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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورات

 واألربعون واحلادية الدورتان األربعون 
    ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة املسائل واألسئلة املطروحة للنظر يف التقارير الدورية  
 بوليفيا  

يفيـا اجلـامع للتقـارير الدوريـة الثـاين      نظر الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورات يف تقريـر بول           
 ).CEDAW/C/BOL/2-4(والثالث والرابع 

 
 تشريعات وآليات النهوض باملرأة واخلطط الوطنية  

للقـضاء التـدرجيي    ٢٠١٠-٢٠٠٠يرجى تقدمي البيانات املتعلقة بتنفيذ اخلطـة الوطنيـة       - ١
إمكانيـة إدمـاج   انـات بـشأن   األطفال اليت أقرهـا كـونغرس بوليفيـا فـضال عـن أي بي      عمالة  على  

ويرجى كذلك تقدمي بيانات بـشأن أعـداد األطفـال          . معاهدات حقوق اإلنسان يف تشريعاتكم    
 .املشمولني هبذه العمالة

يزيـة ضـد املـرأة وتـرد مقترحـات          ي، تـرد قائمـة بـالقوانني التم        من التقريـر   ٤١يف الفقرة    - ٢
ــك،      ــا إىل ذل ــها وم ــا وحتليل ــها وتنقيحه ــي إىل تعديل ــة    ترم ــات حديث ــدمي معلوم ــن يرجــى تق ع

تفاصـيل  تقـدمي   علـى وجـه التحديـد       يرجى  و. األشواط اليت قطعت يف تلك العمليات والقوانني      
واألشــواط الــيت قطعــت حنــو  ) ١٣٩الفقــرة (بــشأن مــواد قــانون مناهــضة التحــرش الــسياسي   

 .إقراره
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ــزال معطــال     - ٣ ــة ال ي ــسية واإلجنابي ــانون احلقــوق اجلن ــر أن ق ــرد يف التقري ــسلطة  ي  لــدى ال
معلومات بشأن مواده والعقبات الـيت حتـول         يرجى تقدمي    ). من التقرير  ٢٨٨الفقرة  (التشريعية  

 .قراره وتنفيذهإدون إقراره واجلهود املبذولة حاليا للتعجيل ب
ــبابه و       - ٤ ــرأة وأســـ ــد املـــ ــالعنف ضـــ ــة بـــ ــة املعنيـــ ــررة اخلاصـــ ــر املقـــ ــه يف تقريـــ عواقبـــ
)E/CN.4/2003/75/Add.1،   مـن القـانون اجلنـائي ال تـنص          ٣١٧يـرد أن املـادة      ) ١٣٠٢ الفقرة 

علــى عقوبــات أو جــزاءات علــى أعمــال االغتــصاب واالعتــداء اجلنــسي أو االختطــاف إذا         
اجلهــود املبذولــة يرجــى ذكــر . عقــد اجلــاين زواجــه علــى ضــحيته ومت زواجهــا منــه برضــاها مــا

 .لتعديل هذه املادة
 ملكافحــة العنــف ١٦٧٤لرئيــسية للقــانون رقــم  حــد العيــوب األم يف التقريــر بــأن يــّس - ٥

ويرد أيضا أن هذا القانون قد نقح ولكنـه ال يـزال            . املرتيل أنه قانون وقائي ال عقايب     العائلي أو   
 ملكافحـة العنـف   ١٦٧٤فحوى تنقيح القانون رقـم  يرجى إيضاح  ). ٧٨-٧٧الفقرتان  (وقائيا  

ذكـر  كـذلك   يرجى  القانون إىل قانون عقايب، و    ل ذلك   العائلي أو املرتيل والعوامل اليت متنع حتوّ      
كــذلك اإلجــراءات الــيت  هــل لكــم أن تبينــوا  و. أي إجــراءات أخــرى اختــذت يف هــذا الــصدد 

