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يف  التوصيات املقدمة من الـدول   

 الشامل إطار االستعراض الدوري
التقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا املتعددة القوميات يف تنفيذ         

  )٢٠١٠يونيه / حزيران٤حىت (ت التوصيا
مت التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل          ١

 ١٢اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف         
وجيري . ، وعملية التصديق عليه جارية    ٢٠١٠فرباير   /شباط

النظر يف الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل         
  . باحلقوق املدنية والسياسية بغرض التوقيع عليهاخلاص

يتوخى مشروع القانون املتعلق باجلهاز القضائي، املعروض على          ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٢
اجلمعية التشريعية املتعددة القوميات، إهناء نظام احلصص السياسية        

الساميني حسب   وهي ممارسة تتمثل يف توزيع مناصب املوظفني      (
ووضع حـد للفـساد     )  الكفاءات بدالً من  االنتماء السياسي 

 أن جيري   املتوقع ومن. واإلفالت من العقاب يف النظام القضائي     
السلطات القـضائية    أبريل من هذا العام انتخاب    / نيسان ٥ يف

مبـدأ  اً  الذي يقر أيض   باالقتراع العام الذي ينص عليه الدستور     
 وسيستمر تشجيع أعمـال  . استقالل السلطات وسيادة القانون   

  .دوائر العدالة املتكاملة يف إطار الدستور
تتواصل األعمال داخل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي          ٧١، ٢٨، ١٢، ١٠، ٩، ٣

 بتنـسيق   وخيـتص  من ممثلي الوزارات واجملتمع املدين       تكوني
عملية متابعة تنفيذ التوصيات اليت متخض عنها االسـتعراض         

يئات املعاهدات وآليات   الدوري الشامل وتلك اليت قدمتها ه     
اإلجراءات اخلاصة، وذلك يف إطار الدستور وخطة العمـل         

اً وتوضع يف االعتبـار أيـض     . الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان   
األهداف الطوعية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت حددها جملـس    

  .٩/١٢حقوق اإلنسان يف قراره 
طين ملكافحة التمييز العنصري، قُدم   مايو، اليوم الو  / أيار ٢٤يف    ٧٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٤

مشروع قانون مكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييـز إىل         
ويتوخى هذا النص تعزيز . اجلمعية التشريعية املتعددة القوميات

الكرامة واملساواة واحترام احلقوق والوئام واالندماج واملساواة 
ضامن بني  االجتماعية واملساواة بني اجلنسني ورفاه اجلميع والت      

وباإلضافة إىل ذلك، حيظر مجيع أشكال العنصرية       . البوليفيني
  .والتمييز ويعاقب عليها

إن تكافؤ الفرص مكرس يف الدستور وأُِخذ يف االعتبـار يف             ٢٥، ٢٤، ٥
مجيع السياسات الوطنية، وال سيما تلك اليت تتعلق مبكافحـة        

 وجرى تنقيح قانون العقوبات وقـانون اإلجـراءات       . الفقر
اجلنائية بغرض تضمينهما مسأليت املـساواة بـني اجلنـسني          

. وترأس املرأة مخسني يف املائة من الـوزارات       . وحقوق املرأة 
وجتري محالت لزيادة تشجيع مشاركة املرأة على قدم املساواة 

  .يف ميادين أخرى لصنع القرار
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، قُدم مشروع القانون العام املتعلـق       ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان   ٧، ٦
جتار باألشخاص إىل اجلمعية التشريعية املتعددة القوميات؛       باال

ويتضمن تدابري حلماية األطفال ويستند إىل االلتزامات الـيت         
قُطعت يف إطار بروتوكول بالريمو وغريه من الصكوك الدولية         

ويأيت بالتايل ليكمِّل ويعزز أعمـال      . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
  .ألشخاص وهتريبهماجمللس الوطين ملكافحة االجتار با

هلذا الغرض، جيري وضع مشروع تنمية الطفل الذي جيمع بني   ٤٩، ٢٩، ١٦، ١٥، ١٤، ٨
قضايا التعليم والصحة والسكن ومحاية حقوق الطفل ويندرج        

