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   عام  - أوالً
 لدولة بوليفيا املتعددة القوميات فيما يتعلق بتقييم حالة         شكل إعداد هذا التقرير حتدياً     -١

حقوق اإلنسان يف البلد، وقد ُشرع يف عملية حوار تفاعلي واسعة النطاق بـني احلكومـة                
 املدين، مت خالهلا النظر يف أفضل السبل ذات الصلة لالمتثال للمبادئ التوجيهية جمللس           واجملتمع

  .حقوق اإلنسان
، اليت حدثت فيها تغريات كـبرية يف        ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦ويغطي التقرير الفترة من       -٢

ق جمال السياسات العامة يف اجملاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية املتعلقة باحترام حقو          
 ألوجه التقدم احملرز من أجـل حتديـد         نقديوقد أتاحت هذه العملية إجراء حبث        .اإلنسان

  . املهام املتبقية يف هذا اجملال والفرص اجلديدة والتحديات املستمرة
         /وقد أشرفت وزارة العدل على عمليـة إعـداد التقريـر الـيت بـدأت يف آذار                  -٣

            حلقة عمل يف مجيع أحنـاء البلـد، مبـشاركة    ١١ومنذ ذلك احلني عقدت  . ٢٠٠٩مارس  
وقـد  . )١( ملنظمات اجملتمع املدين واحلركات االجتماعية والشعوب األصـلية         ممثالً ٧٥٠حنو  

وُعقدت حلقات العمل األخـرى      .متخضت احللقتان األوليان عن وضع منهجية وإطار زمين       
  . للحوار ومجع املدخالت من كل دائرةيف مقاطعات بوليفيا التسع، وكانت مبثابة منتديات 

  السياق التارخيي لدولة بوليفيا املتعددة القوميات   -ثانياً   
 )٢(جيب أن ُينظر إىل تاريخ دولة بوليفيا املتعددة القوميات يف سياق تنوعها الثقـايف               -٤

ـ انتقوقد أسفرت احلالتان عن نظرة       .ومقاومتها املستمرة لالستعمار اخلارجي والداخلي      ةادي
ألوجه عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية العميقة، مما كان له أثر واضح على اإلجراءات             

  . السياسية والتغيريات اهليكلية
 إىل اضطرابات يف النظـام      ٢٠٠٣ احلركات االجتماعية من جديد عام       جتددوأدى   -٥

ربايـر وتـشرين    ف/ االحتجاجات االجتماعية يف شـباط     ومل تقتصر نتائج   .السياسي للبالد 
برنـامج   إىل وضع    أيضاًلكنها أدت   ، و  وحسب  إسقاط رئيس اجلمهورية   علىأكتوبر  /األول
مث أُجريت االنتخابات الوطنية اليت غريت جمرى التاريخ يف بوليفيـا،            . اجملتمع املدين  ملطالب

 السكان األصليني يف اقتراع مباشر وحصلبني  من األوىلللمرة رئيس مجهورية حيث انُتخب  
   .على أغلبية األصوات دون أي تدخل من جانب جملس الشيوخ الوطين

ومتثل أحد أكرب التحديات اليت واجهتها احلكومة اجلديدة يف تنفيذ جدول أعمـال               -٦
 ٦وافتتحـت هـذه اجلمعيـة يف         . ويف إنشاء مجعية تأسيـسية     ٢٠٠٣اجملتمع املدين لعام    

ماعي للمـرة األوىل أيـده مجيـع        اجت ميثاق   صدر وبعد عملية شاقة     ٢٠٠٦أغسطس  /آب
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 ينتمون إىل منظمـات اجتماعيـة وأحـزاب سياسـية      عضوا٢٥٥ًاألعضاء البالغ عددهم   
  . ومجعيات مواطنني، وشعوب أصلية ومنظمات جمتمع مدين وغري ذلك

  هيكل الدولة وتنظيمها الوظيفي  - ثالثاً  
    / كانون الثـاين   ٢٥ يف   يف استفتاء أجري  متت املوافقة عليه     الذي   )٣(ينص الدستور   -٧

، على أن بوليفيا دولة وحدوية ودولة رعاية        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٧ وصدر يف    ٢٠٠٩يناير  
مـستقلة  وحـرة   ذات سـيادة و   اجتماعية متعددة القوميات ودولة تضامن جمتمعي ودولة        

ائمة تعتمد الالمركزية وتتمتع مناطقها باحلكم الذايت، وهي ق       ومتعددة الثقافات   ودميقراطية  و
على أسس التعددية السياسية واالقتصادية والقانونية والثقافية واللغوية، وتضمن حرية تقريـر       

  . املصري لألمم والشعوب ألصلية اليت تعيش على الزراعة
 متساوية  وقد اعُتمد للحكومة شكل دميقراطي تشاركي متثيلي جمتمعي، يوفر ظروفاً           -٨

ل من التشارك، مثل االستفتاء، والتشريعات الـيت        للرجال والنساء، وآليات ذات مستوى عا     
  . ، وحق اإلقالة وتشكيل اجلمعيات واجملالس احمللية والتشاور املسبقتبدأ مببادرة من املواطنني

والدولة منظمة ومهيكلة من خالل اهليئـات التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية               -٩
فصل بني السلطات، ولكن بالتنـسيق      واالنتخابية، اليت تعمل بصورة مستقلة وعلى أساس ال       

 إنـشاء   وينقسم البلد إىل واليات ومقاطعات وبلديات وجيري حاليـاً         .والتعاون فيما بينها  
وسوف يتم حتديـد اسـتقاللية الواليـات واملنـاطق           . الزارعني لسكان األصليني لمقاطعة  

             مبنـاطق احلكـم   يف إطار التـشريع املتعلـق       املزارعني  والبلديات وأقاليم السكان األصليني     
  .الذايت والالمركزية

وجملـس  )  عـضواً  ١٣٠(ويضم اجمللس التشريعي املتعدد القوميات جملس النواب          -١٠
وسـوف   .، وتتمثل مهمته الرئيسية يف اعتماد القوانني والتصديق عليها        ) عضواً ٣٦(الشيوخ  

 كـانون   ٦الـيت جتـري يف      جيتمع اجمللس التشريعي للمرة األوىل بعد االنتخابات العامـة          
   .٢٠٠٩ديسمرب /األول
وُينتخـب   .ويتألف الفرع التنفيذي للحكومة من رئيس الدولة ونائبه ومن الوزراء          -١١

األصوات الـصحيحة     يف املائة من   ٥٠الرئيس ونائبه باالقتراع العام، وجيب أن حيصال على         
نية لالنتخابات لتعزيـز العمليـة      واسُتحدثت إمكانية إجراء جولة ثا     . واحداً املدىل هبا زائداً  

  . الدميقراطية يف بوليفيا
 والواليـة القـضائية     ، القضائية احملاكم العادية وحماكم األراضي والبيئة      اهليئةوتضم   -١٢

ومن املقـرر أن     . اليت متارسها سلطات الشعوب األصلية      املزارعني السكان األصليني باخلاصة  
شعوب األصلية مبوجب قانون الوالية القضائية، الذي سريسي        ُتنفذ الوالية القضائية املتعلقة بال    
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آليات التنسيق والتعاون مع الواليات القضائية األخرى؛ وسوف تقوم اجلمعيـة التـشريعية             
  . القانونهذا اجلديدة املتعددة القوميات بدراسة 

  النظام القانوين حلماية حقوق اإلنسان  - رابعاً  
ة النطاق تستند إىل احلقوق الواردة يف صكوك البلـدان           واسع أرسى الدستور حقوقاً   -١٣

وحيدد الدستور احلقـوق األساسـية،       .األمريكية والصكوك العاملية حلماية حقوق اإلنسان     
؛ واحلقوق االجتماعيـة    السكان األصليني املزارعني  واحلقوق املدنية والسياسية، وحقوق أمم      

ب؛ وحقوق األسرة؛ وحقـوق املـسنني؛       واالقتصادية؛ وحقوق األطفال واملراهقني والشبا    
وحقوق املعوقني؛ وحقوق األشخاص احملرومني من حريتهم؛ وحقـوق األشـخاص ذوي            

فـريوس نقـص املناعـة      املـصابني ب  اجلنسية املختلفة؛ وحقـوق األشـخاص       التوجهات  
اإليدز؛ وحقوق املرأة؛ وحقوق املستخدمني واملستهلكني، وحق التعليم، واحلقـوق          /البشرية
  . فية واحلقوق املشتركة بني الثقافاتالثقا
 للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان الـيت       ويفسر الدستور احلقوق والواجبات وفقاً     -١٤

 مببادئ حرمة حقوق اإلنسان ومشوليتـها وترابطهـا     يعترف أيضاً و. )٤(صدقت عليها بوليفيا  
   .وعدم قابليتها للتجزئة واإلعمال التدرجيي هلا

، مبا يف ذلك حق املثـول أمـام         وسبل انتصاف قضائية  ور ضمانات   ويتضمن الدست  -١٥
، وإجـراءات محايـة اخلـصوصية،       "أمبارو"القضاء، وحق طلب إنفاذ احلقوق الدستورية       

  . وى احلسبةاوإجراءات أمر اإلحضار ودع
وفيما يتعلق بإمكانية إنفاذ احلقوق، أنشئت احملكمة الدستورية املتعددة القوميـات            -١٦

وحىت اآلن، مل تبدأ هذه احملكمة القيام بواجباهتـا بـسبب تـسييس              .دة الدستور لدعم سيا 
وينص الدستور اجلديد على تعيينات جديدة عن طريـق          :عضويتها يف ظل اإلدارات السابقة    

   .القوميات االقتراع العام املباشر، مبا يضمن احترام مبدأ تعدد
مان إنفاذ حقوق اإلنـسان الفرديـة   مكتب أمني املظامل هو اجلهة املسؤولة عن ض    و  -١٧

 . للدستور والقانون واملواثيق الدولية، وضمان تعزيزها ونـشرها واحترامهـا      واجلماعية وفقاً 
   . ملبادئ باريسواملكتب مستقل وفقاً

وأنشأت السلطة التنفيذية مؤسسات حلماية حقوق اإلنسان، مثل وزارة العدل، اليت            -١٨
لعدل واحلقوق األساسية، ونائب الوزير لشؤون العدالة يف        تضم بدورها مكاتب نائب وزير ا     

الشعوب األصلية، ونائب وزير العدل لتكافؤ الفرص ونائـب وزيـر   املزارعني من   جمتمعات  
ولديهم سلطة صياغة وتنفيذ ورعاية وإنفاذ سياسـات         .العدل حلقوق املستخَدم واملستهلك   

  . محاية حقوق اإلنسان والترويج هلا والدفاع عنها
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وتضم السلطة التشريعية اآلن جلنة حقوق اإلنسان املتعـددة األحـزاب يف جملـس         -١٩
  . بالتناوبورئاستها النواب، 

الكرامة والسيادة واإلنتاجية والدميقراطية من أجـل        :بوليفيا("اخلطة الوطنية للتنمية     -٢٠
واملؤسسي للتنمية   هي األداة اليت توجه وتنسق التخطيط القطاعي واإلقليمي          )٥(")حياة جيدة 

ومن هنا ُتستمد اخلطة الوطنية اخلاصة لتعزيز التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان مـن               .الوطنية
  . منظور التعدد الثقايف

  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان  - خامساً
، ١٩٩٣ لاللتزامات اليت مت التعهد هبا يف مؤمتر فيينا العاملي حلقوق اإلنسان عام              وفقاً  -٢١
             الكرامـة مـن أجـل حيـاة        :بوليفيا"ضعت اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان حتت عنوان        ُو

 وضع إطـار    بغرضوقد أُعد هذا الصك مبشاركة اجملتمع املدين،        . )٦("٢٠١٣-٢٠٠٩ طيبة
عام لسياسة الدولة لضمان تعزيز حقوق اإلنسان واحترامها ومحايتها والدفاع عنها والوفـاء             

  .مجيع حقوق اإلنسانهبا، وممارسة 
 .وأُنشئ اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان لإلشراف على تنفيذ وتطبيق خطة العمـل            -٢٢

ويضم اجمللس وكاالت حكومية ومنظمات جمتمع مدين وحركات اجتماعية ويتألف من جلنة            
  . خمتلفةتنفيذية وجلنة عمليات وجلان