األثـر الـذي ترتـب    ذكـر   كـذلك    يرجـى اختذت لتعزيز القانون اجلديد وتأمني تنفيـذه الفعـال، و         
 .عليه حىت اآلن

 عامـا  ١٤أهنـا   عامـا و   ١٦بة للـذكور هـي      يرد يف التقرير أن السن الدنيا للـزواج بالنـس          - ٦
معلومــات بــشأن مــا إن كانــت توجــد خطــط  يرجــى تقــدمي ). ٣٦٧الفقــرة (بالنــسبة لإلنــاث 

لتعديل هذا القـانون لتـصبح الـسن الـدنيا لـزواج اإلنـاث مـساوية للـسن الـدنيا لـزواج الـذكور                      
 . امتثاال بذلك ألحكام اتفاقية حقوق الطفل

 علـى اهليكـل اهلرمـي    ٢٤٨٦٤ت املوافقـة مبوجـب املرسـوم رقـم     يرد يف التقريـر أنـه متـ       - ٧
األشـواط الـيت قطعـت يف تنفيـذ     يرجـى ذكـر   ). ٤٩الفقـرة  (نسانية يف املقاطعـات  للوحدات اجل 

 .هذا املرسوم وما إذا كان قد مت تسهيل تعميم املنظور اجلنساين يف املقاطعات والبلديات 
 

 العنف ضد املرأة  
نــه ظهــرت يف اآلونــة األخــرية أشــكال خطــرية جــدا مــن االعتــداءات  يــرد يف التقريــر أ - ٨

ويرد كـذلك يف    ). ٥٠الفقرة  (اجلنسية على النساء والطفالت تنتهي يف حاالت عديدة بالقتل          
، أن طفالت الـشوارع كـثريا       )١٣٠٧الفقرة   ،E/CN.4/2003/75/Add.1(تقرير املقررة اخلاصة    

مـن جانـب قـوات      لـصاحلهن    تـدخل    يعاملـة دون أ   ما يتعرضن لالعتـداءات اجلنـسية وسـوء امل        
ويرد يف التقرير ذاته أن هنـاك شـكاوى بـشأن أعمـال عنـف ضـد العـامالت يف مـزارع                       .األمن
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فهل لكم أن تقدموا مزيـدا مـن التفاصـيل عـن هـذه احلـاالت وتقـدموا معلومـات         . نبتة الكوكا 
 .عن التدابري اليت اختذت يف هذا الصدد

طة اليت مت االضطالع هبا للتعريف بقـانون محايـة ضـحايا اجلـرائم              ما هي بالضبط األنش    - ٩
مـستوى التغطيـة    يرجـى ذكـر     ). ٥٨الفقـرة   (تنفيذ هـذا القـانون      لاملرتكبة ضد احلرية اجلنسية و    

 .وما إذا كانت اجلهود تشمل املرأة يف املناطق الريفية ومن نساء الشعوب األصلية
 القلـق إزاء الطريقـة الـيت تعـاجل هبـا قـضايا العنـف                تعرب املقررة اخلاصة يف تقريرها عن      - ١٠

رغام الطـرفني علـى املـصاحلة تغليبـا     إاألسرة باللتئام مشل املرتيل حيث تعطي السلطات األولوية   
األبناء وعن قلقها إزاء املشكلة اليت تواجه املرأة يف إثبات تعرضـها للعنـف يف احلـاالت        ملصلحة  

محايــة األســرة ويــرد يف التقريــر أيــضا أن فــرق  . ة للعيــانثــار هــذا العنــف باديــ آتكــون ال الــيت 
أســـندت لنفـــسها مهـــام ليـــست مـــن مهامهـــا كتناوهلـــا لقـــضايا يفتـــرض أن يتناوهلـــا القـــضاة   

)E/CN.4/2003/75/Add.1، ــرة ــذه    ).١٣٠٩ الفقـ ــة هـ ــذت ملواجهـ ــيت اختـ ــراءات الـ ــا اإلجـ  فمـ
 احلاالت؟ 

