس احلكوميـة    

تقــديرات (مـن املـدارس احلكوميـة    ئـة  يف املا ٥٠حبـوايل  املـدارس الـيت تقـدم هـذه اخلدمـة تقــدر      
 ).٢٠٠٦وزارة التعليم، عام 

ومن التدابري األخرى مـنح اجلـوائز التحفيزيـة لتـشجيع األطفـال، ذكـورا وإناثـا، علـى                    
 بوليفيــانو ٢٠٠وتعـد منحـة خوانـسيتو بينتـو، وقـدرها       .فيهـا سـتمرار  دارس واالااللتحـاق باملـ  

 إىل  ٦ لألطفـال مـن سـن        ٢٠٠٦ يف عـام     ة الوطنيـة  ها احلكومـ  ت، اليت قدم  )ا أمريكي ا دوالر ٢٥(
على االلتحـاق باملـدارس     املنحة  وتشجع  .  أحد تدابري إعادة توزيع الناتج االجتماعي      ، عاما ١٢

 .والبقاء فيها، وجاري حاليا دراسة إمكانية توسيع نطاقها من حيث الفئة العمرية املستهدفة
تعلقــة بــالتعليم، فقــد شــهد التحــاق     ووفقــا للبيانــات الــواردة يف نظــام املعلومــات امل     

 مما يعزز تنـاقص الفجـوة       ،الطفالت الريفيات باملدارس تقدما هاما يف السنوات الثالث األخرية        
، بلغـت نـسبة التلميـذات       ٢٠٠٥ويف عـام     .التعلـيم االبتـدائي   رحلـة   بني الـذكور واإلنـاث يف م      

 يف ٥٢,٢٧ املنـاطق الريفيـة مقابـل    االبتـدائي يف تعليم  يف املائة من إمجايل امللتحقني بـال   ٤٧,٧٢
الريفيـات  طفالت  التحاق ال معدل   ارتفاعا طفيفا يف     ٢٠٠٦وشهد عام   . املائة للتالميذ الذكور  
 ، يف املائـــة باملقارنـــة بالتالميـــذ الـــذكور٤٧,٨٦ حيـــث بلغـــت نــسبتهن  ،باملــدارس االبتدائيـــة 

 . يف املائة٥٢,١٣نسبتهم يف العام نفسه كانت و
 ٢٠٠٠الدراسـة وتطـوره يف املنـاطق الريفيـة منـذ عـام              التوقـف عـن      وعند تأمل معدل   

وتـشري البيانـات    .  يف املائـة   ٧،٣ يف املائـة إىل      ٧,٧ ته مـن  نـسب تنـاقص   ، يتـبني    ٢٠٠٢حىت عـام    
التوقـف عـن الدراسـة يف     واملـصنفة حـسب نـوع اجلـنس إىل أن نـسبة           ٢٠٠٥املتوافرة عن عام    

 يف املائــة لــدى ٦,٨٧ يف املائــة مقابــل ٦,٤٩ت تبلــغ التعلــيم االبتــدائي لــدى الطفــالت الريفيــا
 ٢٠٠٥يف املناطق الريفية يف عـام  للتوقف عن الدراسة ويبلغ املعدل اإلمجايل  .األطفال الذكور

 . يف املائة٦,٦٩نسبة 
املــدارس بوال تــزال هنــاك حاجــة إىل وضــع نظــام لرصــد التحــاق الطفــالت الريفيــات   

 .فيها استمرارهنو
جنة اإلشـارة، فيمـا يتعلـق باإلعانـات األسـرية، إىل نـوع الـربامج املقـررة                  ترجو الل  - ٢٩

لفائدة نـساء الـشعوب األصـلية والنـساء الالئـي يتـولني إعالـة أسـرهن، بوصـفهن يـشكلن                     
 .الغالبية