ـ سلطة   ٣٢٧، أرسلت خطة العمل إىل      ٢٠٠٩ويف عام    -٢٣ ة وتـسع سـلطات     بلدي
حمافظات للتفاوض على اتفاقات بشأن دمج اخلطة يف خطط عملها السنوية، عن طريق إنشاء              

  . وحدات أو مديريات حلقوق اإلنسان على املستوى احمللي ومستوى الوالية

  املعاهدات الدولية املصدق عليها - سادساً
تيـاري امللحـق     صدقت بوليفيا على الربوتوكول االخ     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦بني عامي    -٢٤

؛ وبروتوكول االتفاقية األمريكية حلقـوق      )٧(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
؛ واتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبـة        )٨(اإلنسان من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام     

 األيبرييـة يـة   ؛ واالتفاق )١٠(؛ وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية        )٩(عليه
؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء        )١١(األمريكية املتعلقة حبقوق الشباب   

؛ )١٣(؛ واالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري        )١٢(القسري
   .)١٤(واتفاقية اليونسكو بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف
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، دعت احلكومة البوليفية مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق          ٢٠٠٧ويف عام    -٢٥
يف بوليفيا من أجل دعم عملية التغيري من خالل عريضة  بوالية يكلفاإلنسان إىل فتح مكتب 

  . )١٥(املساعدة التقنية والتدريب على حقوق اإلنسان
 االتفاقيات املصدق عليها، على     فيما يتعلق بتقدمي التقارير بشأن    احلكومة مصممة،   و -٢٦

اللجنـة     قُدمت تقارير إىل     ٢٠٠٧التقارير، ومنذ عام    يف تقدمي   املتراكم  التأخري  القضاء على   
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين،    

 إعداد تقريـر جلنـة      وجيري حالياً  .والثقافيةواللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      
  . القضاء على التمييز العنصري

  حالة احلقوق املدنية والسياسية  - سابعاً

  احلق يف احلياة  - ألف  
ينص الدستور على أن لكل فرد احلق يف احليـاة والـسالمة اجلـسدية والنفـسية                 -٢٧

     .لقاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة      وال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة ا        .واجلنسية
  . )١٦( اإلعدام يف بوليفياوال توجد عقوبة

، ال يزال هناك    )١٩٨٢-١٩٦٤(لحكومات الديكتاتورية   لونتيجة للعنف السياسي     -٢٨
 أُنشئت اللجنة املشتركة بني الوكاالت للتحقيق يف        ٢٠٠٣ويف عام    . مفقوداً ١٥٠أكثر من   

 .لبحث عن رفات من اختفوا وقتلوا خالل فترة الديكتاتوريـة         حاالت االختفاء القسري وا   
          وُعثـر  .إىل أسرهم ا  منهأربع  وأعيدت  ،   شخصاً ١٧ومنذ إنشاء اللجنة، اسُتخرجت رفات      

              على رفات مخسة أشـخاص شـاركوا يف متـرد تيوبـونيت            ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢يف  
 باالختفـاء    ادعاءً ١٥٤ اآلن، متت معاجلة     وحىت . للدفن عدة مواقع تعيني  ، ومت   ١٩٧٠عام  

  . القسري وال تزال التحقيقات مستمرة
 ف القانون اجلنائي االختفاء القسري بوصفه جرميـة، امتثـاالً         ، عرَّ ٢٠٠٦ويف عام    -٢٩

  . حلكم صادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف قضية تروخيو أوروزا
حمل اللجنة الوطنية املعنية بـدفع تعويـضات         لتحل التقين )١٧(التقييم جلنة وأُنشئت  -٣٠

لضحايا العنف السياسي، وتقييم وإنفاذ طلبات التعويض املقدمة من ضحايا أعمال العنـف             
وعينت وزارة العدل بالفعل أعضاء  .السياسي اليت ارتكبتها احلكومات السابقة غري الدستورية 

 حالة  ١ ١٠٠ومت بالفعل تقييم     .، واالمتثال للقانون  اللجنة من أجل اإلسراع يف عملية التقييم      
  . ٢٠٠٩ديسمرب /احتجاز، واألمل معقود على أن تنتهي العملية حبلول كانون األول
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واُنشئت جلنة مشتركة بني الوكاالت تضم ممثلني عن مؤسسات الدولـة واجملتمـع               -٣١
 بإعداد مشروع يف هذا ة حالياًوتقوم اللجن .الوثائق السرية للقوات املسلحة للبحث عن   املدين  

           لتحديد املواقع اليت قد توجد فيهـا معلومـات عـن حـاالت             خط سري الصدد وبتحديد   
  . االختفاء القسري

وبوليفيا دولة مساملة تبحث عن الوئام واالستقرار؛ ودولة تروج لثقافة السالم واحلق             -٣٢
بالتايل، فإن بوليفيا ترفض كـل أشـكال        و .يف السالم والتعاون بني شعوب املنطقة والعامل      

العدوان مبا يف ذلك إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وهو أمر حمدد بوضـوح يف                
  .  من الدستور١٠املادة 

  التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة  - باء  
ومنذ التصديق  . )١٨(ملهينةحيظر الدستور التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو ا         -٣٣

 على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة

  . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، جيري إعداد لوائح لوضع آلية وطنية ملنع التعذيب

  إمكانية اللجوء إىل القضاء  - جيم  
إقامة العدل التراث الذي خلفته ممارسة ء إىل القضاء يف تتمثل أكرب عقبة تواجه اللجو     -٣٤

التعيينات السياسية لبعض أعضاء السلطة القـضائية لفتـرة         كرست  من جانب طبقة خنبوية     
وقد أدى ذلك إىل حاالت إفالت من العقاب، وإىل حاالت تأخري يف إقامة العـدل،                .طويلة

رة املعنية باإلجراءات التأديبية ضد القضاة      اليت تلقتها اإلدا  و )١٩(كما يتبني من عدد الشكاوى    
  .وموظفي القضاء اإلداري

 مـن  يتم انتخاب أعلى السلطات القضائية باالقتراع العام املباشر اعتبـاراً  سولذلك   -٣٥
 وباملثل، فإن االعتراف بالواليـة     .مبا يوفر ضمان استقالليتها    القادمة، بداية الوالية الرئاسية  

  . جديدة لتحسني النظام القضائي البوليفيختلق ظروفاًاملزارعني ليني األص السكانب القضائية
وأنشأت وزارة العدل مراكز قضائية ومراكز وساطة تقـدم التوجيـه واملـشورة              -٣٦

ويف الفترة اليت يغطيها هذا التقريـر،        . من أجل إجياد حلول بديلة للصراعات      القانونيني جماناً 
 يف املناطق الريفية يف      إضافياً  مركزاً ١٥ حوايل   شأوسين . حالة ١٥٢ ٢٣١أكثر من   عوجلت  

  .  يعمل فيها مدعون عامون وحمامو دفاع٢٠١٠عام 
 أن اإلجـراءات  للتأكد من أجرت وزارة العدل تغيريات مؤسسية       ٢٠٠٦ومنذ عام    -٣٧

 ٢٠٠٧ضحايا اجلرمية؛ ومن بني هذه التغيريات قيام مكتب املدعي العام يف عام حتمي اجلنائية  
 املصلحة احلكوميـة    ٢٠٠٩وأُنشئت يف عام     .شاء وحديت دعم ومحاية الضحايا والشهود     بإن

  . إيذاء ضحايا آخرينلتقدمي الدعم الشامل واحلماية هبدف تقدمي استشارات قانونية جمانية ملنع 
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 لتفادي إشراك القضاء يف اإلجراءات اإلداريـة املتعلقـة          ١٣٢وصدر املرسوم رقم     -٣٨
  .  مبا حيسن إمكانية استفادة املواطنني إىل هذه اخلدمةبالتسجيل املدين،

  توجيه اللومإجراءات  - دال  
بعد احلملة القاسية اليت شنتها احلكومة السابقة على املشاركني يف االحتجاجـات              -٣٩

 جريح،  ٤٠٠ وأكثر من     قتيالً ٦٧، واليت خلفت    ٢٠٠٣أكتوبر  /االجتماعية يف تشرين األول   
وتواجه هذه   .لرئيس السابق سانشيس دي لوسادا ومعاونيه     يه اللوم ل  توجُشرع يف إجراءات    

 بلدان أخرى منها الواليـات      إىل من املتورطني فروا     اإلجراءات تأخريات إجرائية ألن عدداً    
  . املتحدة وبريو

  احلق يف حرية التعبري واالتصال واحلق يف احلصول على املعلومات  - هاء  
 الفكر والتعبري وحرية نشر األفكار أو اآلراء بأي وسيلة من            حبرية يقر الدستور متاماً   -٤٠

 يف بوليفيا استخدام هذه احلرية      اإلعالمولألسف، تسيء بعض وسائل     . )٢٠(وسائل االتصال 
وتنشر معلومات مشوهة تؤدي إىل التحريض على العنف والعنـصرية وكـره األجانـب،              

 للحق بعدم التعرض للتمييز ألي سبب       اكاًوتتسبب يف رهاب املثليني والكراهية، مما ميثل انته       
  . من األسباب

، مت تأميم حصة شركة يورو تليكوم الدولية يف الـشركة الوطنيـة         ٢٠٠٨ويف عام    -٤١
االتصاالت السلكية  توسيع نطاق التغطية ب   ، مما أدى إىل     )٢١(لالتصاالت السلكية والالسلكية  

          ص حـصول سـكان األريـاف علـى    والالسلكية يف املناطق شبه احلضرية وإىل حتسني فر  
  . هذه اخلدمات

 عن طريق حساب سعر املكاملات باهلاتف       )٢٢("تعريفة اإلدماج االجتماعي  "وطبقت   -٤٢
 ٣ من الدقيقة، مما قلل من تكلفة هذه اخلدمة وعاد بالفائدة على أكثر من احملمول بالثانية بدالً
  .ماليني مستخدم

  زاملساواة وعدم التميي - واو  
التمييز على أساس اجلنس أو اللون أو الـسن أو التوجـه            ألول مرة   حظر الدستور    -٤٣

اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، أو األصل أو الثقافة أو اجلنسية أو اللغة أو العقيـدة الدينيـة أو                  
األيديولوجية أو أي سبب آخر قد يبطل االعتراف حبقوق أي شـخص أو التمتـع هبـا أو                  

   .)٢٣(م املساواة مع اآلخرين أو ينتقص من هذه احلقوقممارستها على قد
 وبعد أن صادقت بوليفيا على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز              -٤٤

ربان االستعراضـي  يربان، ويف مؤمتر ديالعنصري، شاركت بنشاط يف إعالن وبرنامج عمل د       
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نع مجيع أشكال التمييز والقـضاء      وضمن هذا اإلطار، أُعد مشروع قانون مل       .يف وقت الحق  
              هذا املشروع إىل اجمللس التـشريعي املتعـدد القوميـات للنظـر فيـه     ويؤمل تقدمي  عليها،  

  .حال تشكيله
وزارة التربيـة والثقافـات،     يف إطار   إلهناء االستعمار،   مكتب وكيل وزارة     وأنشئ -٤٥
لتمييـز والعنـصرية وكـره األجانـب        قوم مبهام منها وضع سياسات ملنع مجيع أشكال ا        لي

  . والتعصب الثقايف والقضاء عليها
وبغية تشجيع االمتثال ألحكام الدستور املتعلقة مبكافحة مجيع أشـكال التمييـز،             -٤٦

اسُتحدثت آليات وإجراءات لضمان حق كل فرد يف عدم التعرض ألي نوع من التمييـز يف                
وينص اهليكل التنظيمي   . )٢٤(خلية أم خارجية  أي إجراءات تعيني أو اختيار، سواء أكانت دا       

للفرع التنفيذي يف احلكومة على مبدأ املساواة بني موظفي الدولة الذكور واإلناث، مبـا يف               
ذلك االعتراف الكامل حبقهم يف العمل يف وظيفة عمومية دون متييز من أي نوع، واحلصول               

  . على معاملة عادلة وكرمية دون أي نوع من أنواع التمييز
ومما يؤسف له أن أعضاء اجمللس من السكان األصليني تعرضوا أثناء انعقاد اجلمعيـة            -٤٧