. ضمن املشروع اجلديد للخطة املتعددة القوميات للطفولـة       
وعالوة على ذلك، ستوضع يف االعتبار املبـادئ التوجيهيـة        

اخلطة املتعددة القوميـات    " الطفل يف املشروع املعنون      حلماية
للتنمية اجملتمعية لصاحل صغار األطفال واألطفال واملـراهقني،        

وعـالوة  ". القائمة على اإلدماج االجتماعي ومحاية احلقوق     
على ذلك، متارس مكاتب وسيط شؤون الطفـل نـشاطها          
بشكل تام، وحيصل األطفال الذين ال يزالـون يعيـشون يف           

  .السجون على خدمات التعليم والصحة والتغذية
شرعت احلكومة البوليفية يف ثورة دميقراطية ثقافيـة، كـي            ١١

يتمكن مجيع السكان من أن يعيشوا احليـاة الكرميـة الـيت            
حرمتهم منها السياسات النيوليربالية اليت فرضتها احلكومات        

إىل وتستند هلذا الغرض إىل الدستور، الذي يعترف        . السابقة
املساواة والعدالة  بحد كبري جبميع حقوق اإلنسان، وال سيما        

  .االجتماعية للجميع
ومن أجل ذلك، . تواصل احلكومة تنفيذ برنامج مكافحة الفقر ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦٠، ١٧، ١٣

تعتمد على خطة التنمية الوطنية اليت تنص على إصـالحات          
ضاء علـى   للسياسة االقتصادية الكلية واهليكلية ترمي إىل الق      

الفقر وإىل إتاحة الفرصة جلميع املواطنني للتمتـع الكامـل          
وهلذا تقوم اخلطة   . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

التغذيـة، واخلـدمات    : على عـدة حمـاور    " احلياة"املعنونة  
ويؤَمل أن تستفيد من    . األساسية، والصحة، والتعليم واإلنتاج   

 ٣٣٢ بلدية من أصل     ١٠٠ىل  هذه اخلطة خالل املرحلة األو    
  . يضمها البلدبلدية

احلكومة البوليفية عضو نشيط يف األمم املتحدة وغريها مـن            ١٩، ١٨
املنظمات الدولية، ولديها نية ثابتة يف أن متضي يف هذا املسار،  
مع إعطاء األولوية للدفاع عن حقوق اإلنـسان وحقـوق          

لفني بواليات  دعوة دائمة إىل املك     وقد وجَّهت أصالً  . األرض
يف إطار اإلجراءات اخلاصة وتقوم مبا يلزم لكي يتسىن حصول       
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زيارة اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب واملقرر اخلاص املعـين         
وتعتـزم برجمـة    . مبكافحة التمييز العنصري خالل هذا العام     

  .٢٠١١زيارات أخرى يف عام 
ويـة  احلق يف عدم التعرض للتمييز بسبب امليل اجلنـسي واهل           ٢٦

جهود لتعزيز منع اً وُتبذَل حالي. اجلنسية معترف به يف الدستور
التمييز ضد هذه الفئات من السكان، وال سيما يف أوسـاط           

  .الشرطة واجليش والقضاء
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       اعتمدت بوليفيا     ٢٧

 وصـدقت   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
وينص الدستور علـى أن الـصكوك       . ليها مبوجب قانون  ع

املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت جرى التصديق عليها تسمو على         
القانون احمللي وأن مجيع احلقوق والواجبات املعترف هبـا يف          

  .للصكوك الدوليةاً هذا النص سُتفسَّر وفق
 األسري يف سياق    تتواصل احلمالت اإلعالمية املتعلقة بالعنف      ٥٧، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠

الربنامج الوطين ملكافحة العنف القائم علـى أسـاس نـوع           
ويشمل هذا الربنامج خدمة لتقـدمي املـساعدة إىل         . اجلنس

كما ُتبذَل جهود لوضع سجِل موحد سُيستعمل يف        . الضحايا
مجيع بلديات بوليفيا وسيسمح بوجود بيانات رمسية بـشأن         

ضع مشروع قانون   كما جتدر اإلشارة إىل و    . العنف األسري 
بشأن االعتداءات والعنف السياسي بدافع التحيز لنوع اجلنس، 
وسيجري فيما بعد نشره على نطاق واسع للتمكن من أخذ          

