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  مقدمة  -أوالً  
 ٢٠١٤-٢٠١٠تقدم دولة بوليفيا املتعددة القوميات تقريرها الثاين عـن الفتـرة              -١

  بااللتزامات اليت قطعتـها آلليـة االسـتعراض        ألغراض االستعراض الدوري الشامل، عمالً    
  .٢٠١٠يونيه /املؤرخ حزيران  للتوصيات اليت قبلتها يف التقرير األولالدوري الشامل وتنفيذاً

  املنهجية وعملية اإلعداد  -ثانياً  
، )١(ُشكل إلعداد التقرير فريق مشترك بني املؤسسات مؤلف من هيئـات الدولـة              -٢

ة السامية حلقـوق    اجتماعية وبدعمٍ تقين من مكتب مفوضية األمم املتحد        منظمات مبشاركة
  .اإلنسان يف بوليفيا

 )٢( عمل علـى صـعيد املقاطعـات العتمـاد          حلقات ٢٠١٣وُعقدت يف عام      - ٣
اإلسهامات املتعلقة بتنفيذ توصيات آلية االستعراض الدوري الشامل يف املؤسسات العامـة     
واخلاصة واحلركات االجتماعية وحكومات البلديات وحكومات املقاطعات ومنظمـات         

  .ع املديناجملتم

نـسان ومحايتـها    اإلطار املعياري واملؤسـسي لتعزيـز حقـوق اإل          -ثالثاً  
  )١٠ و٣ التوصيتان(
 مادة باحلقوق األساسية، واحلقوق     ٢٠٠يعترف دستور الدولة السياسي يف أكثر من          -٤

املدنية والسياسية، وحقوق األمم والشعوب األصلية واحمللية الريفية، واحلقـوق االقتـصادية            
تماعية والثقافية، وحقوق الفئات الضعيفة، وأعمال الدفاع عن احلقوق، فـضالً عـن             واالج

ويتوخى الدستور رؤيةً جنسانية ويعّمم منظور حقوق اإلنسان يف مجيع          . حقوق أّمنا األرض  
  .فصوله

وتعترف بوليفيا حبقوق اإلنسان وتعززها وحتميها، وذلك بكفالة حريـة وفعاليـة              -٥
ص كافة دون أي متييز، وبسبل أخرى تشمل إيالء األولوية يف النظام            ممارسة احلقوق لألشخا  

 قوانني  ٢٠١٤-٢٠١٠فقد صدرت يف الفترة     . الداخلي للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
  ).املرفق(دستورية  تكفل هذه احلقوق اإلنسانية اليت أصبحت بالفعل ذات صفة

 أمينـاً جديـداً للمظـامل       واختارت اجلمعية التشريعية، على أسـاس اجلـدارة،         - ٦
لتقّيـده مببـادئ    " ألف"وحيظى مكتب أمني املظامل هذا باملركز       . ٢٠١٦- ٢٠١٠  للفترة
  .باريس
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  الوضع أمام اهليئات الدولية  -رابعاً  

  )٩ و١التوصيتان (القواعد القانونية الدولية املصدَّق عليها     
الدولية حلقوق اإلنـسان  بوليفيا طرف يف مجيع الصكوك الدولية املكوِّنة للشرعة         -٧

ويف غريها من الصكوك العاملية حلقوق اإلنسان، ومشلت آخر تصديقاهتا علـى الـصعيد              
، )٣(العاملي الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية          

الدويل ، والربوتوكول االختياري للعهد     )٤(والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل    
أما على صعيد البلدان األمريكيـة،     . )٥(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

فقد صّدقت بوليفيا على معظم الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان، وهي بصدد التوقيع مث    
التصديق على اتفاقية البلدان األمريكية ملناهضة العنصرية، واتفاقية البلـدان األمريكيـة            

  .)٦(فحة مجيع أشكال التمييزملكا

  تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات    
 من أجل تقدمي تقاريرها اليت مل تقدَّم بعد إىل           جهوداً ٢٠٠٦بذلت بوليفيا منذ عام       -٨

  .، سيكون البلد قد قدم كل التقارير الواجب تقدميها٢٠١٤وبنهاية عام . هيئات املعاهدات
التقارير من السابع عشر إىل العـشرين املتعلقـة         : )٧(يهأما آخر التقارير املقدمة ف      -٩

، )٢٠١٠فربايـر   /يف شباط  ()٨(باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       
والتقارير الثالث والرابع واخلامس والسادس املتعلقة بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      

تقرير الثاين املتعلق باالتفاقية الدوليـة حلمايـة        ، وال )٢٠١١أغسطس  /يف آب  ()٩(والسياسية
، )٢٠١١أكتـوبر   /يف تـشرين األول    ()١٠(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم      

والتقريران الثاين والثالث املتعلقان باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو            
، والتقريـران   )٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  يف ()١١(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