مزارعـون  كمـا ُضـرب      .التأسيسية يف سوكري ألعمال عنصرية ولعنف بدين ونفـسي        
وأشخاص آخرون من السكان األصليني وتعرضوا للمضايقات واإلذالل من جانب مسؤولني           

              / أيـار  ٢٤يـوم   يف البدايـة أن     ونتيجة لذلك، أُعلـن      .حمليني معارضني للحكومة الوطنية   
  .  اليوم الوطين ملناهضة التمييز العنصريمث أصبح بعد ذلك يوم عار وطين، ٢٠٠٨مايو 
، استخدمت مجاعات عنيفـة يف مقاطعـة بانـدو          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١١ويف   -٤٨

             لعنصرية ضد الـسكان األصـليني،     احلركات املدنية والسياسية للتحريض على الكراهية وا      
ومن أجـل اسـتعادة الـسالم       . )٢٥( رهينة ١٥ و  جرحياً ٨٠ وأكثر من     قتيالً ١٣مما خلف   

 حالة حصار يف املنطقة ودعت يف وقت الحـق          واالستقرار يف املدينة أعلنت احلكومة مؤقتاً     
  . ا اجلنوبية إىل إجراء حتقيقممثلي منظمة الدول األمريكية، واألمم املتحدة واحتاد أمم أمريك

ونتيجة األحداث اليت وقعت يف باندو، أُنشئت جلنة مشتركة بني الوكاالت ملعاجلة             -٤٩
املسائل املتعلقة بالقتلى واجلرحى واملشردين، وأعلنت حالة الطوارئ الصحية لضمان تـوفري            

                   الغذائيـة  مـن املـواد       طنـاً  ١٤,٢ومجعت محلـة التـضامن       .الرعاية املناسبة للضحايا  
  . لألسر املتضررة

بوليفيانو ملرة واحدة وبصورة اسـتثنائية       ٥٠ ٠٠٠وقدمت احلكومة الوطنية مبلغ      -٥٠
، ورتبـت تقـدمي املـساعدة الطبيـة     )٢٦(ألقارب األشخاص الذين قتلوا يف مذابح بانـدو       

  .واالجتماعية والنفسية، وتوفري الغذاء للمصابني يف هذا الرتاع
 يف املنطقة حىت اآلن،      إنتاجياً  مشروعاً ١٧وبدعم من اللجنة الوزارية املشتركة، ُنفذ        -٥١

بروفنري الزراعي وتنفيذ نظم الزراعة احلرجيـة       أشجار   أسرة من إنقاذ مشتل      ٦٥٠مما مكن   
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           مجاعـات مـن الفالحـني مبـساحة        وُمنحت سـندات ملكيـة أراض لـست          .وغريها
)  هكتارا ١٨(، إىل جانب مثانية سندات ملكية ألراضي مدارس         راً هكتا ٣٠ ٣١٤جمموعها  

   . سند ملكية فردي١٨٠و

  احلريات املدنية - زاي  
تقر بوليفيا بأن كرامة الشخص وحريته مصونتان، وأن احترام الكرامـة واحلريـة               -٥٢

 ولألسف، ال تزال هناك حـاالت عبوديـة       . )٢٧(ومحايتهما من املسؤوليات األساسية للدولة    
 لوضـع األسـس   )٢٨(وأُنشئت جلنة وطنية  . يف شرق البلد   وظروف تشبه العبودية، خصوصاً   

وهتيئة الظروف الالزمة كي تنعم أسر شعب غواراين حبياة كرمية، من أجل القـضاء علـى                
كما اعُتمـدت خطـة    .العبودية والسخرة وتشجيع التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية    

   .نتقالية املشتركة بني الوزارات اخلاصة بشعب غواراين اال٢٠٠٨-٢٠٠٧الفترة 
وكان من بني نتائج هذا اإلجراء تشكيل فريق حكومي مشترك بـني املؤسـسات                -٥٣

يف منطقة شاكو وتأمني احلماية للحقـوق       برصد دائم لألوضاع    ومتعدد التخصصات ليقوم    
 مبـساعدة   قات اهلوية جماناً  وقُدمت شهادات امليالد وبطا    .الفردية واجلماعية لشعب غواراين   

أماكن مجاعات  وحدات متنقلة من احملكمة الوطنية االنتخابية، وفتحت مكاتب التسجيل يف           
وقدم الدعم إىل أسر شعب غواراين احملررة، وال سيما النـساء، مـن              .شعب غواراين احمللية  

  . ررةخالل مشاريع إنتاجية وبرنامج طوارئ لضمان ظروف معيشية أفضل للعائالت احمل
، أعادت وحدات فنية مـن املعهـد الـوطين لإلصـالح            ٢٠٠٨ويف أواخر عام     -٥٤

 إطالق عملية توزيع األراضي على اجملتمعات احمللية للشعوب األصـلية لتـوفري             )٢٩(الزراعي
سندات ملكية خاصة بأراضي األجداد يف منطقة ألتو بارابييت، على حنو ما طلبته اجملتمعـات               

ين، وحترير تلك الشعوب األصلية من العبودية، واإلصدار اجملاين لسندات          احمللية لشعب غوارا  
            واسـتكمل املعهـد الـوطين تـسوية        .امللكية اخلاصة باملزارع الصغرية واحليازات الزراعية     

  .  ملكية٧٧ هكتار، ُحددت فيها ٨٨ ٠٠٠أوضاع 
ي على العبوديـة والـرق،       واحلظر الدستور  وعلى الرغم من التدابري املذكورة آنفاً      -٥٥

 إىلاجملتمعات احمللية اليت تعيش ضائقة اقتصادية واجتماعية يف منطقة شاكو العـودة              فضلت
وسوف تواصل احلكومة العمل على متكني هذه اجملتمعات مـن           .هذه الظروف أكثر من مرة    

   .العيش بكرامة

  الشفافية ومكافحة الفساد  - حاء  
، ٢٠٠٩ؤسسية ومكافحة الفساد، اليت أنشئت يف عـام         أطلقت وزارة الشفافية امل    -٥٦

  ". برنامج األمم املتحدة النموذجي الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"
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 وضعت الوزارة سياسة وطنية للشفافية ومكافحة الفساد، تتضمن         ٢٠٠٧ويف عام    -٥٧
واطنني يف السياسة العامة ملكافحة      مشاركة امل  ‘١‘ :مبادئ توجيهية عن السياسة العامة بشأن     

 بناء القدرات املؤسـسية والتنـسيق       ‘٣‘ الشفافية والوصول إىل املعلومات، و     ‘٢‘الفساد، و 
  .  مكافحة الفساد‘٤‘و

 العاملة يف مجيع الوزارات التنفيذية لزيادة الشفافية يف         )٣٠(وأُنشئت وحدات الشفافية   -٥٨
وتـضطلع هـذه    .ملعلومات وتنفيذ الرقابة اجملتمعيـة  العامة من خالل تعزيز وصول ا   اإلدارة

  .التخلص من إرث احلكومات السابقةهي همة صعبة مبالوحدات 

  احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية ويف التصويت  - طاء  
يتمتع مجيع املواطنني يف بوليفيا باحلق يف املشاركة حبرية يف تشكيل السلطة السياسة              -٥٩

وجيب أن تكون هذه املشاركة عادلة ومتساوية للرجال والنـساء           .بة عليها وممارستها والرقا 
ومع ذلك، تعرض رؤساء البلديات وأعضاء اجملالس البلدية إىل املضايقات . )٣١(على حد سواء

  . اجلنسيالسياسية والتمييز 
وبالتـايل، مت تأسـيس      .ومع صدور الدستور كان ال بد من تعيني حكومة جديدة          -٦٠

النتخايب االنتقايل لتنظيم إجراءات انتخاب الرجال والنساء على قدم املساواة وإلدارة           النظام ا 
يف   إرساء حق البوليفيني املقيمني يف اخلـارج يف املـشاركة          مت أيضاً و .االنتخابات ومراقبتها 

من خالل استخدام التكنولوجيـا الرقميـة       وذلك بالتوازي مع كفالة الشفافية      االنتخابات  
ة يف تسجيل الناخبني، وبالتايل تعزيز العملية الدميقراطية ومتكني املهاجرين من التمتع  والبيومتري

  . باحلق يف املشاركة السياسية

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - ثامناً  

  احلق يف الصحة  - ألف  
حتسني يكفل الدستور احلق يف الصحة وتعزيز السياسات احلكومية الشاملة من أجل              -٦١

ويف  .نوعية احلياة والرفاه اجلماعي واالستفادة اجملانية من اخلدمات الصحية جلميع الـسكان           
  .هذا الصدد، ترد أدناه بعض النتائج

برنامج قسائم خوانـا    ومع تنفيذ   " سوء التغذية القضاء التام على    برنامج  "ومع تنفيذ    -٦٢
 ٤١ التغذية بني األطفال بنسبة ، تراجع معدل وفيات األمهات ومعدل سوء       بعد ذلك  أثوردي

  . والدة حية ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ٢٢٩ إىل ٣٩٠يف املائة، من 
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بعـضها   املرتبة الثالثة،    ويف والثانوية   األوليةوهناك املزيد من مرافق الرعاية الصحية         -٦٣
، ارتفع عدد مرافـق الرعايـة   ٢٠٠٩ و٢٠٠٦وبني عامي  .جديد وبعضها اآلخر مت جتديده   

 . من مرافق الرعاية الثانوية    ١٥٤ من مرافق الرعاية االبتدائية و     ٣٩١، منها   ٥٤٥ية إىل   الصح
يف ( مليون   ٢٢إىل  ) ٢٠٠٥يف عام   ( مليون   ١٣,٥وبالتايل، فإن عدد االستشارات ارتفع من       

  .  يف املائة٤٨، أي بزيادة قدرها )٢٠٠٩النصف األول من عام 
 سـيارة  ٧٤٥، قُدم ما جمموعـه  ٢٠٠٩ والنصف األول من عام ٢٠٠٦وبني عام   -٦٤

   .إسعاف إىل عدد من البلديات، مما أدى إىل حتسني اخلدمات الصحية على الصعيد الوطين
 وظيفة جديدة يف جمال اخلدمات الطبية هبدف توفري خدمة          ٣ ٨٨٠ومت خلق حوايل      -٦٥

   .أفضل يف قطاع الصحة
ومن خـالل    . لطب العيون  واحداً  ومعهداً  مركزاً ١٢وأتاح التعاون مع كوبا فتح       -٦٦

  جمانيـاً  شخص عالجا٢٥٤ً ٠٠٠، تلقى أكثر من   "العملية املعجزة "الربنامج الوطين املسمى    
  .٢٠٠٨حىت منتصف عام 

خوانا أثوردي لضمان حتسني نوعية احلياة عـن طريـق          برنامج قسائم    واسُتحدث -٦٧
 والنماء الـشامل لألطفـال،      وتشجع هذه القسيمة األمومة اآلمنة     .التعاطف وصون الكرامة  

هبدف احلد من وفيات األمهات واألطفال وسوء التغذية املزمن بني األطفال دون سن الثانية،              
  .  طفل دون سن الثانية٢٦٠ ٠٠٠ أم و٢٥٠ ٠٠٠وقد استفاد منها بالفعل 

وهناك برنامج صحة األسرة املشترك بني الثقافات واجملتمعات احمللية، الذي يقـدم             -٦٨
              املـزارعني لـسكان األصـليني     لاعدة إىل السكان األصليني وإىل اجملتمعـات احملليـة          املس

  .داخل قراهم
ومن املتوقع أن تصل تغطية خمطط التأمني الصحي الشامل لألمهات واألطفال مجيع             -٦٩

   .٢٠٠٩أرجاء الوطن حبلول هناية عام 
 )٣٢( وسوء التغذيةاألمومة من وفيات وقد فعلت وزارة الصحة والرياضة الكثري للحد     -٧٠

  .مبا يقرب بوليفيا من حتقيق أحد األهداف اإلمنائية لأللفية
 اتفاق مع البنك الدويل     إىلولضمان استدامة هذه القسائم، فإن احلكومة قد توصلت          -٧١

لدفع جزء من التغطية، وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ هبدف احلفاظ على قسيمة خوانـا               
  . ٢٠١٣ حىت عام أثوردي