  .وجهة نظر اجملتمع املدين يف االعتبار
لقد اكتملت عملية وضع برنامج القضاء على الرق والسخرة           ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤

وتتواصـل  . الزمة لتنفيذه بسرعة  ويبقى اآلن إجياد املوارد ال    
اجلهود للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال وللحـصول         
على مساعدة تقنية واقتصادية من اجملتمع الدويل لتشجيع إعادة 

  .اإلدماج االجتماعي لألطفال املتضررين
. عيَّنت احلكومة قضاة لضمان إقامة العدل إىل هنايـة العـام            ٤٤، ٤٣

 ٢٠١٠ديـسمرب   /  كـانون األول   ٥وُيفترض أن جيري يف     
انتخاب السلطات القضائية باالقتراع العام املباشر الذي ينص        

مبـدأ اسـتقالل الـسلطات      اً  عليه الدستور، الذي يقر أيض    
  .القانون وسيادة

تواصل السلطات جهودها لتنفيذ مجيع أحكام الدستور املتعلقة   ٤٨، ٤٦، ٤٥
 الصدد، ُتبـذَل    ويف هذا . مبمارسة الشعوب األصلية حلقوقها   

جهود إلنشاء احملكمة اخلاصة لشؤون الـشعوب األصـلية         
وترمي كل هذه   . والفالحني يف إطار النظام القضائي اجلديد     



A/HRC/14/7/Add.1 

5 GE.10-14147 

يف  التوصيات املقدمة من الـدول   
 الشامل إطار االستعراض الدوري
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املبادرات إىل ضمان احترام حقوق اإلنسان، على حنو ما ينص 
  .عليه الدستور

مايو، سنَّت احلكومة القانون املتعلق بتعديل قـانون        /يف أيار   ٤٧
على احترام  اً   الذي يرمي إىل محاية املواطن، حرص      العقوبات،

ضمانات احلقوق الشخصية املنصوص عليهـا يف الدسـتور،         
  .وخباصة محاية ضحايا أعمال العنف

 يف القانون البوليفي، ُيعترب قتل الرعاع لشخص ما جرمية قتل           ٥٠
. يعاقب عليها القانون وتترتب عليها مالحقات قضائية      . عمد

  .نع هذه الظاهرةوجتري محالت مل
أبانت احلكومة عن تصميمها على وضع حد إلفالت مـرتكيب            ٥١

من  وتواصل بالتايل العمل  . انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب    
  .املسؤولني أجل تقدمي مقتريف هذه األفعال إىل العدالة ومعاقبة

مارس، اعتمدت اجلمعية التشريعية املتعددة القوميات      /يف آذار   ٥٣
املتعلق مبكافحة الفساد واالغتناء غري املشروع وبفتح       القانون  

قـانون  اً  حتقيقات خبصوص اكتساب الثروات، املسمى أيض     
"Marcelo Quiroga Santa Cruz"  احتفاًء بالزعيم االشـتراكي ،

. الذي اغتيل يف عهد النظام الديكتاتوري العسكري القـدمي        
الفـساد،  ويهدف القانون إىل منع الفساد والتحقيق يف أفعال        

يف ذلك أفعال الفساد املرتكبة من قبل املوظفني، ومالحقة          مبا
ومعاقبتهم، وكذلك إىل استرداد ممتلكـات      اً  مرتكبيها قضائي 

  .الدولة عن طريق اهليئات القضائية املختصة
ينص كل من الدستور وخطة العمل الوطنية املتعلقة حبقـوق            ٧٢، ٥٤

اج التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان     اإلنسان على إدر  
ويراعي مشروع القانون املتعلق بالتعليم،     . يف الربامج املدرسية  

، الذي جيري "Avelino Siñani – Elizardo Pérez Billأو قانون 
ويتلقى موظفو قوات حفظ النظام والقضاة . تنقيحه، هذا املبدأ
  .ق اإلنسانيف جمال حقواً تدريباً وأفراد الشرطة حالي

يكفل الدستور استقالل اهليئات اإلعالمية وتنوعها ويوجـد          ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٢
بالفعل يف البلد عدد كبري من وسائط اإلعالم اليت تعمل بكل           