 العنـف يف املـدراس الـذي وضـع     األثر الـذي ترتـب علـى برنـامج مكافحـة     يرجى ذكر   - ١١
 ،E/CN.4/2003/75/Add.1(ملنـــع مجيـــع أشـــكال العنـــف والتمييـــز داخـــل املـــدارس وخارجهـــا 

 .)١٣٠٥ الفقرة
 

 أعمال االجتار واالستغالل يف البغاء   
املرحلة اليت بلغتـها املبـادرة الراميـة إىل توقيـع اتفـاق مـع الـسوق املـشتركة                   يرجى ذكر    - ١٢

 حنــو منــسق مــن أجــل القــضاء علــى أعمــال االجتــار بالنــساء وهتريبــهن     للعمــل علــىللجنــوب 
ــاء   ــرة (ألغــراض البغ ــل      )١٢٧الفق ــادرات مــن هــذا القبي ــزم اختــاذ مب ــن املعت ــا إن كــان م ، وم

 .باالشتراك مع بلدان أخرى يف منطقة األنديز
ــر إىل دراســة عــن    - ١٣ ــرد إشــارة يف التقري ــة الطفالت واملراهقــات أجرهتــا اهل االجتــار بــ ت يئ

جريـت دراسـات    قـد أ  مـا إذا كانـت      يرجـى ذكـر     . ١٩٦٨الدولية للدفاع عن الطفولة يف عام       
وتـرد  . أخرى بشأن هذا املوضوع وما إذا كان من املعتزم إنـشاء آليـة دائمـة لرصـد املعلومـات                 

يرجـى تقـدمي   .  إشارة إىل وجود قانون قيد الصياغة ملكافحـة االجتـار باألطفـال           ١١٣يف الفقرة   
 .ن عملية مناقشته وإقرارهمعلومات ع

ــاك   - ١٤ ــر أن هن ــرد يف التقري ــصياغة  ي ــد ال ــشريعا قي ــاء   ت ــي ميارســن البغ ــساء الالئ ــشأن الن ب
وهــل لكــم أن تــذكروا  مــن املعلومــات بــشأن هــذا التــشريع مزيــديرجــى تقــدمي ). ٢٧ الفقـرة (

ــة لتحديــد أســباب هــذه الظــاهرة،  كــذلك اجلهــود املب زة حتديــد الــسمات املميــ إىل جانــب ذول
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مـدى  يرجـى أيـضا بيـان       و). العمر، األصـل اإلثـين، ومـا إىل ذلـك         (للنساء الاليت ميارسن البغاء     
 . من التقرير هبذه األمور١٢٦عالقة البحث املشار إليه يف الفقرة 

 
 القوالب النمطية والتعليم  

مـم  حيـث أهنـا تع    كـثريا مـن الثنـاء       نطالقا من إصـالح التعلـيم       اتستحق اجلهود املبذولة     - ١٥
يرجــى تقــدمي املؤشــرات الــيت تــبني ).  مــن التقريــر٨٣الفقــرة (موضــوع املــساواة بــني اجلنــسني 

أثرهــا وبيــان التــدابري األخــرى الــيت اختــذت للقــضاء علــى القوالــب النمطيــة واألمنــاط الثقافيــة     
اجلاهزة التمييزية ضد املرأة، وبيان ما إذا كانت توجد مـن بـني تلـك التـدابري مبـادرات تـشرك                     

 .ئط اإلعالموسا
ــيم      - ١٦ ــرأة يف جمــال التعل ــز ضــد امل ــر أن التميي ــرد يف التقري ــنعكس  ي ــا ي يف فــرص يف بوليفي

أجريـت  قـد   مـا إذا كانـت      يرجـى ذكـر     ). ٨٨الفقرة  (التحاقها بالتعليم وإمنا يف استمرارها فيه       
يرجـى  ، و رار الطفـالت والـشابات يف التعلـيم       دراسات حتدد وحتلـل أسـباب تـدىن معـدل اسـتم           