 حصول السكان على األدوية، مع      وتضمن دولة بوليفيا املتعددة القوميات دستورياً      -٧٢
، هناك خطط إلنـشاء     ٢٠١٠وفيما يتعلق بالسنة املالية     . )٣٣(النوعيةإعطاء األولوية لألدوية    

   . األساسية وتشجيع استرياد أدوية أخرى عند الضرورةالنوعيةمصنع إلنتاج األدوية 
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 ولكـن،   )٣٤(ويكفل الدستور للنساء والرجال ممارسة حقوقهم اجلنسية واإلجنابيـة         -٧٣
وقد شـكل ذلـك      .وفاة الكثري من النساء   يف  لألسف، ال يزال سرطان عنق الرحم يتسبب        

وحـىت اآلن،   . لتنفيذ برنامج جترييب للتطعيم ضد سرطان عنق الرحم يف ثالث واليات       حافزاً
 ٩ فتاة تتراوح أعمـارهن بـني        ٣ ٨٩٠ إىل    ثالث جرعات جماناً   أُعطيت اجلرعة األوىل من   

.  يف تشوكيساكا شاكو١ ٣٠٠ يف أورورو، و١ ٢٩٠ يف إل ألتو، و٣٠٠بينهن  : سنة١٣و
السكان املعرضـني خلطـر      التلقيح حىت يشمل مجيع    وقد تعهدت احلكومة مبواصلة برنامج    

  .اإلصابة هبذا املرض
لدولة تتيح املمارسة شاملة لسياسات قائمة إىل زال  تال  احلاجة   وتعترف احلكومة بأن   -٧٤

  .  من الدستور٦٦الكاملة للحقوق اجلنسية واإلجنابية، كما هو مكفول يف املادة 

  احلق يف العمل وفرص التوظيف  - باء  
 ينص الدستور على أن لكل شخص احلق يف عمل الئق، دون متييز، واحلصول على               -٧٥

 فرصـة   ٤٥٠ ٠٠٠ويف السنوات الثالث املاضية مت توفري        .تهأجر منصف ومرض له وألسر    
، ٢٠٠٩-٢٠٠٦ويف الفترة    .عمل يف قطاعات البناء والطرق واإلسكان والنسيج واخلدمات       

            يف املائة وحصل موظفو القطاع العـام علـى منحـة           ٤٧ األدىن لألجور بنسبة     دارتفع احل 
   .)٣٥( بوليفيانو١ ٠٠٠قدرها 
 الرخصة املهنية ملمارسة    أصبحتاحلق يف العمل وحرية تكوين اجلمعيات،       ولضمان   -٧٦

   . حمام جديد حىت اآلن١ ٩٠٠، واستفاد منها أكثر من )٣٧(مهنة احملاماة جمانية
وُنظمت حرية توقيع أو إلغاء العقود من أجل ضمان االحترام الكامل ملبادئ قانون              -٧٧

  . ل وتدخل احلكومة وأولوية احلقيقة وعدم التمييز، مثل احلماية واستمرارية العم)٣٧(العمل
وللمرة األوىل، يقر الدستور بالقيمة االقتصادية لألعمال املرتلية كمـصدر للثـروة             -٧٨
وباإلضافة إىل ذلك، مت سن تشريع حلماية الرضـاعة          .يف احلسابات العامة  تتضح  ينبغي أن   و

لسماح لألمهات املرضعات بإحـضار     الطبيعية، وجعلها إلزامية للدول والشركات اخلاصة ل      
  . أطفاهلن إىل أماكن العمل أو الدراسة خالل األشهر الستة األوىل من العمر

ونتيجة للتدابري الليربالية اجلديدة اليت تنتهك حقوق العمال، واملوروثة عن احلكومات        -٧٩
ت فور دفعها   السابقة، ُسنت تشريعات تسمح خبصم مبالغ من االشتراكات اليت ُتدفع للنقابا          

  . ألن النقابات أداة هامة يف جمال الدفاع عن العمال ومتثيلهم ومساعدهتم وتعليمهم وتثقيفهم
االمتثال لتشريعات  توجد ضمانات تكفل    وفيما يتعلق بشركات التعاقد من الباطن،        -٨٠

العمل ومتتع العمال واملوظفني بكامل حقوقهم العمالية يف هذه الشركات بغض النظر عـن              
 ضمان االمتثال للتشريعات احلالية اليت حتكم املعايري اليت جيب          وهناك أيضاً . )٣٨(وع الشركة ن

   .)٣٩(أن يفي هبا أرباب العمل بشأن الصحة والسالمة املهنية ورفاه العمال
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 علـى    يوماً ٩٠وتضمن احلكومة دفع بدل خدمة للعاملني الذين يعملون أكثر من            -٨١
  . )٤٠( بسبب التقاعد املبكر أو االستقالةالتوايل عندما ينتهي العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي - جيم  
التغطية العامة  ينص الدستور على الضمان االجتماعي الذي ُيقدم على أساس مبادئ            -٨٢

والتضامن والتفاعل بني الثقافات، مبا يضمن احلق يف احلصول على معاش تقاعدي            والشاملة  
  .جلميع السكان

صـون  "صندوق التقاعد الشامل لكبار السن أو صندوق التقاعد املـسمى           وأُنشئ   -٨٣
             جلميع األشخاص الـذين تزيـد أعمـارهم         بوليفيانو سنوياً  ٢ ٤٠٠، والذي مينح    "الكرامة

وقد أُدرج هذا املعاش التقاعـدي يف الدسـتور          . كما يغطي تكاليف اجلنازة     عاماً ٦٠عن  
ويل من مصدرين، نسبة مئوية من الضرائب املباشرة علـى          واستدامته مكفولة من خالل التم    

ويستفيد منه أكثـر     .املواد اهليدروكربونية، ونسبة مئوية أخرى من أرباح الشركات اخلاصة        
  .  شخص يف أحناء البالد٧٠٠ ٠٠٠من 
وتكفل الدولة اخلدمات العامة للضمان االجتماعي وتديرها مع قيامهـا بالرقابـة             -٨٤

ويتم توفري الضمان االجتماعي على أساس مبادئ العاملية والشمولية          .ماعيتنيواملشاركة االجت 
واسُتكملت األنظمـة الـيت حتكـم        .واإلنصاف والتضامن والتفاعل بني الثقافات والفعالية     

   . للدستور، مبا يضمن حق التقاعد اإللزامي والشامل وُعدلت وفقاً)٤١(الضمان االجتماعي

  احلق يف التعليم - دال  
 إىل برنامج حمـو     املتحرر من الطابع االستعماري، وأدى ذلك     تشجع بوليفيا التعليم     -٨٥

، ٢٠٠٩ويف عام   . )٤٢(والذي خلص البالد من األمية    " نعم أستطيع "األمية الذي حيمل عنوان     
لـضمان تـذكري    "  أذهب أبعد من ذلك    أناستطيع  "بعنوان  أُدخل برنامج ما بعد حمو األمية       

ويشمل الربنامج التعليم الثنائي اللغة ويوفر       .ار مبا تعلموه، وتعزيز معارفهم    املتعلمني من الكب  
              شخـصاً  ١٣ ٥٩٩ بلغـة أميـارا و      شخصاً ٢٤ ٦٩٩التدريب على حمو األمية ألكثر من       

  . يف كيتشوا
ومبساعدة من   . نظارة مكربة جماناً   ٢١٢ ٠٧٨ويف إطار برنامج حمو األمية، ُوزعت        -٨٦

 ٨ ٣٥٠ اختبار عيون، وخباصة يف املناطق الريفية ، وقُدم          ٢٥١ ٨٢٥ ا، أجري حكومة كوب 
   . إلنارة مراكز حمو األميةاً مشسيلوحاً
ونتيجة الرتفاع معدالت التسرب من املدارس يف الـسنوات الـسابقة، أطلقـت              -٨٧

درسة  خوانسيتو بينتو، وهو خمطط لتشجيع األطفال على البقاء يف امل          برنامج قسائم احلكومة  
          ، حـصل علـى هـذه      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦وبني عامي    .االبتدائية، ال سيما يف املناطق الريفية     
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 آخر مـن     تلميذاً ١ ٨٧٢ ٤٩١، سيستفيد   ٢٠٠٩ويف عام    . تلميذاً ٤ ٠٩٠ ٤٩٤القسيمة  
   . يف املائة٢,٨ يف املائة إىل ٥,٣هذه القسيمة، مما خيفض معدالت التسرب من املدارس من 

مناهج دراسية جديدة تـشتمل علـى       يف وضع   ، بدأ العمل    ٢٠٠٨ء من عام    وابتدا -٨٨
وبني . )٤٣(مبادئ وقيم حقوق اإلنسان، مثل عدم التمييز وتعدد الثقافات، وتعزز ثنائية اللغة           

 يف املائـة    ١٠٠ مدرسة جديدة، أي بزيادة نـسبتها        ٢٦٩، مت بناء    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦عامي  
   .مقارنة باملرافق القائمة أصالً

 وهـي   وأُنشئت جامعات توباك كاتاري، وكاسيمريو هوانتا، وأبياهوايكي تومبـا         -٨٩
 كما أُنشئت اجملالس التعليمية التالية      جامعات للسكان األصليني وجامعات مشتركة الثقافات،     

جملس أميارا للتعليم، وجملس شعب كيشوا للتعليم، وجملس شعوب غواراين         :للشعوب األصلية 
  .  املتعدد األعراق اخلاص مبنطقة األمازونللتعليم وجملس التعليم

 من جانب كليـات تـدريب       )٤٥( وأُنشئ نظام تدريب املعلمني املتعدد القوميات      -٩٠
املعلمني املسؤولة عن التدريب يف جمال التعليم األويل والثانوي، وجامعة التربية الـيت تـوفر               

نشئ النظام هبدف تدريب مربني ذوي      وأُ .التدريب يف التعليم املستمر والتعليم اجلامعي العايل      
كفاءة عالية على استخدام الوسائل التعليمية والعلمية ذات الصلة، وتكون لديهم هوية ثقافية             

  . راسخة يف الواقع االجتماعي والثقايف وتتماشى معه
أوىل مـسؤولية ماليـة   ميثل والدولة  من أعلى وظائف  هوويقر الدستور بأن التعليم      -٩١

مث هناك اجلامعات احلكومية     .والتعليم إلزامي وجماين حىت املرحلة الثانوية     . )٤٦(ولةبالنسبة للد 
باإلضافة إىل ذلك، واستجابة ملطالب املعلمني يف مجيع و . ملزيد من التدريب املهين اجملانية أيضاً 

  . ٢٠٠٩ و٢٠٠٦ يف املائة بني عامي ٣٥أحناء البلد، زيدت الرواتب بنسبة تزيد عن 
ئت مراكز التعليم عن بعد، اليت مكنت الطالب واملعلمني واجملتمع احمللي بوجه            وأُنش -٩٢

عام من استخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت، وبالتايل احلصول على املعلومـات وتـسهيل             
وهتدف هذه املراكز إىل توفري التعليم التكميلي لألطفال         .االتصاالت من أجل التنمية اجملتمعية    

            ، أنشئت مراكز التعلم عـن بعـد يف مجيـع          ٢٠٠٩ من عام    واعتباراً .نيوالشباب والبالغ 
   . البالدأحناء

  احلق يف السكن  - هاء  
يقر الدستور بأن لكل شخص احلق يف سكن مالئم ويف حيـاة أسـرية وجمتمعيـة              -٩٣
 ومع ذلك، تظهـر بيانـات      .ويوجد يف بوليفيا ما يقرب من مليوين مسكن مبين        . )٤٧(الئقة

 مـرتل لتغطيـة     ٣٠٠ ٠٠٠أنه ما زال هناك عجز قدره       ) ٢٠٠٥(املعهد الوطين لإلحصاء    
 يف املائة ٤٥فال تفي  :ومثة مشكلة أخرى تتمثل يف نوعية السكن      .الطلب الكلي على السكن   
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وال يزال متكني السكان مـن املمارسـة         .من املنازل احلالية بالشروط املعيشية الالئقة     تقريباً  
  .  مل يتم حله احلق يشكل حتدياًالكاملة هلذا