وجيري وضع مشروع قـانون متعلـق باالتـصاالت         . حرية
الالسلكية؛ وسيجري فيما بعد نشره على نطاق واسع كـي          

وتواصل السلطات . اجملتمع املدينتؤخذ يف االعتبار وجهة نظر 
تشجيع إنشاء حمطات اإلذاعة اجملتمعية املزدوجة اللغة، الـيت         
متكِّن سكان املناطق الريفية من امـتالك وسـائل االتـصال          

  .وممارسة حقهم يف حرية التعبري
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هتدف اخلطة الوطنية لتوفري فرص العمل، اليت متنح األولويـة            ٥٩
تماعي، إىل تعزيز تنمية البلـد      لقطاع اإلنتاج والقطاع االج   

إنشاء مؤسسات األعمال   اً  وتشجع أيض . وزيادة فرص العمل  
التجارية ذات الطابع االجتماعي، وذلك لضمان توفري املواد        

وعالوة على ذلـك، ويف     . الغذائية واألدوية بأسعار منخفضة   
قطاع اإلنتاج، ُتخصَّص أموال مليادين مـن قبيـل الطاقـة           

  .ل النفطالكهربائية واستغال
تواصل احلكومة تنفيذ منوذج التنمية اإلنتاجية الريفية القـائم           ٦١

على إنتاج املواد الغذائية واألمن الغـذائي وإعـادة توزيـع           
ـ   . األراضي على من خيـدموهنا     املـزارعني  اً  ويـدعم أساس

 - والفالحني والسكان األصليني وصغار املنتجني ومريب املاشية      
  .كبارالتوسطني وامل

الذي أنـشأه   " على سوء التغذية  اً  القضاء كلي "يهدف برنامج     ٦٤
قطاع الصحة إىل تعزيز أفضل املمارسات يف جمـال تغذيـة           
األطفال ورعايتهم مبشاركة دوائر اخلدمات االجتماعية وإىل       
تعزيز قدرات املؤسسات املكلفة خبدمات التغذية والـدوائر        

فال الـذين   لدى األط اً  املتخصصة يف األمراض األكثر انتشار    
 سنوات وإىل حتديد األطفـال الـذين        ٥تقل أعمارهم عن    

 وخباصة املغذيات   اً،يعانون من سوء التغذية وإعطائهم عالج     
ويف هذا الصدد، تبدي الـسلطات      . الدقيقة واألغذية املقواة  

استعدادها لتبادل البيانات املتعلقة بالتجربة على الصعيد الثنائي 
  .أو املتعدد األطراف/و

، املنجزة بفـضل تعـاون   "Moto Méndez"يتمثل هدف بعثة   ٦٦
السلطات الكوبية والفرتويلية يف إطار االئتالف البوليفاري من 
أجل شعوب قارتنا األمريكية، يف إحصاء األشخاص املعوقني        

  .وتقدمي املساعدة إليهم
اً القضاء كلي "تتواصل اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق برنامج          ٧٠، ٦٩، ٦٧

دة ـلفائ" Juana Azurduy"ونظام السندات " ى سوء التغذيةعل
وقد مكنَّت هاتان املبادرتان من تقلـيص معـدل         . احلوامل

وفيات األمهات واألطفال إىل حد كبري، رغم أنه ال يـزال           
وتواصل السلطات تنفيذ   . ينبغي القيام بالكثري يف هذا امليدان     

  .هاالربامج الوطنية للصحة والتعليم وتوسيع نطاق
عِقب جناح تنفيذ الربنامج الـوطين حملـو األميـة املـسمى              ٧٣

أسـتطيع أن   "، أُطِلق برنامج جديـد بعنـوان        "أستطيع أنا"
يف وُينجِز هذان الربناجمان بالتعاون مع كوبا وفرتويال ". أواصل
  .االئتالف البوليفاري من أجل شعوب قارتنا األمريكيةإطار 
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يف  التوصيات املقدمة من الـدول   
 الشامل إطار االستعراض الدوري

التقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا املتعددة القوميات يف تنفيذ         
  )٢٠١٠يونيه / حزيران٤حىت (ت التوصيا