يف  ()١٢(اخلامس والسادس املتعلقان باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة         
 )١٣(، والتقرير األويل املتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة         )٢٠١٣يونيه  /حزيران

  ).٢٠١٣يوليه /يف متوز(

  ة السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية األمم املتحد    
 بني احلكومة   )١٤(٢٠٠٧، للمرة الثانية، االتفاق املَربم يف عام        ٢٠١٣ ُجدد يف عام      -١٠

فُمددت والية املفوضية اليت تشمل نـشر        ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،     
سة مع مكتـب    وحتتفظ خمتلف هيئات الدولة ومستوياهتا بعالقة دائمة وسل       . التقرير السنوي 

  .املفوضية يف بوليفيا
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 ١٨التوصـيتان   (قوق اإلنسان   التعاون مع املنظومة العاملية ومنظومة البلدان األمريكية حل           
  )١٩و

اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس حقـوق    وجهت بوليفيا دعوة مفتوحة إىل آليات       -١١
مث اسـتقبلت يف    .  التعذيب  زيارة اللجنة الفرعية ملنع    ٢٠١٠واستقبلت يف عام    . )١٥(اإلنسان

 زيارة املقرِّر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره           ٢٠١٢عام  
  .األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب

املقرِّرة اخلاصة املعنية باحلق يف مياه الشرب املأمونـة          وتلقت زيارات غري رمسية من      -١٢
، واملقـّرر   )١٧(أعضاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     ، وأحد   )١٦(وخدمات الصرف الصحي  

  .)١٨(اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية
وتولت بوليفيا رئاسة الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بإعالن األمـم املتحـدة            -١٣

  .يفيةاملتعلق حبقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الر
 ونظمت مؤمتر القمة االستثنائي     )١٩( والصني ٧٧  كما تولت بوليفيا رئاسة جمموعة ال       -١٤

من أجل نظام عـاملي جديـد       :  والصني ٧٧  لرؤساء ورئيسات دول وحكومات جمموعة ال     
ويف هذه القمة، ُجددت االلتزامات املتعلقة بالتنمية املستدامة املنسجمة مع          . )٢٠(لكرامة العيش 

ألرض، وأُبرز دور املرأة يف التنمية، وُعزز االلتزام بالقضاء على الفقر، وجرى التوصـل           أّمنا ا 
ومشلت األعمال التحضريية هلذه    . ٢٠١٥إىل توافق يف اآلراء بشأن خطة التنمية ملا بعد عام           

  .القمة مشاركة الشباب والنساء بعقد لقاءات دولية مسبقة
 .)٢١( هيئة ُممثَّلة رمسيا١٢ً القائمة يف بوليفيا من وتتألف هيئات منظومة األمم املتحدة  -١٥

وقد شاركت بوليفيا يف مجيع مؤمترات الدول األطراف يف االتفاقية األمريكية حلقوق     -١٦
وقدمت بوليفيا  . )٢٢(، واستضافت املؤمتر الثاين   ٢٠١٣مارس  /اإلنسان، اليت ُعقدت منذ آذار    

نظيم واليات املقررين اخلاصـني للجنـة البلـدان          بإعادة ت   مقترحاً )٢٣(خالل املؤمتر األخري  
  .األمريكية حلقوق اإلنسان

 الدورة العادية الثانية واألربعني ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٥ إىل   ٣وُعقدت يف الفترة من       -١٧
للجمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية يف مدينة كوتشابامبا ببوليفيا، واعُتمد فيهـا إعـالن        

واغُتنمت هـذه الفرصـة   ". مع احملافظة على السيادة للبلدان األمريكية  ئياألمن الغذا  حتقيق"
  . بشأن تعزيز منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان حلفز النقاش

  )٧١التوصية (التعاون الدويل     
على إدماج حقوق اإلنسان يف حمافل التكامل اإلقليمي والسياسي اليت           تعمل بوليفيا   -١٨

:  فيها، من أجل تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وهذه احملافل هيالً فاعأصبحت عضواً
التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية، ومجاعة دول األنديز، ومنظمة معاهدة التعاون           
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يف منطقة األمازون، واحتاد أمم أمريكا اجلنوبية، ومجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر             
أمريكا اجلنوبية، وقمة الدولة العربية ودول أمريكا اجلنوبية، وحركة  - مة أفريقياالكارييب، وق

 والصني، وكذلك يف إطار السوق املشتركة لبلدان املخـروط          ٧٧  عدم االحنياز، وجمموعة ال   
  . اجلنويب اليت انضمت إليها مؤخراً

التزمـت الـدول     حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت       ٢٠١١وقد اخنفض منذ عام       -١٩
 يف املائة من ناجتها احمللي      ٠,٧  الاملتقدمة مبنحها؛ إذ مل تِف بالتزامها مبنح البلدان النامية نسبة           