بناء املـساكن   يعمل على   ، الذي   )٤٨(ونفذت احلكومة برنامج اإلسكان االجتماعي     -٩٤
ويسعى الربنامج إىل توفري ظروف معيشية الئقة      . حتسني املساكن القائمة   إىلويعترف باحلاجة   

  .أن تكون العملية عادلة وشفافة وفعالةمع كفالة لقطاعات املنخفضة الدخل من السكان، ل
 وحدة سكنية تتوفر فيهـا      ٢٨ ٨٥٨، أتاح الربنامج بناء     ٢٠٠٧ومنذ السنة املالية     -٩٥

ويف  . البالدأحناء وحدة منها يف مجيع     ١ ٥٣٣    ل دفع املبالغ الالزمة   ظروف معيشية الئقة، ومت   
ة سكنية، سوف ختـصص      وحد ٤١ ٩٢٥، من املقرر التصريح ببناء ما جمموعه        ٢٠٠٩عام  

  .  وحدة من بينها حبلول هناية العام١٠ ٤١١املبالغ الالزمة لبناء 
خطة من أجل   " (خطة فيدا "باإلضافة إىل ذلك، وضع برنامج اإلسكان االجتماعي        و -٩٦
وتنطوي اخلطة على بناء املنازل وإنتاج الغذاء يف املنـاطق           .للقضاء على الفقر املدقع   ) احلياة

 مدينة، فيما بدأ التنفيذ يف بوتوسي       ٣٧وجيري العمل على تنفيذها يف       .يف البالد  األكثر فقراً 
  . الشمالية ببناء مساكن فيها

  احلق يف الغذاء الكايف والتغذية املناسبة  -واو   
ضمان األمن الغذائي عن طريق تـوفري الغـذاء الـصحي           بالتزام   الدستور   يعترف  -٩٧

لغـذاء   كلف اجمللس الـوطين ل     وهلذا.  للمعايري الدولية  اًواملناسب والكايف لكافة السكان وفق    
الوكاالت والقطاعات  العديد من   ولة عن تشجيع وتنسيق مشاركة      ؤوالتغذية، وهو اهليئة املس   

، مبهمة إضافية تتعلق بتعزيـز سياسـة   )٥٠(يف استنباط سياسات وطنية بشأن الغذاء ومتابعتها     
م ومؤسسات اجملتمع املـدين وإعطـاء األولويـة         األمن الغذائي وتعزيز مشاركة القطاع العا     

  .اخلامسة سنملوضوع القضاء على سوء التغذية لدى األطفال دون 
ويشمل الربنامج تقدمي مواد غذائية     . ومت تنفيذ برنامج القضاء التام على سوء التغذية         -٩٨

اليت تعاين من    مع إيالء األولوية ألفقر البلديات       سن اخلامسة تكميلية للحوامل واألطفال دون     
 اآلن، حتقق حتسن يف املمارسات التغذوية بفضل تناول املواد          وحىت. درجة عالية من الضعف   

التكميلية الغذائية واألغذية املعززة وقدرة املؤسسات على دعم التغذيـة وتعزيـز معاجلـة              
، ٢٠٠٩يونيـه   /وحبلول شهر حزيران  . األمراض الشائعة اليت تصيب األطفال يف سن مبكرة       

  . يف املائة من البلديات يف كامل أحناء البلد١٠٠ى الربنامج غط
للمساعدة على إنتاج األغذية وهي تعمل يف جمال اإلنتـاج          ) إميابا(وأنشئت شركة     -٩٩

وتتيح الشركة مساعدة تقنية وإجيار .  بدون فوائد  والبيع يف املناطق االستراتيجية وتقدم قروضاً     
  خاصـاً  طة اليت حتفز التنمية الزراعية وهي تقدم دعمـاً        املعدات والتخزين وغريها من األنش    
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لصغار املنتجني وذوي اإلنتاج املتوسط يف جمال الغذاء مبا من شأنه توفري الغـذاء للـسكان                
  . بأسعار عادلة

ومن . "الكتيوسبول"، وهي شركة    وأنشئت كذلك شركة استراتيجية متلكها الدولة       -١٠٠
هبدف تعزيز استهالك احلليـب     والزبادي  بدة والقشدة واجلنب     املعقم والز  اللنباملقرر أن تنتج    

وباملثل، أنشئت شركة وطنية للسكر تعرف باسم أزوكاربول، وقد أدت          . ومنتجات األلبان 
  .كال هاتني املبادرتني إىل استحداث مواطن عمل جديدة

  احلق يف املاء  -زاي   
 لتوفري مياه الشرب  ساسية  يكرس الدستور احلق يف حصول اجلميع على اخلدمات األ          -١٠١

ويف هذا اإلطـار،    . )٥١( من حقوق اإلنسان    حقاً اوالصرف الصحي على حنو عادل بوصفه     
أنشئت وزارة البيئة واملياه وأسندت هلا مهمة وضع سياسات وطنية وتنفيذها من أجل احملافظة 

ت ذاته علـى    على املوارد الطبيعية وتكييفها واستخدامها بشكل مستدمي مع احملافظة يف الوق          
، ازداد عدد السكان الذين حيصلون علـى        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦وخالل الفترة بني عامي     . البيئة
  مواطناً ٥٢٣ ١٧٥  منهم ،أحناء البلد كل   يف    مواطناً ٨٦٣ ٠٠٠ جتاوز عددهم ولشرب  ا مياه

  . يف املناطق الريفيةمواطناً ٢٩٨ ٥٣٦يف املناطق احلضرية و
، مت توسيع نطاق خدمات الصرف      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ي  وخالل الفترة الواقعة بني عام      -١٠٢

 من  ٩٢ ٥٠٣ و من أهايل احلضر   ٣٨٦ ١٣٥ واستفاد من تلك اخلدمات   األساسي  الصحي  
          ويف حني ُتحسن تلك اخلدمات من جودة حياة العديد من البوليفيني إال أنـه               .أهايل الريف 

  .  كامل أرجاء البلدال يزال يتعني فعل الكثري وال سيما يف املناطق الريفية يف
األساسي  والصرف الصحي    ملياه الشرب وزادت االستثمارات اليت ختصصها الدولة        -١٠٣

ويرصد جزء كبري من تلك االستثمارات لتحسني وزيادة عـدد          .  يف املائة  ١٧بنسبة قدرها   
مصادر املياه وشبكات اإلمداد واجملاري ومعامل معاجلة امليـاه مثـل معامـل براسـباندو،               

  .كازور، وبوشوكولو، وألتو ليماوأسي

  احلق يف البيئة  -حاء   
 عن تطوير جمال الري والـصرف الـصحي         ولة أيضاً ؤتعترب وزارة البيئة واملياه مس      -١٠٤

األساسي باتباع هنج شامل يف إدارة مستجمعات املياه واحملافظة على البيئة هبدف ضمان احلق              
  .األرض كوكبيف احلياة يف بيئة صحية ويف انسجام مع 

ة وحممية ومتوازنة لتمكني    ويشدد الدستور على أمهية الدفاع عن احلق يف بيئة صحي           -١٠٥
ويعترف الدستور كـذلك    . )٥٢(بطريقة عادية النمو دائماً   من  األخرى   والكائنات احلية    البشر

باملناطق احملمية بوصفها مساحات إقليمية تقوم بدور اجتماعي واقتصادي وثقـايف وبيئـي             
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ى عدم السماح بتحويل أراضي الغابات إىل أراض زراعية أو غريها من األغـراض              وينص عل 
  . لذلك مبوجب القانوناملخصصةإال يف املناطق 

وبنت حكومة بوليفيا حمطات طاقة إلنتاج الطاقة النظيفة ونصبت ألـواح الطاقـة               -١٠٦
واستفادت . رياتحد من استخدام الشموع والكريوسني والبطا     للالشمسية يف املناطق الريفية     

أسرة بشكل مباشر من ذلك بواسطة مشروعات التكيف مع تغري املنـاخ             ٦ ٠٠٠أكثر من   
. أسرة تعيش يف املناطق احملميـة      ٤ ٥٠٠ومشروعات التنمية املستدامة اليت نفذت مبشاركة       

 ٧,٩طين بشأن فعالية الطاقة وذلـك بتوزيـع         ووباإلضافة إىل ذلك، جيري تنفيذ الربنامج ال      
ن هذه املصابيح حتتاج مخس الطاقة اليت حتتاجهـا         إلطاقة باجملان حيث    موفراً ل   مصباحاً مليون

 يف           يف املائـة     ٣٠وتسمح لألسر بتحقيـق وفـورات بنـسبة         املوفرة  غري  اإلضاءة  مصابيح  
  .باءرفواتري الكه

ازات الدفيئـة   ويرتبط فشل البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا بتخفيض انبعاثات الغ           -١٠٧
  مباشراً بناء على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو، ارتباطاً           

فبوليفيا من بني البلـدان األكثـر       . باالحترار العاملي الذي يؤثر على التمتع حبقوق اإلنسان       
ولية التارخيية اليت تتحملها    ؤ تقدير املس  وبالتايل، حتاول احلكومة حالياً   . )٥٣( بتغري املناخ  تضرراً

يف شكل ديون مناخية، وتروج على الصعيد الدويل العتماد إعـالن بـشأن          البلدان املتقدمة   
               األرض ومواردهـا الطبيعيـة مـن      حقوق األرض األم ليكون رؤية عامليـة تقـر بـأن            

  . أصحاب احلقوق

  بوليفيني من أصل أفريقيوضع السكان األصليني املزارعني والسكان ال  - تاسعاً  
متثل مبادرة احلكومة لالعتراف حبقوق السكان األصليني وضماهنا وتعزيزها إحدى            -١٠٨

وكانت بوليفيا أول بلد يدمج إعالن األمم املتحـدة بـشأن           . أهم اإلجنازات يف هذه الفترة    
  . )٥٤(بعد ذلكحقوق الشعوب األصلية يف تشريعاهتا الوطنية ويف دستورها 

يضمن وهو   ، ولوائحه التنفيذية  )٥٥(د اعتمد قانون توسيع نطاق اإلصالح الزراعي      وق  -١٠٩
ولة لنظم ملكية األراضي وتنفيذ     ؤحق احلصول على األرض وحيازهتا واإلدارة الشفافة واملس       

            معجل لإلجراءات اليت تشمل تنظيم ملكية األراضي وإعادهتـا ونـزع امللكيـة وتوزيـع              
 ، منحت سـندات ملكيـة     ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٦لفترة املمتدة من عام     وخالل ا . األراضي
 هكتـاراً   ١ ٠٠٩ ٦٢٦ أسرة، باإلضافة إىل     ٩٨ ٤٥٤ هكتاراً إىل    ٢٨ ٤١٣ ٢٠٣مساحة  

  .وزعت على صغار املنتجني والسكان األصليني
وبالرغم من اجلهود املبذولة لتنظيم ملكية األراضي، ال يزال مثة عدد مـن املـزارع                 -١١٠
رية اليت ال تقوم بأي دور اجتماعي أو اقتصادي وكانت السبب وراء اندالع نزاعات بني           الكب

املـستبعدين  مالكي األراضي الذين متلكوا األراضي بصورة غري قانونية والسكان األصـليني            
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يقرر الـسكان املـساحة   لآلية النظام الدميقراطي من خالل   ودعي إىل تنظيم استفتاء     . تارخيياً
 ٥ ٠٠٠ومت حتديد تلك املساحة مبا قدره       . موح هبا بالنسبة إىل املزارع الكبرية     القصوى املس 

  .هكتار هبدف احلد من مساحة املزارع الشاسعة
وفيما يتعلق مبشاركة السكان األصليني املزارعني والتشاور معهم، يكرس الدسـتور             -١١١

 التفاقيـة   ستشارهتم وفقـاً  حق تقاسم منافع استغالل املوارد الطبيعية يف أراضيهم واحلق يف ا          
  . بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة١٦٩منظمة العمل الدولية رقم 

احتاد منظمات السكان األصليني    : ومتثل املنظمات التالية السكان األصليني املزارعني       -١١٢
الواحـد   النقـايب  لشرق بوليفيا واجمللس الوطين لشعيب األيلو واملاركا يف كوالسويو واالحتاد   