إىل جانـب تقـدمي بيانـات إحـصائية بـشأن احلـاالت              ،سـات، إن وجـدت    ا نتائج هذه الدر   دميتق
موزعة حسب نوع اجلنس، ومعديل االستمرار والتسرب املدرسي حـسب األعمـار، ومراحـل              

األسـباب الرئيـسية للتـسرب املدرسـي        مـع ذكـر     التعليم، واملنـاطق الريفيـة، واملنـاطق احلـضرية،          
 .باتبالنسبة للطفالت والشا

بــشأن عــدد املــسجلني يف الدراســات اجلامعيــة وعــدد املــواظبني   يرجــى تقــدمي بيانــات  - ١٧
عــن حديثــة ، وبيانــات تخصــصات موزعــة حــسب نــوع اجلــنس وال ،تعلــيمهميتمــون والــذين 

ــود تا    ــيت يع ــر ال ــا إىل عــام  اإلحــصاءات واملؤشــرات املدرجــة يف التقري  فقــط وإىل ٢٠٠١رخيه
 . يف بعض احلاالت٢٠٠٢ عام

 
 احلياة السياسية واحلياة العامة  

ال تقل نـسبة    أيرد يف التقرير أنه قد مت إقرار قانون األحزاب السياسية الذي ينص على               - ١٨
قــانون جتمعــات املــواطنني  ”  إقــرار٢٠٠٤ يف املائــة، وأنــه مت يف عــام  ٣٠مــشاركة املــرأة عــن  
بلـوغ اهلـدفني احملـددين بـشأن        حـىت اآلن    مل يتـسنَّ    ”، وأنـه    )٣٣الفقـرة   (“ والسكان األصـليني  

ــسبيت الــــ   ــ٥٠ و ٣٠ن ــباب   ). ٣٤الفقــرة ( ‘‘ة يف املائ ــوغ النــسبتني   يرجــى ذكــر أس عــدم بل
معلومات عما اختذ من تدابري لزيادة مشاركة النـساء مبـن فـيهن نـساء الـشعوب      كذلك تقدمي   و

ه فــضال عــن معلومــات عــن أثــر القــانون واجلهــود املبذولــة لتنفيــذيرجــى أيــضا تقــدمي . األصــلية
متثيـل املـرأة مـن      مبا يف ذلـك     ن متثيل املرأة يف جهازي احلكم الوطين واحمللي،         أبشحديثة  بيانات  

 .نساء الشعوب األصلية
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ملــرأة مبناصــب سياســية تعــزى إىل    يــرد يف التقريــر أن بعــض أســباب عــدم التحــاق ا      - ١٩
 يف التقرير أيـضا إشـارة       وترد). ١٥٥الفقرة  ( ‘‘ظروف العمل السيئة وعبء األعمال املرتلية     ’’

ويتــصل هــذا األمــر مبــا يــسمى   ( ‘‘أرغمــت وأجــربت فيهــا املــرأة علــى التنحــي  ’’إىل حــاالت 
التـدابري الـيت اختـذت أو املعتـزم اختاذهـا يف       يرجـى ذكـر   ).١٥٦الفقـرة   (‘‘ التحرش السياسي ’’

 .هذا الصدد
 

 فرص العمل  
ــرات   - ٢٠ ــرض الفق ــة يف جمــ  ٢١٨-٢٠٨تع ــشريعات القائم ــل الت ــضا يف  . ال العم ــرد أي وي

ــادتني    ــزم بامل ــر أن املؤســسات ال تلت ــق    ٥٧  و٥٦التقري ــانون املتعل ــن املرســوم التنظيمــي للق  م
يرجـى ذكـر اإلجـراءات املتخـذة لتـأمني االمتثـال            ). ٢١٣الفقرة  (بترتيبات إنشاء دور حضانة     