ــ  قــانون الــضمان االجتمــاعي، علــى األنــواع التاليــة مــن اإلعانــات     مــن ٤املــادة نص ت
ــة ) د(و إعانــة الرضــاعة ؛ ) ج(و إعانــة األمومــة؛ ) ب(و إعانــة الــوالدة؛ ) أ: (األســرية اإلعان
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وال متنح هذه اإلعانات سوى إىل العمـال والعـامالت الـذين هلـم     . إعانة الدفن) هـ(و  األسرية؛  
بيــد أن عمليــة ختفيــف القيــود املفروضــة علــى  . رب عمــل، علــى أن يتــوىل رب العمــل دفعهــا 

 .د اإلعاناتقطاع العمل شجعت أرباب العمل على عدم تسدي
وحيق للمزارعات مـن الـشعوب األصـلية وللنـساء العـامالت مـن أجـل إعالـة أسـرهن،                  

 سـنة، أن حيـصلن علـى إعانـة         ٦٥شأهنن يف ذلك شأن مجيـع النـساء الالئـي يربـو عمـرهن عـن                 
ويـنص قـانون املعاشـات التقاعديـة     .  بوليفيـانو يف الـسنة  ١ ٨٠٠مببلـغ  ) Bono Sol(بونو سول 

 . إعانة الدفن، مىت ثبت تكّبد تكاليف دفنكذلك على تقدمي
ويف الوقــت الــراهن، طرحــت حكومــة إيفــو مــوراليس مقترحــا يقــضي مبــنح مجيــع          

ــذين يتجــاوز عمــرهم    ــغ   ٦٠األشــخاص ال ــة كرامــة مببل ــشهر،  ٢٠٠ ســنة إعان ــانو يف ال  بوليفي
 .بوصفها آلية إلعادة توزيع الناتج االجتماعي

 حمددة إلفساح اجملال أمام نساء الـشعوب األصـلية          ومل يستهل العمل بعد لوضع تدابري      
 .واملزارعات والعامالت حلساهبن اخلاص لكي يستفدن من هذه املعونة

يرجى تقدمي معلومات بشأن أحوال معيشة نساء مجاعة البوليفيني من أصل أفريقي  - ٣٠
 .واستفادهتن من اخلدمات األساسية

تعــدادات الــسكان والــسكن علــى خانــة   ال حتتــوي االســتمارات اإلحــصائية اخلاصــة ب  
تلـك  لذلك، فلـيس مثـة أي بيانـات إحـصائية بـشأن       . خاصة جبماعة البوليفيني من أصل أفريقي     

 .ماعةاجل
، طرحت مجاعـة البـوليفيني مـن أصـل أفريقـي       ٢٠٠١ويف عملية التعداد السكاين لعام       

الـسكاين، لكـن املقتـرح      على املعهد الوطين لإلحصاءات مسألة إدماجها يف استمارات التعـداد           
 .جيد أي صدى إجيايب مل

، قدمت مجاعة البوليفيني من أصل أفريقـي مقتـرح قـانون إىل الربملـان               ٢٠٠٤ويف عام    
، تناولـت جلنـة   ٢٠٠٦ويف عـام  .  طائفة- الوطين يرمي إىل إحراز االعتراف باجلماعة كشعب 

، ٢٠٠٧يف عـام    و . جديـد  السياسات االجتماعيـة التابعـة جمللـس النـواب مـشروع القـانون مـن              
إقــرار إىل مؤيــدي اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بــشؤون الــشعوب األصــلية التابعــة للربملــان   انــضمت 
 .القانون مشروع
ويف وثيقة األغلبية اليت متخض عنها اجتماع اللجنـة املعنيـة بوضـع تـصور جـامع للبلـد                    
ــسية التابعــة  ــة التأسي ــوليفيني مــن أصــل   للجمعي أفريقــي باالســم وجــرى  ، ورد ذكــُر مجاعــة الب