للفالحني البوليفيني واالحتاد الوطين لتنظيمات مزارعــات بارتولينا سيسا من الـشعوب           
وتعترب تلـك املنظمـات الـشريك       . األصلية واحتاد نقابات املستوطنني األصليني البوليفيني     

  .الرئيسي للحكومة الذي يشاركها يف أنشطتها ويتشاور معها
 لغة من لغات الشعوب األصلية املزارعني بوصفها ٣٦االسبانية وومت االعتراف باللغة   -١١٣

لغات رمسية للدولة وبالتايل يتعني على كل موظف يف اخلدمة املدنيـة أن يـستخدم لغـتني           
وفيما يتعلق باحلق يف حرية التعبري للشعوب األصـلية    . )٥٦(رمسيتني على األقل أثناء أداء عمله     

  . هبدف املسامهة يف تطوير الثقافات وتعزيز الترابط بينها إذاعة حملية٢٥املزارعني، أنشئت 
 ٢٠٠٧ويف إطار برنامج تكافؤ الفرص يف القوات املسلحة، الذي نفـذ يف عـام                 -١١٤

 امرأة ٢٥ويهدف إىل القضاء على التمييز ومكافحة كافة أشكال اإلقصاء، انضمت أكثر من        
  . التدريب العسكريمن الشعوب األصلية من شرق وغرب بوليفيا إىل مؤسسات

  بيد أنـه  .  ملحوظاً يف بوليفيا حتسناً  املزارعني  وشهد وضع حقوق السكان األصليني        -١١٥
ال تزال مثة بعض املشاكل اخلطرية وتتعلق بالتمييز والعنصرية اليت استغلت يف بعض املنـاطق               

ـ           . ألغراض سياسية  ضاء ومتت صياغة قانون بشأن منع كافة أشكال التمييز العنـصري والق
  .عليها ومن املأمول أن توافق عليه السلطة التشريعية يف أقرب وقت ممكن

 .البوليفيون من أصل أفريقي   ومبوجب الدستور، يدخل يف الدولة املتعددة القوميات           -١١٦
 فإن االستمارات املتعلقة بالتعداد الوطين املقبل للسكان واإلسكان الذي سـينفذ يف             لذلكو

بالتحديد الذايت للهوية كجزء من البوليفيني من أصل أفريقـي           سيسمح صراحة    ٢٠١٢عام  
ومبا أن أغلبية مجاعة البوليفيني من أصل أفريقي        . وهي فئة مل تنص عليها احلكومات السابقة      

تراثاً ثقافياً غـري مـادي   "ات املقاطعة بوصفها تعيش يف مقاطعة الباز، فقد اعترفت هبا سلط 
كما أن رقصة السايا التقليدية للبوليفيني من       . )٥٧(ملكهمج  وتعترف بتتوي " وثروة بشرية حيَّة  

  .)٥٨( كتراث ثقايفأصل أفريقي معترف هبا أيضاً
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  وضع حقوق الفئات الضعيفة  - عاشراً
 من األهـداف اإلمنائيـة      ٨مل تف أغلب الدول املتقدمة بالتزاماهتا مبوجب اهلدف           -١١٧

لك، فرضت عدة مؤسسات مالية يف املاضـي        لأللفية وتوافق آراء مونتريي؛ وباإلضافة إىل ذ      
غري مستنرية، ومما زاد الوضع سـوءاً أن        على حكومات بوليفيا تطبيق سياسات اقتصاد كلي        

وأدت .  تضاعفت قيمته بسرعة بسبب احلكومات غري الدستورية        خارجياً ديناًبوليفيا ورثت   
 ونتيجـة لتلـك     عد سبباً كافة تلك العوامل إىل انتهاكات حقوق اإلنسان وإىل الفقر الذي ي          

 لتغيري هذا الوضع، بدأت احلكومة البوليفية تعديل سياسات االقتـصاد           وسعياً. االنتهاكات
 من  )٥٩(الكلي والسياسات اهليكلية هبدف تطبيق سياسات الدولة اليت من شأهنا متكني سكاهنا           

  . )٦٠(التمتع مبستوى معيشة الئق
 للقضاء على آثار االسـتعمار والليرباليـة        اساًوتعد برامج خطة التنمية الوطنية أس       -١١٨

وهي أدوات تستخدم لبناء الدولة املتعددة القوميات واجملتمعات، اليت تساعد علـى            . اجلديدة
متكني النساء والرجال والفتيات والفتيان واملسنني والشباب واألشـخاص ذوي القـدرات            

ـ                            كال التمييـز والتـهميش    املختلفة وإتاحة العيش الكرمي هلم والقـضاء علـى كافـة أش
  .واإلقصاء والعنف

 الفقـر املـدقع،     للقضاء التام على  ومن بني مسارات العمل يف خطة التنمية الوطنية           -١١٩
 وتشمل اخلطة أيـضاً   . إصدار بطاقات اهلوية وشهادات امليالد ملن يعيش يف حالة فقر مدقع          

وطنية والبنية األساسـية للطـرق الـسريعة        سياسات عامة تتعلق بإعادة توزيع اإليرادات ال      
 عن غريها من    والقسائم وزيادة التغطية من حيث خدمات الصحة والتعليم واإلسكان فضالً         

  . اليت كانت مستبعدة من قبلالسياسات اليت تستهدف على وجه اخلصوص فئات السكان

  حقوق األطفال واملراهقني  -ألف   
          يف املائة من سكان بوليفيا وميثـل املراهقـون          ٢٦,١٣  سنة ١٢حىت  ميثل األطفال     -١٢٠

، اعتراف )٦١(ومن بني أهم إجنازات احلكومة احلالية.  يف املائة٢٠,٣٢)  سنة١٨ إىل ١٢من (
ويعرض علـى   . الدستور حبقوقهم والتزام الدولة بكفالة مصاحل األطفال واملراهقني الفضلى        

               ويقـر الدسـتور أيـضاً     . )٦٢(طفال واملـراهقني   خطة وطنية لفائدة األ    جملس النواب حالياً  
  .بأمهية األسرة

وينص برنامج القضاء على الفقر املدقع على إصدار شهادات ميالد باجملان لكل طفل              -١٢١
خوانسيتو بنتو أيضاً رنامج قسائم ويطبق . مبا يضمن بالتايل احلق يف احلصول على بطاقة هوية       

  ، على اجلميع يف الوقت احلاضر مواصلة دراستهمالذي يشجع األطفال على
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ومت توسيع نطاق التغطية باخلدمات الصحية بواسطة تطبيق خمطط التأمني الـصحي              -١٢٢
الشامل لألمهات واألطفال ومت ختفيض نسبة سوء التغذية والوفيات لدى األطفال الـصغار             

  . خوانا أزوردويمج قسائموبرناواألمهات بواسطة برنامج القضاء التام على سوء التغذية 
 وجيتمع أعضاء الربملان مرة واحـدة يف الـسنة         . وأنشأت احلكومة برملان األطفال     -١٢٣

ومن شأن ذلك تشجيع مشاركة     .  انتخبوا من مجيع الدوائر يف أحناء البلد        طفالً ١٣٠ويضم  
  .اجملتمع املدين ومنح األطفال الفرصة لإلدالء برأيهم بشأن قضايا هتمهم

 األطفـال   مجيـع يد أنه من املعترف به أنه ال تزال مثة صعوبات يف ضمان حقوق              ب  -١٢٤
 إىل جلنة حقوق الطفل وقدمت اللجنـة توصـيات           قطرياً وقدمت بوليفيا تقريراً  . واملراهقني

ـ  حمـاكم األحـداث و     االفتقار إىل رئيسية بشأن مجلة من األمور، منها        اصـني  اخلدعني  امل
 على  وتعمل احلكومة حالياً  . ل والعنف اجلنسي ضد األطفال    عمل األطفا اخلاصة ب سياسات  الو

  .وضع معايري وسياسات للدولة لتلبية احتياجات األطفال يف هذه اجملاالت

  حقوق الشباب  -باء   
اعتمدت اخلطة الوطنية للشباب ومت تنفيذها وبدأ الـشباب يـشاركون يف احليـاة             -١٢٥

  التعلـيم بـاحلق يف  وفيما يتعلـق    . لدياتالسياسية بتشكيل جمالس الشباب على مستوى الب      
وكان من شأن   . )٦٣(أصبحت شهادة إهناء الدراسة تصدر اآلن بدون رسوم مبوجب الدستور         

  . ذلك زيادة عدد الشباب الذين يلتحقون باجلامعات حيث يشترط تقدمي الشهادة لدخوهلا
. ول سوق العمل  إلتاحة الفرصة ملن ينهي تعليمه لدخ     " عملي األول " برنامج   وأنشئ  -١٢٦

 سنة الذين يرغبون يف اكتساب املهـارات     ٢٤ إىل   ١٨ويستهدف املشروع الشباب من سن      
 اآلن  حـىت والتدريب يف جماالت تقنية متنوعة هبدف تعزيز فرصهم للحصول على العمل ومت             

وتتمثل اخلطـة يف    . شاباً ١ ٣٩٧تنفيذ هذا الربنامج يف أربعة مدن مما أتاح التدريب لفائدة           
  .ستمرار يف تنفيذ املشروع يف باقي أرجاء البلداال

  حقوق النساء  -جيم   
           للتعـداد  متثل نسبة النساء يف دولة بوليفيا أغلبية مـن بـني الـسكان؛ ووفقـاً                -١٢٧

 حقوق تعميموهلذه األسباب مت .  يف املائة من سكان البلد٥٠,٢فإهنن ميثلن ) ٢٠٠١(األخري 
وينص الدستور على وجه التحديد على حظر كافة أشكال         . تورالنساء يف كافة فصول الدس    

            التمييز ضد النساء وجترميها وال سيما احلق يف عدم التعرض للعنف أيا كان نوعه يف األسرة أو 
  .)٦٤(يف اجملتمع

 والنـساء مـن   املشاركة السياسية للمرأة واإلنصاف واملساواة بني الرجـال   وتعترب    -١٢٨
ومبوجب القانون املتعلق بالنظام االنتخايب االنتقايل، جيب على قوائم . لقانونية حالياًاملتطلبات ا
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متـساوية  أن تتيح فرصـاً  املرشحني جمللس النواب أو جمالس املقاطعات أو جمالس البلديات،         
، وذلك مثالً بأن يأيت اسم امرأة بعد اسم رجل مباشرة يف قوائم الترشـيح               للنساء والرجال 

ويكمـن  . و جيب بدالً من ذلك أن يأيت اسم امرأة بعد اسم رجل وهكذا دواليك             للمقاعد أ 
  .التحدي اآلن يف مواصلة ضمان االمتثال هلذه القواعد

 ومت  )٦٥(وفيما يتعلق باملسائل الزراعية، مت تكريس حق النساء يف أن يرثن األراضـي              -١٢٩
ه العملية النساء سـندات     ومنحت هذ . يف قانون توسيع اإلصالح الزراعي    هذا احلق    إدماج

 وهي خطوة هامة إىل األمام يف ممارسـة احلـق يف            سنداً ١٠ ٢٩٩ملكية أرض بلغ عددها     
  .ملكية األرض

النساء يشيدن بوليفيا اجلديدة من أجل العيش       ("وتقدم اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص        -١٣٠
لدولة وضـعها حـول      مبادئ توجيهية عامة بشأن السياسات اليت يتعني على ا         )٦٦(")الكرمي

  .املساواة بني اجلنسني وحقوق النساء
وتشمل التدابري واملمارسات اجليدة اليت تساعد على حتسني مستوى املعيشة للعديد             -١٣١

ألمهات واألطفال، وقـانون تـشجيع      ل خوانا أزوردوي    برنامج قسائم من النساء يف بوليفيا     
ه عـدة   بالذي انتفعت   " نعم أستطيع "اسم   ب الرضاعة الطبيعية، وبرنامج حمو األمية املعروف     

نساء يف املناطق الريفية وضواحي املدن، واألمن الوظيفي للنساء احلديثات العهد باألمومـة،             
  .وقبول النساء يف اخلدمة العسكرية

         حبق عمال املنازل يف التأمني االجتمـاعي ولكـن          )٦٧(انون العمل املرتيل    قويعترف    -١٣٢
  .جيري صياغتها حالياًلوائح حمددة  لعدم وجود بعض تنفيذه نظراًمل يتيسر بعد 