  . اإلمجايل

  )٦٠التوصية (سياسات االقتصاد الكلي   -خامساً  
، أعاد  ٢٠٠٦النموذج االقتصادي واالجتماعي واجملتمعي واإلنتاجي، املنفَّذ منذ عام           -٢٠

ومع هذه الطفرة االقتصادية، ُنفذت سياسـة       . على قطاعات االقتصاد االستراتيجية   السيطرة  
كسندي خوانثيتـو بينتـو   (إلعادة توزيع الدخل يف البلد بطرقٍ مشلت التحويالت املشروطة   

، )وخوانا أثوردوي، ونظام الكرامة للمعاشـات التقاعديـة، ونظـام الـدخل التـضامين             
   . يف املرتبات، واإلعانات املتبادلة املتناسبة عكسياًواالستثمارات العامة، والزيادات

وهي أعلى  ،٢٠١٣ يف املائة يف عام    ٦,٨وحيقق االقتصاد معدالت منو مطّردة بلغت         -٢١
. معدل منو يف الثمانية والثالثني عاماً األخرية وثالث أعلى معدل منو على الصعيد اإلقليمـي              

يف حني بدأت تظهر االستثمارات      امية االقتصاد، وقد أسهمت االستثمارات العامة يف دفع دين      
املنتجني الصغار واملتوسـطني علـى       اخلاصة بفضل السياسات احلكومية اليت تيّسر حصول      

  .القروض
، وارتفاع مستوى الضرييب وأسهم يف منو االقتصاد وعمليات التصنيع زيادة التحصيل      -٢٢

قشف يف إدارة النفقات اجلارية، وبلوغ      الدخل من مبيعات الغاز الطبيعي، واعتماد سياسة الت       
  .االستثمارات العامة مستوياٍت قياسية

 قيمتـها   ٢٠١٣ حىت بلغت يف عام      وأخذت االستثمارات العامة يف التزايد تدرجيياً       -٢٣
ويف .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٣ ٧٨١القصوى يف تاريخ البلد لتصل إىل       

ستأثرت اإلدارة املركزية بأكرب نسبة استثمارات يف البلـد، تلتـها           ا األعوام السبعة املاضية،  
حـاً بلغـت    باوقد حفزت هذه االستثمارات جمال اإلنتاج الذي حقق أر        . الشركات العامة 

 يف املائـة    ٢٨ ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وهو ما ميثل نسبة            ٨٠٥قيمتها  
  .)٢٤(من إمجايل حجم االستثمارات يف البلد

 ٢٠١٣ و ٢٠٠٥وزاد نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفترة ما بني عامي               -٢٤
 منخفض الدخل، وأُقّر تـصنيفها كبلـد متوسـط         فلم تعد بوليفيا بلداً   . بأكثر من الضعفني  

  . درجة جدارهتا االئتمانيةالدخل، وحتسنت أيضاً
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، بلوغ صايف االحتيـاطي الـدويل       للنموذج االقتصادي املطبَّق   النتائج األخرى  ومن  -٢٥
 / مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حىت أيار        ١٤ ٥٤١مستوى تارخيي حيث بلغ     

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وهي أعلى نـسبة يف            ٤٧، أي ما ميثل نسبة      ٢٠١٤مايو  
   .أمريكا الالتينية

  )٦٣و ٦٢ و١٧التوصيات (قر املدقع مكافحة الف  -سادساً  
 يف املائة   ٣٨ من   ٢٠١٣ و ٢٠٠٥اخنفضت نسبة الفقر املدقع يف الفترة ما بني عامي            -٢٦
وقـد مكّـن   .  يف املائة، أي أن حنو مليوين شخص قد خرجوا من دائرة الفقر املدقع           ١٨إىل  

  .ذلك من حتقيق غاية اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية
ن املوارد من زيادة موارد العمالة وإعـادة توزيـع          ومكّنت زيادة إيرادات الدولة م      -٢٧

 /فحـىت كـانون األول    . لفائدة أحَوج الفئات عن طريـق الـسندات االجتماعيـة          الثروة
 يف املائة من سكان بوليفيا من التحويالت النقدية املشروطة،          ٣٦,٦استفاد   ،٢٠١٣ ديسمرب

ى ذلك، ارتفع احلـد األدىن      وعالوة عل .  مستفيداً ٤ ٠٢٨ ٥١٧ليبلغ عدد املستفيدين منها     
 يف املائـة  ٢٨٠ وبنسبة ٢٠١٣ يف املائة عن نسبته يف عام    ٢٠ بنسبة   ٢٠١٤لألجور يف عام    

  .٢٠٠٥عن نسبته يف عام 
ففـي  . ومن النتائج األخرى للنموذج االقتصادي املطبَّق اخنفاض التفاوت يف الدخل           -٢٨
 يف املائـة    ١٠ل دخـل أفقـر       يف املائة من السكان يعاد     ١٠، كان دخل أغىن     ٢٠٠٥عام  
ويـشري معامـل    .  مـرة  ٤٦، اخنفض هذا املؤشر مبقدار      ٢٠١٢ويف عام   .  مرة ١٢٨ منهم
 ٢٠٠٥ يف املائة بـني عـامي        ٢٢ إىل اخنفاض مستوى التفاوت يف الدخول بنسبة         )٢٥(جيين
  .، وهو أكرب اخنفاض شهدته املنطقة)٢٦(٢٠١٢و