 األصلية واملهاجرين معترف هبا بـشكل       إن حقوق الشعوب    ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥
ويتواصل بذل جهود من أجـل حتقيـق        . كامل يف الدستور  

لاللتزامات الدولية اليت اً اإلعمال التام جلميع هذه احلقوق، وفق
  .تعهدت هبا بوليفيا

  
االلتزامات الطوعية اليت تعهدت    
هبا بوليفيا يف إطار االسـتعراض      

  الدوري الشامل
 / حزيـران  ٤تنفيذ هذه االلتزامـات حـىت       التقدم احملرز يف    

  )٢٠١٠ يونيه
جيري إعداد التقارير املتعلقة بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           ١

املدنية والسياسية وباتفاقية مناهضة التعذيب وباالتفاقية الدولية 
وتعتزم . حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

ين على نطـاق واسـع يف       الدولة الطرف إشراك اجملتمع املد    
للمراقبة االجتماعية اليت ينبغي أن ميارسـها يف      اً  إعدادها، وفق 

  .جمال إعداد السياسات العامة
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مكلف بتنفيذ خطـة العمـل            ٢

، أو  ٢٠١٣-٢٠٠٩الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان للفتـرة       
 تنفيـذ   ويسهر علـى  " بوليفيا من أجل العيش الكرمي    "خطة  

. التوصيات اليت تقدمها اهليئات الدولية حلماية حقوق اإلنسان       
ونظمت وزارة العدل، بدعم من ممثل مكتب املفوضية السامية  
حلقوق اإلنسان يف بوليفيا، حلقات عمـل بـشأن متابعـة           
االستعراض الدوري الشامل لفائدة موظفي الدولة، وضمت       

  . نائب وزير١٧ وزارة و١٥موظفي 
يد والية مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف         مت جتد   ٣

  .بوليفيا، وذلك بعد تبادل املذكرات الرمسية الالزمة
مايو، اليوم الوطين ملكافحة التمييز العنصري، قُدم     / أيار ٢٤يف    ٤

مشروع قانون مكافحة العنصرية ومجيع أشـكال التمييـز         
ويهـدف  . العنصري إىل اجلمعية التشريعية املتعددة القوميات     

هذا النص إىل تعزيز الكرامة واملساواة واحترام احلقوق والوئام      
واالندماج واملساواة االجتماعية واملساواة بني الرجل واملـرأة        

وحيظر باإلضـافة إىل    . ورفاه اجلميع والتضامن بني البوليفيني    
ويلـزم  . ذلك مجيع أشكال العنصرية والتمييز ويعاقب عليها      

ـ اً   يعد هدفه وقائي   مشروع القانون، الذي   يف نفـس   اً  وجزري
الوقت، الدولة بتوفري املوارد املالية الالزمة للقضاء على التمييز         

  .والعنصرية ولتعزيز حقوق اإلنسان
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االلتزامات الطوعية اليت تعهدت    
هبا بوليفيا يف إطار االسـتعراض      

  الدوري الشامل
 / حزيـران  ٤تنفيذ هذه االلتزامـات حـىت       التقدم احملرز يف    

  )٢٠١٠ يونيه
 قانون مكافحة الفساد، أو     ٢٠٢٠مارس  / آذار ٣١ يف   صدر  ٥

الذي حيمل اسم الزعيم " Marcelo Quiroga Santa Cruz"قانون 
يـل يف عهـد النظـام الـديكتاتوري         االشتراكي الذي اغت  

ويهدف إىل مكافحة الفـساد واالغتنـاء غـري         . العسكري
وينص . املشروع وينظم التحقيقات املتعلقة باكتساب الثروات

على إنشاء اجمللس الوطين ملكافحة الفساد، الذي يتكلف        اً  أيض
  .بالتحقيق يف االغتناء غري املشروع وغسيل األموال

تور، انتخبت اجلمعية التشريعية املتعـددة      ألحكام الدس اً  وفق  ٦
واحُترمت اإلجـراءات   . القوميات املدافع اجلديد عن الشعب    

املنصوص عليها يف الدستور وأُعلن اسم الـشخص املرشـح          
ويتعلق األمر مبناضل من    . عِقب منافسة على أساس األلقاب    
للجمعية الدائمـة   اً  سابقاً  أجل حقوق اإلنسان، وكان رئيس    