ورغم إحراز تقدم كبري، كان عدم توفر املخصصات املاليـة الكافيـة يف امليزانيـة                 -١٣٣
وجيب التسريع يف وترية األعمال .  أكرب الصعوبات بالدستور اجلديد يشكالن   واخنفاض الوعي 

ية هبدف التشجيع على اإلنصاف يف املعاملة واملساواة بـني          املتعلقة بالتدابري التعليمية والوقائ   
  .اجلنسني يف مجيع اجملاالت

وقدمت الدولة على النحو الواجب تقريرها إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز               -١٣٤
وفيما يتصل باإلحصاءات   . ضد املرأة وعممت تعليقات اللجنة وتوصياهتا على اهليئات املعنية        

املرتيل، مثة مشروع اآلن لتسجيل بيانات بشأن الضحايا بالتنسيق مـع املعهـد             حول العنف   
 بلدية ومن الضروري توسيع نطاقـه      ١٤٦ تنفيذ املشروع يف     الوطين لإلحصاء؛ وجيري حالياً   

وستتمكن الدولة بفضل املعلومات اليت حتصلت عليها مـن       .  ليشمل البلديات األخرى   الحقاً
 عنف قائمة على اجلنس يف الفضاء العام واخلاص والقضاء          وضع سياسات ملنع وقوع أعمال    

  .  من الدستور١٥ للمادة عليها ومعاقبة مرتكبيها وفقاً
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املثليني :  اجلنسانية املختلفةات اجلنسية واهلوي التوجهاتحقوق األشخاص ذوي      -دال   
  واملثليات وحاملي صفات اجلنس اآلخر ومشتهي اجلنسني

 اجلنسية أو اهلوية اجلنـسانية ويقـضي      التوجهاتز على أساس    حيظر الدستور التميي    -١٣٥
ومن أجل نشر هذا احلكم القانوين ومكافحة التمييز، أعلن عن ختصيص           . )٦٨(مبعاقبة مرتكبيه 

وباإلضافة إىل ذلـك،    . )٦٩( اجلنسية املختلفة  االجتاهاتيوم حلقوق اإلنسان لألشخاص ذوي      
  .)٧٠(تمييز ضد التنوع اجلنسي واجلنساين لعدم اليونيه يوماً/ حزيران٢٨أعلن يوم 

بيد أنه من املسلم به أنه ال تزال مثة صعوبات يف طريق اإلعمـال الكامـل لتلـك                    -١٣٦
 إىل التمييز الذي ميارسه اجملتمع احملافظ يف أغلبه والذي يقـود يف        احلقوق ويرجع ذلك أساساً   

  .على عملكثري من األحيان إىل سوء املعاملة والعنف وصعوبة احلصول 

متالزمة نقص املناعـة  /حقوق األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        -هاء   
  )اإليدز(املكتسب 

 حلماية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة        ٢٠٠٧عام  منذ   وضعت نصوص   -١٣٧
 بتمكينهم من احلصول على الرعاية الشاملة     ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

وجيري تطوير مهام اجمللس    . )٧١(واملتعددة االختصاصات بواسطة جملس مشترك بني الوكاالت      
ويف هذا السياق، قدمت شكوى بشأن التمييز يف القوات املـسلحة           . مبشاركة اجملتمع املدين  

) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /على أساس اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      
تـستخدمها   فإن الدولة     إىل تسويتها بالشكل املناسب،     ونظراً ٢٠٠٧ا يف عام    ومتت معاجلته 

  . متثيلية بوصفها حالةحالياً
 للرعاية الصحية الشاملة للوقاية من السل وفـريوس         وأعدت وزارة الصحة مشروعاً     -١٣٨

                ومعاجلتـهما يف سـجون    ) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /نقص املناعة البشرية  
  .املدن الرئيسية

أو استبعاد   اجلميع باخلدمات الصحية وحصوهلم عليها دون        تغطيةويكفل الدستور     -١٣٩
 من املسلم به أن إمدادات األدوية املضادة للفريوس للمصابني باملرض ال تزال غري          ولكن. متييز

ـ  النوعية   وضع مشاريع للحصول على العقاقري       كافية وجيري حالياً                ذه االحتياجـات   لتلبية ه
  .بالقدر الكايف
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  كبار السنحقوق   -واو   
لفائـدة  ") الكرامة"معاش  (بدأت احلكومة يف تطبيق نظام معاش الشيخوخة الشامل           -١٤٠

كبار الـسن يف حـني    إعداد خطة وطنية لفائدة وجيري أيضاً. )٧٢( سنة٦٠األشخاص فوق  
  .واألشخاص ذوي إلعاقاتن أنشئت فعالً وحدات إدارية خاصة بكبار الس

ومت اإلعالن عن يوم الكرامـة      .  يف املائة من السكان البوليفيني     ٧ كبار السن وميثل    -١٤١
 يف املائة علـى الـرحالت       ٤٠خصم بنسبة    ويتضمن مجلة أمور، منها منح       )٧٣(لكبار السن 

 الـسن كبار وقد وضعت ترتيبات أيضاً لتطبيق خصم على اخلدمات األساسية ومنح          . اجلوية
  .)٧٤(ما فوقف ٦٠معاملة تفضيلية من سن 

لكبـار   نظام التأمني الصحي الشامل      كبار السن ويكرس قانون حقوق وامتيازات       -١٤٢
  .الذي طبق يف مجيع البلديات يف بوليفياالسن 

  ةحقوق األشخاص ذوي اإلعاق  -زاي   
الدستور حبقوق  ويعترف  . أو أخرى  يف املائة من سكان بوليفيا من إعاقة         ١٠يعاين    -١٤٣

وقـد  . هذه الفئة ويكرس واجب الدولة يف تعزيز سياسيات تدافع عن تلك احلقوق وحتميها            
يلزم الدولـة واهليئـات     وهو  ،  )٧٥(ةلألشخاص ذوي اإلعاق  وحيد  أنشئ نظام تسجيل وطين     

   .ةاألشخاص ذوي اإلعاقبني  يف املائة من جمموع العاملني من ٤تعيني اخلاصة بضمان 
 ومت  ةاقدت اخلطة الوطنية بشأن املساواة وتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلع         واعتم  -١٤٤
ـ      وتعد اخلطة سياسة الدولة الرامية    . تنفيذها  حلقـوقهم   ة إىل ممارسة األشخاص ذوي اإلعاق

 من إلغاء متويل الدولـة للحمـالت         سنوياً املتجمعةوقد تقرر استخدام املوارد     . بشكل تام 
زاب السياسية واجلمعيات املدنية وجمموعات السكان األصـليني        السياسية اليت تقوم هبا األح    

  .)٧٦(ةدة األشخاص ذوي اإلعاقلفائ
نصاف وقد وضعت ترتيبات مؤقتة الستخدام موارد الصندوق الوطين للتضامن واإل           -١٤٥

من وكاالت حكومية   يتألف   )٧٧( بإنشاء جملس وطين للتضامن    ةلفائدة األشخاص ذوي اإلعاق   
ألولوية للربامج املتعلقة بالتدريب على اكتساب املهارات والعمل، واملساعدة         من أجل إيالء ا   

وباإلضـافة إىل   . القانونية والتدريب القانوين، وتعزيز املؤسسات وبناؤها وجتهيزها وإدماجها       
ذلك، حتظى لغة اإلشارة يف بوليفيا باالعتراف بوصفها وسيلة للتخاطب بالنسبة إىل الـصم              

  .)٧٨(وطيد استخدامهاوقد وضعت آليات لت
ختصيص املزيد من املوارد التقنية واملاليـة لتنفيـذ         ومن املعترف به أنه من اجلوهري         -١٤٦

  . عن تعميم العمل اإلجيايباخلطط والربامج وتعميم حقوق هذه الفئة الضعيفة فضالً
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  حقوق املهاجرين  -حاء   
 مجيع العمال املهـاجرين     صّدقت بوليفيا على االتفاقيـة الدوليـة حلماية حقـوق        -١٤٧

وقدم التقرير القطري خالل هذه السنة واعتربت توصـيات         . ٢٠٠٠وأفراد أسرهم يف عام     
الدسـتور  و. اللجنة مسامهة كبرية يف حتسني مستوى محاية حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين      

كينهم أحكام حمددة لتم  صياغة  ري  جتاألساس القانوين لالعتراف حبقوق املهاجرين و     هو اآلن   
  .من التمتع بتلك احلقوق

 مليـون   ٢,٥ويعيش حـوايل    . وبوليفيا هي بلد منشأ وعبور ومقصد للمهاجرين        -١٤٨
، بدأ تنفيذ املرحلة األوىل من املشروعات املتعلقة بوثائق         ٢٠٠٨ويف عام   . بوليفي خارج البلد  

. هـاجرين البـوليفيني  البوليفيني يف اخلارج بالتركيز على البلدان اليت يعيش فيها أغلبية من امل  
         وأنشئت إدارة للخدمات القنصلية ملعاجلة طلبات املهاجرين البوليفيني يف أوروبا باألسـاس           

  .فيما يتعلق جبوازات السفر وأية شهادات قد يطالبون هبا
، مت توقيع اتفاق وطين لفائدة البـوليفيني يف         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨ويف    -١٤٩

 وهو آلية للحوار جيمع ،جملس اهلجرة املشترك بني الوكاالتإىل تقوية التفاق  اوأدىاخلارج؛ 
ومل يتم بعد سن تـشريع بـشأن اهلجـرة                    .  دولة وهيئة من اجملتمع املدين     ٣٠ أكثر من    معاً

  .وال يزال العمل مستمراً يف هذا اجملال
 اتفاقات  من خالل اجلهود،  وفيما يتعلق باملهاجرين األجانب يف بوليفيا، جيري بذل           -١٥٠

ثنائية تعقد مع كافة البلدان اجملاورة، لتسوية األوضاع القانونية للمواطنني القـادمني عـرب              
وباإلضافة إىل ذلك، عرضت اتفاقية السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب علـى       . احلدود

  . على جملس الشيوخجملس النواب ليصادق عليها وهي معروضة حالياً

  حقوق الالجئني  - طاء  
وأنشأت ضمن هذا   . بوليفيا طرف يف االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا         -١٥١

وقد .  وهي وكالة حكومية تبّت يف طلبات اللجوء)٧٩()كونار(اإلطار اللجنة الوطنية لالجئني 
  .٢٠٠٨ إىل حد سنة  شخصا٦٥٤ًمنحت اللجنة املذكورة اللجوء إىل 

جنة الوطنية لالجئني ندوات وحلقات عمل تدريبيـة لفائـدة موظفيهـا            وتنظم الل   -١٥٢
ولني احلكوميني املعنيني، بدعم من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني          ؤسوغريهم من امل  

وقد وقعت اللجنة اتفاق تعاون تقين مع مفوضـية األمـم           . ومنظمات وطنية غري حكومية   
  .املتحدة لشؤون الالجئني
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الت إعالمية حول قضية اللجوء وحقوق اإلنسان لالجـئني وطـاليب           وأطلقت مح   -١٥٣
يف وعالوة على ذلك، تقدم اللجنة الوطنية الدعم والتوجيـه واملـشورة لالجـئني              . اللجوء

  .اإلجراءات اإلداريةاستكمال 
  وال تزال بعض مؤسسات الدولة ال تدرك كيفية معاملة الالجئني وطـاليب اللجـوء     -١٥٤

 ضرورة إىل تبسيط وحتديث إجـراءات       ومثة أيضاً . مات الدولة يف هذا اجملال    التزاال تعرف   و
  .يف بوليفيااملطبقة اللجوء 

  االجتار بالبشر وهتريبهم  -ياء   
ويف هـذا   . )٨٠(حيظر الدستور االجتار بالبشر وهتريبهم ويعاقب على هذه اجلـرائم           -١٥٥

 عن االستراتيجية الوطنية    البشر فضالً اإلطار، أسست بوليفيا اجمللس الوطين ملكافحة االجتار ب       
وتتخذ وزارة الـشؤون    . ملكافحة االجتار بالبشر وهتريبهم بدعم من املنظمة الدولية للهجرة        