  )٣٢التوصية (ات حقوق اإلنسان مؤشر  -سابعاً  
 مؤشرات لـستة    ٢٠١١استجابةً لتوصيات هيئات املعاهدات، اسُتحدثت منذ عام          -٢٩

، وهي التعليم، والعمل، والصحة، والغذاء الكايف،       )٢٧(حقوق إنسانية حتظى باألولوية يف البلد     
  .)٢٨(والسكن، وحق النساء يف حياة خالية من العنف

 احلق يف امليـاه وخـدمات        مؤشرات لثالثة مواضيع جديدة هي     وُتستحدث حالياً   -٣٠
الصرف الصحي، ومكافحة االجتار باألشخاص وهتريبهم، وإمكانية اللجوء إىل القضاء واحلق           

  .يف حماكمة عادلة
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  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان  -ثامناً  
بوليفيا كرمية من أجل كرامة العـيش       : أُجنزت خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان       -٣١

 إعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان للفتـرة           وجيري حالياً  .٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  
اجلديدة، اليت سُتربز يف هذه املرة دور أقاليم احلكم الذايت والبلـديات يف هـذا املـضمار،                 

  .أّمنا األرض وستشمل مسألة الرقابة واملشاركة اجملتمعيتني حتقيقاً لكرامة العيش املتوازن مع

  قوق اإلنساناجمللس الوطين حل  -تاسعاً  
الدعم املؤسـسي   :  األولوية لألنشطة التالية   )٢٩(أَوىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان      -٣٢

للجنة تعزيز إجراءات الدعوى املرفوعة ضد ليوبولدو فرينانديث وآخرين بتهمـة ارتكـاب             
، إدماج أفراد الشعب البوليفي من أصل أفريقي كأعـضاء يف اجمللـس             )٣٠("مذحبة بوربينري "
، اعتماد اخلطة املتعددة القوميات للتثقيـف يف جمـال حقـوق            )٣١(طين حلقوق اإلنسان  الو

 ملتابعة تنفيذ   )٣٣(، دعم استحداث مؤشرات حقوق اإلنسان، تشكيل جلان عمل        )٣٢(اإلنسان
، دعم إعداد دراسة تشخيصية للعنصرية ٢٠١٣-٢٠٠٩اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة 

  . يع أشكال التمييزووضع خطة عمل ملناهضة مج

    ) ١١التوصية  (٢٠٢٥برنامج العمل الوطين حىت عام   -عاشراً  
برنامج العمل الوطين هو خطة لتنفيذ أحكام الدستور الـسياسي للدولـة بتطبيـق               -٣٣

وضعت باالشتراك مع سـكان مجيـع        )٣٤( ركناً ١٣ ويتضمن. استراتيجيات طويلة األجل  
بناء بوليفيا متعددة القوميات تكفل للجميع املـساواة        بلديات البلد وتستهدف توطيد عملية      

  .والعدالة االجتماعية
 ُتعاجل يف إطارها أوجـه  )٣٥(٢٠٢٥ويشمل برنامج العمل الوطين رؤية للبلد يف عام         -٣٤

. اخللل، وتؤدي إىل تطوير القدرات والقضاء على الفقر املدقع وتعميم اخلدمات األساسـية            
  .٢٠١٤ربنامج يف هناية عام ومن املرتقب اعتماد هذا ال

  احلقوق املدنية والسياسية -حادي عشر
 ٢٠١٢ُيمنح األطفال دون سن الثانية عشرة شهادات ميالد جمانية، وينفَّذ منذ عام               -٣٥

  ".أنا موجود، إذن بوليفيا موجودة"برنامج منح بطاقات اهلوية باجملان 
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عن طريق تسجيل رعايـاه خباصـية      اعوُينِفذ البلد حق مواطنيه املهاجرين يف االقتر        -٣٦
 /وُسجل حـىت أيـار   .  هبا متثيل دبلوماسي لدولة بوليفيا      بلداً ٢٩ يف   )٣٦(االستدالل األحيائي 

  . )٣٧( بوليفي وبوليفية يف اخلارج١٠٤ ٠٠٠ ،٢٠١٤ مايو
 الذي  )٣٨(وُيعزَّز أمن املواطنني بتنفيذ النظام الوطين ألمن املواطن من أجل حياٍة آمنة             -٣٧
 إىل حتسني نوعيـة حيـاة       عزز السلم والسكينة االجتماعيني يف اجملالني العام واخلاص، سعياً        ي