يف حالــة عــدم لقــوانني العمــل وذكــر مــا إن كانــت هنــاك آليــات رقابيــة، واجلــزاءات املنطبقــة   
 .احترام القوانني، والقضايا اليت عرضت على القضاء

معلومــات بــشأن انتــشار التحــرش اجلنــسي يف القطــاع العــام والقطــاع    يرجــى تقــدمي  - ٢١
معلومــات، إن وجــدت، بــشأن مــا إن كانــت هنــاك خطــة العتمــاد    تقــدمي وكــذلك . اخلــاص

 .كافحتهملتشريعات وبرامج 
ل التمييــز الــيت تــستهدف املــرأة البوليفيــة يف جمــال العمــل يــصف التقريــر خمتلــف أشــكا - ٢٢

 ويف تقسيم املهـن  ؛)٢٣٨الفقرة  ( وفرص العمل    ؛)٢٣٦ الفقرة ()على مستوى األجور  مثال،  (
؛ ووجـود النـساء بأعـداد تفـوق أعـداد الرجـال يف القطاعـات الـيت                  )٢٣٩الفقرة  (بني اجلنسني   

 التقريـر إىل اخلطـة االقتـصادية احلكوميـة         ؛ ويـشري  )٢٣٥الفقـرة   (تكون فيها األجـور منخفـضة       
حتـسني  الـيت يعتـزم هبـا       شـكال   األواالستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والريفية باعتبارمهـا مـن          

التــدابري املعتــزم اختاذهــا أو الــيت مت اختاذهــا يف ســياق هــذه  يرجــى ذكــر . حالــة وظــروف املــرأة
معلومـات  كمـا يرجـى تقـدمي    . ع هـذه اجملـاالت    اخلطط للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـ            

 .ققت حىت اآلنحتبشأن النتائج اليت 
مــن املعلومــات عــن ظــروف الــشابات والطفــالت املــشتغالت يف   يرجــى تقــدمي مزيــد  - ٢٣

مـا إن كانـت شـبكة الـضمان االجتمـاعي تغطـي هـؤالء               هل لكـم أن حتـددوا       . األعمال املرتلية 
 .النساء والطفالت

 
 الصحة  

ما إذا كانـت اخلطـط الوطنيـة للـصحة، مبـا فيهـا الربنـامج الـوطين للـصحة                    رجى ذكر   ي - ٢٤
، )٢٠٠٨-٢٠٠٤(اجلنسية والصحة اإلجنابية، واخلطـة الوطنيـة ملكافحـة سـرطان عنـق الـرحم             
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قـد جـرى تنفيـذها      ) ٢٤الفقـرة   ( واخلطة الوطنية لصحة املراهقني واملراهقات ومناءهم املتكامل      
ــيت ويرجــى ذكــر   ــائج ال ــد  ققــت إن حت النت ــدا مــن    . نفــذتكانــت ق هــل لكــم أن تقــدموا مزي

إىل موزعـة حـسب املنــاطق الريفيـة واملنـاطق احلــضرية،     املعلومـات بـشأن تغطيـة تلــك اخلطـط،     
 .معلومات عن السمات املميزة للمستفيدات من تلك اخلططجانب 
املـرأة  جههـا  أن تواما إذا كانت أجريت تقييمات لتحديد العقبات احملتمل يرجى ذكر    - ٢٥

للوصــول إىل اخلــدمات، وخباصــة املــرأة مــن ســكان املنــاطق الريفيــة ونــساء الــشعوب األصــلية، 
ما إن كن حباجة إىل بطاقة هوية وطنية للوصول إىل تلـك اخلـدمات، وإذا مـا كـان هـذا                     وبيان  

 .التدابري اليت سيتم اختاذها يف هذا الصدديرجى ذكر هو احلال، 
ت اليت اختذت أو املزمع اختاذها لتعزيـز التربيـة اجلنـسية واإلجنابيـة              اإلجراءايرجى ذكر    - ٢٦