خـالل  أساساً من اخلارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، خطوات ملكافحة تلك اجلرائم وذلك        
  .لتحديد الضحايا وإنقاذهماإلجراءات املباشرة اليت تنفذها قنصليات بوليفيا يف اخلارج 

وصدقت بوليفيا على بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص وخباصـة النـساء              -١٥٦
واألطفال واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة             

ن ضمن قـوات     باالجتار بالبشر وهتريب املهاجري     خاصاً وأنشأت قسماً ) بروتوكول بالرمو (
  . باقي مناطق البلدإنشاء مثل تلك األقسام يفومل يتم بعد الشرطة البوليفية يف املدن الكربى؛ 

 سّن قانون شامل ملكافحة االجتـار بالبـشر وهتريبـهم           البارزةومن بني التحديات      -١٥٧
ـ          ،الية لتعزيز اجمللس الوطين   املوارد  املوختصيص   بني  حيث ال توجد بيانات كمية أو نوعيـة ت

 يقعون ضحايا ملثل تلك اجلرائم وال توجد بيانـات حمـددة حـول              ننسبة األشخاص الذي  
  .باملوضوع أو كيفية تسوية تلك احلاالتاملتعلقة شكاوى ال

  حقوق السجناء  -كاف   
 ٥٠جتاوز عدد السجناء يف كامل أحناء البلد قدرة السجون على االستيعاب حبوايل               -١٥٨

، ٢٠٠٨وخالل السنة املاليـة  .  يف املائة من هؤالء السجناء     ٦٨كمة  يف املائة ومل جتر بعد حما     
متكنت احلكومة من دفع املبالغ املستحقة بانتظام لقاء اخلدمات األساسية ونفـذت أعمـال              

. جتديد للسجون يف مقاطعات الباز، وأرورو، وسوكر، وسانتا كروز، وكوشابامبا، وطرخية          
.  املقرر بدء أشغال مماثلة يف مقاطعـات أخـرى        ومن ،بعض أعمال التجديد  جتري  وال تزال   

                بوليفيـانو  ٤,٥من   ()٨١(لكل سجني بدل الطعام املخصص    وباإلضافة إىل ذلك، متت زيادة      
  .٢٠٠٩ابتداء من عام )  بوليفيانو٥,٥إىل 
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 يعمل فيه طبيب عام وطبيب أسـنان؛        )٨٢(وأنشئ يف كل سجن قسم للرعاية الطبية        -١٥٩
 محلة وطنية   ٣٥استشارة ومت تنظيم     ٢٤ ٢٧٣يف كل بوليفيا     االستشارات الطبية    وبلغ عدد 

ووقّع اتفاق بني وزارة الداخلية ووزارة الصحة والرياضـة هبـدف           . يف جمال الوقاية الصحية   
              يف  احملافظة على صحة السجناء وأجري استبيان بشأن احلاالت الـصحية األكثـر انتـشاراً             

  .اسجون بوليفي
 ٢٠٠٨لترتيبات املادية يف السجون، أجريت دراسة جـدوى يف عـام            للتصدي ل و  -١٦٠

ويدخل دليل تصنيف السجون حيز النفـاذ يف الـسنة          . بشأن إعادة تنظيم البنية التحتية فيها     
  .  ومن شأنه ضمان تصنيف السجناء وفصلهم بشكل صحيح٢٠٠٩املالية 
الداخلية واملشروع العاملي للحركة العلمانيـة يف        إىل اتفاق أبرم بني وزارة       واستناداً  -١٦١

 سنة وهم األحـداث     ٢١ دون سن    مؤسسة لألحداث إلنشاء  أمريكا الالتينية، يستمر العمل     
ولية إدارة سجن ؤ اإلدارة العامة لنظام السجون مسويف هذا اإلطار، تتحمل. ولني جنائياً ؤاملس

. دماج االجتماعي فور قـضاء العقوبـة      األحداث املذكور الذي يهدف إىل تعزيز إعادة االن       
وزيادة على ذلك، عقدت موائد مستديرة للحوار مع البالغني والشباب واألطفـال الـذين              

  .يعيشون مع والديهم يف السجن، كإجراء من إجراءات املمارسة السليمة
 احلايل يف لالكتظاظومن بني التحديات الكبرية اليت تواجه حكومة بوليفيا وضع حد         -١٦٢

  .لسجون واحلصول على مزيد من املوارد املالية لبناء سجون جديدةا

  حالة حقوق اإلنسان واملؤسسات األمنية  -حادي عشر 

  حقوق اإلنسان والشرطة البوليفية  - ألف  
 سنة  ٢٠٠٨ سنة حلقوق اإلنسان وسنة      ٢٠٠٧أعلنت قوات الشرطة البوليفية سنة        -١٦٣

 سنة املساواة يف احلقوق واملـساواة بـني         ٢٠٠٩ إلعادة التأكيد على حقوق اإلنسان وسنة     
 أفراد قوات الـشرطة  لدىاجلنسني هبدف إنشاء ثقافة حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني        

وباإلضافة إىل ذلك، أدرجت مادة حقوق اإلنسان يف املقرر الدراسي للوحـدات      . يف بوليفيا 
  .يااألكادميية يف مستوى التعليم اجلامعي والدراسات العل

الـشرطة البوليفيـة    ملـسؤويل    تتاح الفرصة بانتظام  وبدعم من خمتلف املؤسسات،       -١٦٤
لمشاركة يف حلقات عمل تدريبية شاملة حول إجراءات الشرطة واحملافظة على الـسلم يف              ل

  .إطار حقوق اإلنسان وحول نشر حقوق اإلنسان بواسطة تدريب املدربني
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ة البوليفية بوصفها املؤسـسة      تواجه قوات الشرط   وبالرغم من تلك اجلهود املبذولة،      -١٦٥
اليـة  املخصصات  بسبب عدم توفر امل   ولة عن احملافظة على النظام العام، عدة صعوبات         ؤاملس
  .ددة للتدريب ونشر حقوق اإلنسان وتعزيزهااحمل

  حقوق اإلنسان والقوات املسلحة  -باء   
 حقـوق اإلنـسان والقـانون    تستند السياسات املؤسسية للقوات املسلحة يف جمال    -١٦٦

وتؤكد نظرية القوات املسلحة بـشأن      . اإلنساين الدويل إىل مبادئ توجيهية للتدريب والنشر      
الصكوك الدولية على املسؤولية الفردية عن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل علـى             

ان والقانون  مجيع مستويات التسلسل القيادي؛ ويشمل التعليم والتدريب مبادئ حقوق اإلنس         
التحقيـق  إجراء  اإلنساين الدويل مبا يعزز املهنية يف صفوف موظفي القوات املسلحة ويضمن            

  .مع أعضاء القوات املسلحة الذين ينتهكون حقوق اإلنسان ومالحقتهم ومعاقبتهم
 بشكل وثيق للتحقيق يف انتهاكات حقـوق   وتعمل السلطات املدنية والعسكرية معاً      -١٦٧

 على حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من أفراد          عدد من تلقى تدريباً    وبلغ. اإلنسان
ومثة أدلة للتدريب وكتيبات متنوعة حول حقوق . فرد ٧ ٠٠٠القوات املسلحة ما يقرب من   

  .اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل باإلضافة إىل منشورات أخرى مماثلة
اعي وتكافؤ الفرص يف مؤسسات التـدريب       برنامج االندماج االجتم  بنجاح  ونفذ    -١٦٨

 لوائح داخليـة    ومثة أيضاً . قدمي الطلبات من السكان األصليني    العسكري الذي يستهدف م   
لضمان حقوق اإلنسان وال سيما فيما يتعلق باملعاملة الالئقة للموظفني واحترام كرامة الفرد             

 ويعد إدراج حقوق اإلنسان     .ومنع استغالل السلطة والتعدي النفسي والبدين على املرؤوسني       
  .  يف كافة األكادمييات العسكريةبوصفه مادة موضوع امتحان، إلزامياً

ولألسف، ال متلك املؤسسة العسكرية ميزانية خاصة لتشغيل إدارات حقوق اإلنسان             -١٦٩
  . عمل املؤسسةحيد من نطاقوهو  ،والقانون اإلنساين الدويل
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Notes 

1. Ver Anexo con el listado de organizaciones participantes. 
2. Según el último Censo de Población y Vivienda del 2001, la población indígena asciende 

aproximadamente a un 62 por ciento.  
3. En adelante se utilizará la abreviación CPE por razones de espacio.  
4. Artículo 13 de la CPE.  
5. Aprobado mediante Decreto Supremo 29272.  
6. Aprobado mediante Decreto Supremo 29851 de 10 de diciembre de 2008.  
7. Ley 3423.  
8. Ley 3447.  
9. Ley 3454.  
10. Ley 3760.  
11. Ley 3845.  
12. Ley 3935.  
13. Ley 4024.  
14. Ley 3424.  
15. Acuerdo firmado entre el Gobierno de la República de Bolivia y la Oficina del Alto 
    Comisionado de Derechos Humanos, aprobado mediante Ley 3713.  
16. Artículo 15 de la CPE. 
17. Ley 4069.  
18. Artículo 15 de la CPE.  
19. Existen aproximadamente 22.000 denuncias.  
20. Artículos del 21 al 29 de la CPE. 
21. Decreto Supremo 29544. 
22. Decreto Supremo 28994. 
23. El listado completo de probables causas de discriminación está incluido en el Artículo 14 de la 

Constitución Política del Estado. 
24. Decreto Supremo 213. 
25. Ver Informe de la OACNUDH sobre el tema. 
26. Decreto Supremo 29719. 
27. Artículos 21 y 22 de la CPE. 
28. Decreto Supremo 29292. 
29. En adelante se utilizará la abreviación INRA. 
30. Decreto Supremo 29894. 
31. Artículo 26 de la CPE. 
32. El Ministerio de Salud, recibió un premio a la Excelencia en el Liderazgo del Servicio Público. 
33. Artículo 41 de la CPE. 
34. Artículo 66 de la CPE. 
35. Decreto Supremo 109. 
36. Decreto Supremo 100. 
37. Decreto Supremo 28699. 
38. Decreto Supremo 107. 
39. Decreto Supremo 108. 
40. Decreto Supremo 110. 
41. Decreto Supremo 29537. 
42. 824.101 personas alfabetizadas. 
43. La educación debe ser impartida en español y en la lengua indígena de la región en la que se 
    resida. 
44. En la actualidad se cuenta con 14. 292 edificaciones escolares a nivel nacional para la 
    educación pública y gratuita. 
45. Decreto Supremo 156. 
46. Artículo 77 de la CPE. 
47. Artículo 19 de la CPE. 
48. Decreto Supremo 29272. 
49. Artículo 16 de la CPE. 
50. Decreto Supremo 28667. 
51. Artículo 20 de la CPE. 
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52. Artículos 33 y 34 de la CPE. 
53. Ver Informe OXFAM « Cambio Climático, pobreza y adaptación en Bolivia ». 
54. Artículo 30 de la CPE. 
55. Ley 3545. 
56. El español y el idioma indígena de la región en la que trabaje, Artículo 5 de la CPE. 
57. Resolución Prefectural 2033 aprobada el 2007. 
58. Resolución Prefectural 1690. 
59. Decreto Supremo 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos. 
60. Ver explicación del « vivir bien » en discurso de Ministra de Justicia en 12va. Sesión del 
    Consejo de Derechos Humanos. 
61. Artículo 60 de la CPE. 
62. Este Plan complementa el Código niño, niña, adolescente, con la nueva CPE. 
63. Artículo 81 de la CPE. 
64. Artículos 14 y 15 de la CPE. 
65. Decreto Supremo 28736. 
66. Decreto Supremo 29850. 
67. Ley 2450. 
68. Artículo 14 de la CPE. 
69. Decreto Supremo 189. 
70. Ordenanza Municipal 249. 
71. Ley 3729 del 2007. 
72. Se hace mayor referencia en párrafo 74 de este Informe. 
73. Decreto Supremo 0264. 
74. Ley 1886. 
75. Decretos Supremos 28521 y 27477. 
76. Ley 3925. 
77. Decreto Supremo 0256. 
78. Decreto Supremo 328. 
79. Decreto Supremo 28329. 
80. Artículo 15 de la CPE. 
81. Monto de dinero para la alimentación diaria del detenido. 
82. Ley 2298. 

        
 