ويف إطار اخلطة الوطنية ألمن املواطن، تنفّذ محالت وقائيـة          . املواطنني لضمان كرامة العيش   
هتدف إىل مكافحة العنف واألعمال اإلجرامية واالجتار بالكحوليات واملخدرات وتعاطيهما          

 .م أمن الطرق، وإىل إدارة املخاطروانعدا

  محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  -ألف  
 تنسيق األعمـال املـشتركة يف جمـال         )٣٩(يتيح اتفاق التعاون فيما بني املؤسسات       -٣٨

التحقيق يف حاالت االختفاء القسري اليت حدثت إبان فترات احلكم الديكتاتوري العسكري            
اعُتمد مرسوم ُييسر للـضحايا يف فتـرات احلكـم الـديكتاتوري            و. )٤٠(اليت شهدها البلد  

 وأفراد أسرهم إمكانية االطالع على احملفوظات والسجالت العامة والوثـائق           )٤١(العسكري
إال أن من املؤسف أنه مل ُيعثر حىت اآلن على وثائق صـاحلة             . املوجودة لدى القوات املسلحة   

  .بعتهاأو متا/ألغراض بدء التحقيق يف احلاالت و
رابطة أفراد أسر احملتجزين واملختفني والشهداء يف       "ويعمل البلد يف الوقت الراهن مع         -٣٩

 وغريها من منظمات اجملتمع املدين من أجل إعداد مشروع قـانون  )٤٢("سبيل التحرير الوطين 
  .إلنشاء جلنة احلقيقة

  د اإلنسانيةتسليم املتهمني بارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وجرائم ض    
 )٤٣(ُتعىن الوحدة املتخصصة يف تسليم اجملرمني والتعاون اجلنائي والعالقات الدوليـة            -٤٠

بالعمل يف إطار اتفاقات تعاون يف املسائل اجلنائية، وتويل األولوية للحاالت املتعلقة حبقـوق              
  .اإلنسان

رتكبـة ضـد    وتواصل بوليفيا جهود مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم امل           -٤١
 يف إجراءات تـسليم الـرئيس       ، وحترز تقدماً  )٤٤(٢٠٠٣أكتوبر  /اإلنسانية يف تشرين األول   

حتت محاية سلطات الواليات     السابق غونثالو سانتشيث دي لوثادا وأعوانه، اللذين ال يزالون        
  .املتحدة

  )٥١ و٥٠ و٤٤ و٤٣ و٤٢ و٤١ و٤٠ و٣٩ و٢التوصيات (حق اللجوء إىل القضاء   -باء  
ووفقاً ملبدأ احتـرام     )٤٥(ُينظم هيكل السلطة القضائية وعملها مبوجب قانون القضاء         -٤٢

  . )٤٦(حقوق اإلنسان، وُيعترف بأربعة اختصاصات قضائية
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ويضمن البلد استقالل القضاء منذ بدء دراسة املهن القضائية والنيابيـة يف كليـات                -٤٣
املبادئ الدسـتورية ومبـادئ حقـوق       القضاة وأعضاء النيابة اليت تؤهل طالهبا على أساس         

  .اإلنسان
 إىل تعزيز إصـالح     ٢٠٢٥-٢٠١٣وهتدف خطة القضاء املتعددة القطاعات للفترة         -٤٤

تدريب املوارد البـشرية وتأهيلـها،      : نظام القضاء البوليفي على ستة حماور استراتيجية هي       
سية التقنية، وإدارة املوارد    والتطوير املعياري، وحتقيق المركزية القضاء، وتطوير اهلياكل األسا       
   .االقتصادية، وتعزيز نظام القضاء للشعوب األصلية واحمللية الريفية

، الذي يعزز قدرات    )٤٧(وتنفذ احملكمة العليا برنامج تعزيز استقالل القضاء يف بوليفيا          -٤٥
طـار  مؤسسات نظام القضاء عمالً بالقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وُيعـزز يف إ            

  .دستور الدولة السياسي استقالل القضاء، والشفافية املؤسسية، وإمكانية اللجوء إىل القضاء
 لكل مـن احملكمـة   )٤٨(وقد أُجريت أول انتخابات شعبية للسلطات القضائية العليا      -٤٦

العليا، وحمكمة االختصاص الزراعي البيئي، وجملس القضاء، واحملكمة الدسـتورية املتعـددة            
 ألي تأثري خارجي علـى العمليـة        ، مبشاركة املواطنني وحتت رقابة جمتمعية تالفياً      القوميات
 ملبـدأي املـساواة     ومن بني القضاة السبعة املنتَخبني أربع قاضيات، احتراماً       . )٤٩(االنتخابية
، وثالث قضاة حددوا هويتهم ذاتياً بوصفهم منتمني إىل الـشعوب األصـلية             )٥٠(والتناوب