 .االعتراف هبا أيضا
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، بـدعم مـن     “دراسـة تشخيـصية حلالـة الزنـوج يف بوليفيـا          ”، أُجريت   ١٩٩٧ويف عام    
التنميــة للبلــدان األمريكيــة، خلــصت إىل أن عــدد أفــراد مجاعــة البــوليفيني مــن أصــل     مــصرف 

ـــ    هــذه  شــخص، ويــسود االعتقــاد بــأن عــدد أفــراد   ٢٠ ٠٠٠أفريقــي يقــدر يف تلــك الــسنة ب
 . شخص٣٠ ٠٠٠ إىل ما ال يقل عن ٢٠٠٧اجلماعة سيصل يف عام 

 جمتمعــا ريفيــا حمليــا مبنطقــة    ٢٢واســتنتجت الدراســة أن هــذه اجلماعــة تتمركــز يف      
ويقـدر  . اليونغاس، كما هاجر أفراد منها إىل حمافظـات البـاس، وكوتـشابامبا، وسـانتا كـروس               

، ناهيـك عـن عـدم    “علـى اإلطـالق  قـرا  األشـد ف ”أن مجاعـة البـوليفيني مـن أصـل أفريقـي هـي       
وجود مدارس ثانوية يف اجملتمعات الريفية احمللية اليت تؤويهـا، إذ هنـاك بالكـاد مـدارس متعـددة         

وتفتقـر مجاعـة البـوليفيني      . املستويات توفر تعليما ابتدائيا من املستوى الثالث إىل اخلامس فقـط          
ــة  . مات الــصحيةمــن أصــل أفريقــي القاطنــة يف منطقــة اليونغــاس إىل اخلــد    ولــئن كانــت الغالبي

ــة        ــستفيد مــن خــدمات املــاء الــصاحل للــشرب والطاق ــة ت العظمــى مــن هــذه اجملتمعــات األفريقي
 .الكهربائية، فإهنا تفتقر إىل شبكات اجملاري

ويف الوقــت الــراهن، يقتــصر نــشاط مجاعــة البــوليفيني مــن أصــل أفريقــي علــى زراعــة     
 .نتاج النب واحلمضيات إال ملاماًأوراق الكوكا، وال تتعاطى اجلماعة إ

 خبـصوص مـستويات الفقـر الـسائدة         ٢٠٠١وتشري البيانات املستخلصة من تعداد عام        
يف البلديات اخلمس اليت تتمركز فيها مجاعة البوليفيني مـن أصـل أفريقـي يف منطقـة اليونغـاس،                   

 املائـة منـهم يف    يف٤٨,٥ يف املائة من السكان يعيشون يف فقـر مـدقع، بينمـا يعـيش     ٣٥إىل أن   
 يف املائـة ويف جمـال الـصحة    ٧٣وبلغ مؤشر عدم التغطية يف جمال التعلـيم  . مستوى فقر متوسط  

 . يف املائة٤٥,٤١
يرجــى ذكــر اإلجــراءات احملــددة الــيت اختــذت لتنفيــذ توصــية جلنــة حقــوق الطفــل   - ٣١
فالت ذوات  يتعلق باستمرار التمييز ضد الطفالت من بنات الشعوب األصلية، والط          فيما

اإلعاقة، والطفالت الالئي يعشن يف املناطق الريفية مـن حيـث القيـد يف سـجل الـوالدات،              
 .وارتفاع معدالت وفيات األطفال

ــدأت         ــال، ب ــة األطف ــى عمال ــدرجيي عل ــضاء الت ــة إىل الق ــة الرامي يف إطــار اخلطــة الثالثي
ر شــهادات املــيالد ألطفــال املديريــة املكلفــة باملــسائل اجلنــسانية وقــضايا األجيــال عمليــة إصــدا 

وقـام برنـامج األمـم      . وطفالت املناطق الريفيـة، علـى الـرغم مـن عـدم إجـراء أي دراسـة لألثـر                  
ــام    ــضا، يف ع ــائي أي ــسان اخلاصــة    ٢٠٠٥املتحــدة اإلمن ، بوضــع مؤشــر مواضــيعي حلقــوق اإلن