نسان، وهي إحدى منظمات اجملتمع املدين األقـدم        حلقوق اإل 
  .واألشهر يف البلد

 ٠٠٣فيما يتعلق بإصالح اجلهاز القضائي، ُسنَّ القانون رقم           ٧
حيدد الفتـرة   "إن هذا القانون    . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٣يف  

االنتقالية اليت ينبغي أن تسبق تنصيب اجلهاز القضائي واحملكمة 
ميات ووزارة الشؤون العامـة، بغيـة   الدستورية املتعددة القو  

ضمان سري عملية إقامـة العـدل واسـتمراريتها وتنظـيم           
االنتخابات اليت ستمكِّن من تعيني القضاة وقضاة احملكمة العليا 
واحملكمة الزراعية والبيئية واحملكمـة الدسـتورية املتعـددة         

وُسنَّ هذا النص استجابةً    ". القوميات وأعضاء جملس القضاء   
 وجود قواعد انتقالية تسمح بضمان استمرارية إقامة        لضرورة
 كـانون   ٥وُحدِّد تـاريخ إجـراء االنتخابـات يف         . العدل
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

يتواصل تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان         ٨
جرى وصفها يف التقرير املقـدم يف سـياق          بتدابري ملموسة 

ـ  . االستعراض الدوري الشامل   ، مـنح   ٢٠١٠ام  وخالل ع
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان األولوية لتنفيذ األنشطة املتعلقة        
مبسألة التمييز وبالتعليم يف جمال حقوق اإلنسان، وأنـشئت         

كما اضطُِلع بأنـشطة    . جلان متخصصة يف هذين املوضوعني    
. تتعلق على وجه اخلصوص حبماية املهاجرين ومنع التعـذيب       

سائل التقنية واملاليـة الالزمـة      ومن املتوقع احلصول على الو    
  .اخلطة لتنفيذ
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االلتزامات الطوعية اليت تعهدت    
هبا بوليفيا يف إطار االسـتعراض      

  الدوري الشامل
 / حزيـران  ٤تنفيذ هذه االلتزامـات حـىت       التقدم احملرز يف    

  )٢٠١٠ يونيه
لاللتزام الذي قطعته دولة بوليفيا املتعددة القوميات على        اً  وفق  ٩

نفسها خبصوص ضرورة تعميم سجالهتا املتعلقة بانتـهاكات        
حقوق اإلنسان املرتكبة إبان عهد الديكتاتوريني العسكريني،       

ـ         سجالت أمرت احلكومة القوات املسلحة بالكشف عـن ال
 إىل كانون   ١٩٧٩يونيه  /العسكرية للفترة املمتدة من حزيران    

وتتوىل وزارة العدل تنفيذ هذه املهمة      . ١٩٨٠ديسمرب  /األول
بالتنسيق مع رابطة أسر الشهداء وضحايا االختفاء القـسري         

  .ومع املدافع عن الشعب
اليت جرت يف   " حرب الغاز "     ب هذا اجملال    إجراء يف يرتبط أهم     ١٠

 ضد رئيس بوليفيا السابق، غونزالو سانتـشيس        ٢٠٠٣ عام
وبعد أن قامـت    ): من الوزراء السابقني  (ديبوسادا ومعاونيه   

بوليفيا جبميع اإلجراءات الالزمة، أحالت ملفات التحقيقات       
ذات الصلة إىل الواليات املتحدة، عن طريق وزارة العالقات         

األمريكية، يف وزارة العدل    اً  وتوجد الطلبات حالي  . اخلارجية
اليت ينبغي أن تنظر فيها قبل إحالتها إىل احملاكم العادية الـيت            

وتتواصل اجلهود  . بشأن مقبولية طلبات التسليم   اً  ستتخذ قرار 
من أجل احلصول على اإلذن بتسليم األشخاص املـشتبه يف          

. ارتكاهبم انتهاكات حلقوق اإلنسان وجرائم ضد اإلنـسانية       
 بدرجة كـبرية علـى تعـاون        غري أن مصري العملية يتوقف    

  .سلطات البلدان اليت جلأ إليها املشتبهون الرئيسيون

        