  . واحمللية الريفية
 إنشاء األكادميية املتعـددة القوميـات       )٥١(ومت مبوجب مدّونة اإلجراءات الدستورية      -٤٧
سات الدستورية بوصفها املركز املعين بالدراسة والبحث يف املـسائل الدسـتورية ويف             اللدر

مسألة حتديث املعلومات يف مجلة جماالت منها حقوق اإلنسان، وقضاء الـشعوب األصـلية              
  .ة، والقانون الدويل اإلنساينواحمللية الريفي

  )٥٢(الدوائر القضائية املتكاملة املتعددة القوميات    
 عن خـدمات الـصلح      تقدم هذه الدوائر التوجيه والدعم القانونيني باجملان، فضالً         -٤٨

كمـا  .  والتمثيل القانوين يف املسائل األسرية واملهنية واملدنية واإلدارية واجلنائية         )٥٣(والوساطة
. دمات الدعم النفسي وتعزز احلقوق والضمانات املكّرسة يف دستور الدولة السياسي          تقدم خ 

  . دائرة قضائية متكاملة متعددة القوميات١٧وتعمل يف خمتلف بلديات البلد 
 تقدمي املـساعدة القانونيـة      )٥٤(وتتوىل الدائرة املتعددة القوميات ملساعدة الضحايا       -٤٩

لقانوين، واملساعدة االجتماعية والنفسية أثناء اإلجراءات      للضحايا حمدودي الدخل، والدعم ا    
القانونية األولية ويف الدعوى اجلنائية حىت تنفيذ احلكم، مبا يعزز جرب الضرر الواقـع علـى                

  .الضحايا ومينع وقوعه جمدداً
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 ٥٥التوصـيات   (احلق يف حرية التعبري واالتصال واحلصول على املعلومـات            -جيم  
  )٥٨ و٥٦و

 على وسائط اإلعالم يف بوليفيا احترام مبدأي الصدق واملسؤولية املكرسني يف            يتعني  -٥٠
. ، مبا يسهم يف تعزيز منظومة القيم اخلاصة مبختلف ثقافات البلد          )٥٥(دستور الدولة السياسي  
  .وفقاً ملبدأ إرساء دميقراطية اإلعالم واالتصاالت وتعمل وزارة االتصاالت

االستفادة من   ةي زيادة إمكان  )٥٦("توباك كاتاري "وليفي  ويتيح أول ساتل اتصاالت ب      -٥١
كمـا  . وسائل التكنولوجيا ويوّسع نطاق االتصاالت السلكية والالسلكية يف املناطق الريفية         

يتيح تقدمي خدمات التعليم والصحة عن ُبعد، ليسهم بذلك يف خلق فرص عمل للمـوظفني               
  .امج واملعدات احلاسوبيةاملتخصصني والتشجيع على إنشاء صناعات وطنية للرب

ومحايةً لإلعالميني، يقدَّم هلم تأمني خاص على احلياة وضد اإلعاقة الدائمة بـسبب               -٥٢
 صندوق متويل لتنفيذ هذه     ، وأُنشئ )٥٧(احلوادث أو األمراض بصفة عامة أو ألي سبب آخر        

  .اخلدمات
ريق إنتـاج وبـثّ     عن ط  وتعزز وسائط اإلعالم التابعة للدولة خمتلف ثقافات البلد         -٥٣

  .برامج تعليمية متعددة اللغات، وبلغة بديلة لألشخاص ذوي اإلعاقة
كما يدعم البلد إنشاء حمطات إذاعية للشعوب احمللية وأخرى جمتمعية ُتذيع بلغاهتـا               -٥٤

 حمطة إذاعية للـشعوب     ٧٤ ،٢٠١٣ديسمرب إىل   /اخلاصة، ليصل عددها حىت كانون األول     
  . صول على املعلومات يف املناطق الريفيةاحمللية، تعزز إمكانية احل

 ٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٤التوصـيات   (مكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييـز         -دال  
  )٧٤و

 آليات وإجـراءات ملنـع      )٥٨(ُينشئ قانون مكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز        -٥٥
شمله من أفعال جنائية العنصرية والتمييز واملعاقبة عليهما، ويوطّد بذلك السياسات العامة مبا ي     

  .)٥٩(جديدة
وطنياً ملكافحـة العنـصرية ومجيـع أشـكال          يوماً مايو/ أيار ٢٤ومت إعالن يوم      -٥٦

أو توعويـة   /أو وقائية و  /، وتنظم فيه مجيع اهليئات العامة واخلاصة أنشطة تأهيلية و         )٦٠(التمييز
  .تستهدف اجلمهور من أجل مكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز

سبتمرب بوصفه اليوم الوطين للشعب والثقافة البوليفيني من أصل         / أيلول ٢٣وأُقّر يوم     -٥٧
 من أجل إعادة تأكيد هوية أفراد الشعب البوليفي املنحدرين من أصـل أفريقـي               )٦١(أفريقي