 علـــى إصـــدار شـــهادات املـــيالد ّجمانـــاً لألطفـــال دون ٢٦١٦ويـــنص القـــانون رقـــم . بالطفـــل
 سنة من العمـر، وّجمانـاً أيـضا لألطفـال املتراوحـة أعمـارهم               ١٢واحد من العمر وإىل غاية       امع
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ــة، ومقابــل   ١٨ و ١٢بــني  ــإجراءات إداري ــام ب ــسبة ملــن بلــغ    عامــا بعــد القي ــة بالن  تكلفــة رمزي
وفيمــا يتعلــق بوفيــات  . ســنة مــن العمــر فمــا فــوق، ســواء يف املنــاطق احلــضرية أو الريفيــة    ١٨

ــأمني الــصحي األساســي،    األطفــال، وضــع ــة، والت ــة لألمومــة والطفول ــأمني الوطني ــرامج الت ت ب
والتأمني الشامل لألمهات واألطفال، نـصب أعينـها حتقيـق هـدف أساسـي يكمـن يف التعجيـل                   
خبفــض الوفيــات عــن طريــق القــضاء علــى احلــواجز االقتــصادية الــيت حتــول دون احلــصول علــى 

ــصحية  ــا . اخلــدمات ال ــشهد املؤشــرات والنت ــة يف   وت ئج املستخلــصة علــى جنــاح اجلهــود املبذول
تقلـيص معــدالت وفيـات األمهــات واألطفــال، ويف التغلـب علــى احلـواجز االقتــصادية بــصورة     

ويتــبني مــن املعلومــات املــسجلة لــدى وحــدة إدارة برنــامج التــأمني الــشامل لألمهــات   . جزئيــة
، ٢٠٠٤  و ٢٠٠٣اد عـامي    واألطفال بشأن عدد اخلدمات اليت قدمها هذا الربنامج على امتـد          

بيد أن هـذه املعلومـات    .  يف املائة  ٧٧أن معدل االستفادة من اخلدمات املقدمة قد ارتفع بنسبة          
تقييم أثـر التـأمني الـصحي لألمومـة والطفولـة يف بوليفيـا              (تنطوي على مؤشر لنطاق التغطية       ال

ياسات  وحـــدة حتليـــل الـــس -، وزارة التخطـــيط والتنميـــة ٢٠٠٣-١٩٨٩علـــى مـــدى فتـــرة 
 ).االقتصادية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

ويف الوقت الراهن، يوفر برنامج التحصني املوّسع التغطية لألطفال الذين يقل عمـرهم              
وتــنص اخلطــة اإلمنائيــة . عــن ســنة واحــدة عــرب خطــة تلقــيح تــشمل اللقــاح اخلماســي التكــافؤ  

 .مع احمللي يف إطار تعدد الثقافاتالوطنية على برنامج منوذجي يف جمال صحة األسرة واجملت
أمـــا بالنـــسبة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، فهنـــاك الـــسياسة الوطنيـــة يف جمـــال الـــصحة   

ــة          ــشمل اخلط ــصحة، وهــي ت ــة يف جمــال ال ــة الوطني ــيم واخلط ــة يف جمــال التعل ــسياسة الوطني وال
ادة التأهيـل  االستراتيجية يف جمال الـصحة، والـسياسة الوطنيـة يف جمـال الوقايـة مـن اإلعاقـة وإعـ         

 .٢٤٨٠٧ واملرسوم السامي رقم ١٦٧٨وأخريا، هناك القانون رقم . الصحي
ــة إمكانيــة حــصول املــرأة يف املنــاطق      - ٣٢ يرجــى ذكــر اإلجــراءات الــيت اختــذت لكفال

الريفية ومن نـساء الـشعوب األصـلية علـى ملكيـة األراضـي وحـق التـصرف فيهـا ومـا إن                 
 .ات تدريبية دورتنظيمكانت تلك اإلجراءات تتضمن 