وخباصة يف املدارس ليتسىن ختفـيض املعـدالت املرتفعـة حلـاالت احلمـل      ملن هم يف سن املراهقة،      
النفاسـية ووفيـات األطفـال    وفيـات  الفضال عن ختفـيض معـدل    األمراض  بني املراهقات وانتقال    

 ).٢٩٦  و٢٩٢الفقرتان (حديثي الوالدة 
ــا لتجنــب حــاالت        - ٢٧ ــصوص عليه ــة املن ــدابري القانوني ــشأن الت ــات ب ــدمي معلوم يرجــى تق
احلمــل يف إهنــاء جهــاض غــري القــانوين وغــري املــأمون، وخباصــة فيمــا يتعلــق بــالنظم الــيت جتيــز إلا

 .احلاالت اليت يسمح فيها القانون بذلك
 

 النساء الريفياتنساء الشعوب األصلية و  
بـالتعليم واسـتمرارهن فيـه،      الريفيـات   املرحلة اليت بلغها التحـاق الطفـالت         ذكر   يرجى - ٢٨

معلومات بـشأن مـا إن كانـت توجـد آليـة لرصـد وتقيـيم             اليت حتققت، وكذلك تقدمي     والنتائج  
إمكانيـة  مـا إن كـان الـتفكري اجتـه حنـو            يرجى كذلك ذكر    . التحاقهن بالتعليم واستمرارهن فيه   

الطفــالت أو املــرأة مــن نــساء الــشعوب  لــصاحل مجيــع مراحــل التعلــيم تــدابري خاصــة مؤقتــة يف 
ــة، وذلــك عمــال باملــادة     ــاطق الريفي ــة والتوصــية  ١-٤األصــلية أو القادمــة مــن املن  مــن االتفاقي

 .٢٥ العامة
يسلم التقريـر بـأن املخصـصات العائليـة ال تـستفيد هبـا النـساء الالئـي يعملـن حلـساهبن                 - ٢٩

اضــني راتبــا شــهريا أو إعانــات وال يــستفدن مــن الــضمان االجتمــاعي  أو الالئــي ال يتقاخلــاص
ــرة ( ــرة  ) ٣١٨الفق ــرد يف الفق ــن يف القطــاع غــري الرمســي    ) ٣١٩(، وي ــساء يعمل أن معظــم الن
كمـا هـو حـال املـرأة مـن          ) ٣١٩الفقـرة   (أو يعملن لتحقيق الكفـاف ألسـرهن        ) ٢١٧فقرة  ال(

لـصاحل هـؤالء النـساء الالئـي يـشكلن          هبـا   القيام  فما هي الربامج املزمع     . نساء الشعوب األصلية  
 أغلبية النساء؟
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يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن الظــروف املعيــشية للنــساء البوليفيــات املنحــدرات مــن    - ٣٠
 .أصول أفريقية وبشأن فرص حصوهلن على اخلدمات األساسية

ل اإلجـــراءات احملـــددة الـــيت اختــذت لتنفيـــذ توصـــية جلنـــة حقـــوق الطفـــ يرجــى ذكـــر   - ٣١
)CRC/C/15/Add. 256 فيمـا يتعلـق باسـتمرار التمييـز ضـد الطفـالت مـن        ) ٢٦-٢٥، الفقرتان

بنات الشعوب األصلية، والطفالت ذوات اإلعاقة والطفالت الالئـي يعـشن يف املنـاطق الريفيـة                
 .من حيث القيد يف سجل الوالدات، وارتفاع معدالت وفيات األطفال بينهن

املـرأة يف املنـاطق الريفيـة       إمكانيـة حـصول      اختـذت لتـأمني      اإلجـراءات الـيت   يرجى ذكر    - ٣٢
ملكيـة األراضـي وحـق التـصرف فيهـا ومـا إن كانـت تلـك                 علـى   ومن نساء الشعوب األصـلية      

 .اإلجراءات تتضمن تقدمي دورات تدريبية
 