  .وتقدير ثقافتهم
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ييز وحتفز سياسة دولة بوليفيا املتعددة القوميات ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التم            -٥٨
على اعتماد تدابري سياسية وتشريعية ومعيارية وإدارية       ) ٢٠١٥-٢٠١٢خطة العمل للفترة    (

  .أو التمييزية بتمويل من امليزانية العامة للدولة/للقضاء على املمارسات العنصرية و
 إىل تيسري تنفيـذ    )٦٢(وهتدف اللجنة الوطنية ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز         -٥٩

اسـتفادة   وقـد ُيـسِّرت   . وُتعىن مثاين جلان بتنفيذها يف املقاطعات     . ذات الصلة خطة العمل   
  .)٦٣(اجلمهور من هذه اخلطة عرب بوابة شبكية الستقبال احلاالت وتسجيلها ومتابعتها

 بـاالعتراف بأعمـال   أو التمييزية بـدءاً /ويعمل البلد على منع األفعال العنصرية و      -٦٠
ريقي وإسهاماهتم وإعادة تقدير أبطال الـشعوب األصـلية         األشخاص املنحدرين من أصل أف    

  .وبطالهتا

  )٥٣التوصية (الشفافية ومكافحة الفساد   -هاء  
 مكّـن مـن     )٦٤(قانون مكافحة الفساد والثراء غري املشروع والتحّري عن الثروات          -٦١

قبة  وحدات ملرا  ١٠٤ بلدية ويف مثاين حكومات و     ١٣٦ يف  وحدة ملراقبة الشفافية   ٢٦٠إنشاء  
يف اجلهاز التشريعي وست وحدات يف سلك القضاء         الشفافية يف اجلهاز التنفيذي، ووحدتني    

وأُنشئ مبوجب هذا القانون اجمللـس الـوطين        . وأربع وحدات يف األجهزة األخرى للدولة     
  . ملكافحة الفساد الذي اعتمد اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد

.  ملنع الفـساد ومكافحتـه     )٦٥(قابة اجملتمعيتني وتنتهج هذه اخلطة هنج املشاركة والر       -٦٢
  .أو مجاعات/ويشارك يف هذه الرقابة اجملتمعية مجيع األطراف الفاعلة يف البلد من أفراد و

ونظمت وزارة الشفافية املؤسسية ومكافحة الفساد اجتماع القمة الثالث املتعـدد             -٦٣
ضحة هبذا الشأن تتمثل يف املبـدأ       القوميات لوحدات مراقبة الشفافية، الذي اعتمد سياسة وا       
  .)٦٦(التوجيهي لتنفيذ سياسات تيسري احلصول على املعلومات

تلقـت النيابـة     يف حني  ،٢٠١٣ بشأن حاالت فساد حىت عام        حكماً ٨٢وصدر    -٦٤
وقد متكن النظام املتكامل للمعلومات املتعلقة مبكافحة الفساد واسـتعادة          .  بالغاً ٧٣٣العامة  

 خـالل    دوالراً ١١٧ ٨٤٦ ٠٦٨ استعادة أموال إىل خزينة الدولة بلغـت         من أموال الدولة 
  . ٢٠١٣-٢٠٠٦الفترة 
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 ٦٢ و ٥٤ و ١٧التوصيات  (احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       -ثاين عشر
  )٧٣ و٧٢ و٦٨ و٦٥ و٦٣و

  احلق يف التعليم  -ألف  
ومنذ . العايليها مرحلة التعليم    توفر الدولة التعليم اجملاين يف مجيع مراحل التعليم، مبا ف           -٦٥
  .، ُتمنح شهادة الثانوية باجملان خلرجيي مجيع الوحدات التعليمية يف البلد٢٠٠٩عام 
وُيسند قانون التعليم إيل األمم والشعوب األصلية واحمللية والريفية مسؤولية وضـع              -٦٦

 وقيمها ورؤاها   مناهج دراسية إقليمية الطابع تعكس خربات هذه األمم والشعوب ومعارفها         
، أصبحت شـعوب    ٢٠١٣ومنذ عام   . الكونية، بغرض إدماجها يف املناهج الدراسية العامة      

 من هذا التحّول أَْيمارا، وكيتشوا، وغواراين، وتشيكيتانا، وأَيوريا، وغوارايا، وموخينيا، جزءاً 
  .اجلديد يف العملية التعليمية

وبلـغ  . )٦٧(مات إىل ثالثة أضـعاف      وزاد عدد الوظائف اجلديدة للمعلمني واملعل       -٦٧
 /وحىت كانون األول  .  مليار بوليفيانو  ١٥ وحده   ٢٠١٣مستوى االستثمار يف التعليم يف عام       

استفاد من مزايـا سـند خوانثيتـو بينتـو، الـذي يعـزز املـساعدة                ،  ٢٠١٣ ديسمرب
  . وطفلة يف مجيع أحناء البلد طفال١ً ٩٥١ ٣٨٥ التعليمية،