عوب األصــلية، حتــت حمــور تــسوية    يف إطــار الربنــامج القطــاعي لــدعم حقــوق الــش      
األراضــي الــيت يعــود أصــلها إىل اجملتمعــات احملليــة ومتليكهــا، يف املرحلــة الثانيــة مــن فتــرة   وضــع
، وبتمويل من الدامنرك ومشاركة من مكتب وكيل الوزارة املعنية باألراضـي،            ٢٠٠٩-٢٠٠٥

ين لإلصــالح الزراعــي، واملنظمــة غــري احلكوميــة للتقــصي االجتمــاعي واملــساعدة  واملعهــد الــوط
القانونية يف بوتوسي باهلضاب العالية، واملنظمة غري احلكوميـة ملركـز ختطـيط أراضـي الـشعوب               
ــل يف          ــدأ العم ــضة، ب ــا يف األراضــي املنخف ــشعوب األصــلية يف بوليفي ــاد ال ــابع الحت األصــلية الت
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اتيجية لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف أعمـال تـسوية وضـع         على صـوغ اسـتر     ٢٠٠٦ عام
األراضي املشمولة باملشروع، بغية إشراك املرأة بصورة منتظمة يف مجيـع أشـواط عمليـة تـسوية               
احلق يف ملكية األراضي الزراعيـة، مبـا يكفـل االعتـراف مبوجـب القـانون حبقوقهـا وفرصـها يف                     

 للمــــسامهة يف التنميــــة ة كافيـــة كّمــــاً وكيفــــاً احلـــصول علــــى األراضــــي وحيازهتــــا، بــــصور 
 .لشعوهبا املستدامة

 شـهادة ملكيـة ألراض      ١٩ ٤١٢، ُمنح ما جمموعه     ٢٠٠٧ و   ١٩٩٧يف الفترة ما بني      • 
زراعية وشهادات تسوية لنساء من املناطق الريفية، مما وطّد حقوقهن يف ملكيـة أراض              

  هكتارا على النطاق الوطين؛٩٩٤ ٨٧٨مساحتها 

يتضح مـن البيانـات اإلحـصائية أن تطبيـق مراعـاة تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف عمليـة           و • 
ــرة           ــساء يف فت ــن حــصول الن ــفر ع ــد أس ــة ق ــة األراضــي الزراعي ــسوية احلــق يف ملكي ت

 يف املائة من جمموع عدد شـهادات امللكيـة والتـسوية الـذي              ٤٦ على   ٢٠٠٥-١٩٩٧
 . شهادة٤٢ ١٧٨بلغ 

 :حق املرأة يف ملكية أراض زراعية الذي يضمن القانويناإلطار 
ــم   •  ــانون رقـ ــساواة بـــني اجلنـــسني  (٣٥٤٥القـ ــم  )املـ ــسامي رقـ ــوم الـ  ٢٩٢١٥، املرسـ

 الـذي يتـضمن بنـدا       ٣٥٤٥، كما عّدهلا القـانون رقـم        ١٧١٥والقاعدة التنظيمية رقم    
 حمددا لصاحل املرأة؛

 ية التسوية؛شىت القرارات اإلدارية الرامية إىل ضمان مشاركة املرأة يف عمل • 

، الــذي ٢٠٠١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢ املــؤرخ ١٦٠/٢٠٠١القــرار اإلداري رقــم  • 
يدعو صراحة إىل تنظيم محالت عامة ونشر النتائج وبيانات التـسجيل مفـّصلةً حـسب         

 نوع اجلنس؛

ــاء      •  ــة، حــسب مقتــضى احلــال، أثن ــرأة يف مرفــق املــستفيدين كزوجــة أو خليل إدراج امل
 راضي؛عمليات مسح األ

، املتعلق بتـسجيل    ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ٠٠٥٢/٢٠٠٤القرار اإلداري رقم     • 
 .الزوجني يف شهادة امللكية
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