 على سند إعانة إضايف يـسمى       ٢٠١٤ والطالبات منذ عام     وحيصل أفضل الطالب    -٦٨
 للمراهقني والشباب على الدراسة، خاصة يف املناطق      ، تشجيعاً )٦٨("التفوق يف شهادة الثانوية   "

  .الريفية

  اخلطة املتعددة القوميات للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
ـ       ٢٠١٣بدأ يف عام      -٦٩ ف يف جمـال حقـوق      تطبيق اخلطة املتعددة القوميـات للتثقي

 ، املُعدَّة على حنو تشاركي، هبدف تعزيز ثقافة احترام حقوق اإلنسان ووجـوب            )٦٩(اإلنسان
تطبيقها وكفالتها بتوازن وانسجام مع أّمنا األرض، عن طريق عمليـات تثقيفيـة لألفـراد               

 للتثقيف يف واجملتمعات احمللية تتسم باملنهجية والشمول، يتوىل تنفيذها النظام املتعدد القوميات         
اجملتمعي، املُثمـر للتثقيـف يف      -جمال حقوق اإلنسان يف إطار النموذج التعليمي، االجتماعي       

  .جمال حقوق اإلنسان
، أُنشئت مدارس داخلية ووسائل مواصالت      ومن أجل فئات السكان األضعف حاالً       -٧٠

 يف الـربامج   األطفال واملـراهقني والـشباب  مدرسية وبرامج للتغذية املدرسية، تشمل أيضاً   
   .التعليمية العادية

 دورات وحلقات عمل تدريبيـة يف جمـاالت         )٧٠(وتعقد مؤسسات الدولة بانتظام     -٧١
  . حقوق اإلنسان، والقانون الدويل اإلنساين، وتنفيذ قانون مكافحة العنف ضد املرأة
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  ٢٠١٢-٢٠٠٩برنامج ما بعد حمو األمية للفترة     
ناطق الريفية، بصفة خاصة، من الربنامج الوطين حملو يستفيد سكان ضواحي املدن وامل   -٧٢

، )٧٢("نعم، أستطيع املواصـلة   " والربنامج الوطين ملا بعد حمو األمية        )٧١("نعم، أستطيع "األمية  
  .بالتعاون مع احلكومة الكوبية

 من هذين الربناجمني، ليسهم ذلـك يف تعزيـز هويـة            وتشكل اللغات احمللية جزءاً     -٧٣
قافية وتطوير اللغات احمللية، وُتستحدث املادة التعليمية فيهما بالتنـسيق مـع            املشاركني الث 

  .اجملالس التعليمية للشعوب احمللية

  التكنولوجيا يف جمال التعليم    
للتعليم عن ُبعد استفاد      جمتمعياً  مركزاً ٤٧١ إنشاء   ٢٠١١-٢٠٠٦ شهدت الفترة     -٧٤
 ٥ ٥٧٧سلّمت الوحدات التعليميـة     كما ت .  معلم ومعلّمة  ٤ ٠٠٠ طالب و  ٥٧ ٠٠٠ منها

  .  ومعدات حاسوبية أخرى جمانياًحاسوباً
ويف إطار مشروع حاسوب لكل معلّم، يتسلّم مجيع املعلمني واملعلمـات يف نظـام             -٧٥

  معلمـاً  ٧٨ ١٥٣، تـسلّم    وحـىت اآلن  . واسيب حممولة باجملان  التعليم املتعدد القوميات ح   
  .٢٠١٤ احلواسيب بنهاية عام حواسيبهم، وُيزمع االنتهاء من تسليم

، تسلّم ٢٠١٣ويف إطار برنامج حاسوب لكل طالب، الذي ُشرع يف تنفيذه يف عام               -٧٦
 حاسوب جمـاين، وسيتـسلّم طـالب املرحلـة          ١٢ ٥٠٠طالب املرحلة االبتدائية بالفعل     

  .٢٠١٤ حاسوب يف عام ١٢ ٥٠٠ الثانوية

  غاتاجلامعات البوليفية للشعوب األصلية، ومعهد الل    
 للتعليم اجلامعي يرتكز على      خمتلفاً تقدم اجلامعات البوليفية للشعوب األصلية شكالً       -٧٧

التعليم املتعلق بإهناء االستعمار، والتعليم املراعي لكل ثقافـة علـى          : ثالثة حماور أساسية هي   
دولـة  حدة والتعليم املشترك بني الثقافات، والتعليم املُنتج واجملتمعي، هبدف تغيري طـابع ال            

بتدريب املوارد البـشرية مـن منظـور         العايل  للتعليم  خمتلفاً االستعماري، كما تقدم شكالً   
 ٢١٩ أول   ٢٠١٢وقد ختّرج منها يف عـام       . جمتمعي، ُمنتج، مع احلفاظ على اهلوية الثقافية      

  .مهنياً
وبغرض احلفاظ على اللغات السارية يف البلد وتعزيزها، أُنـشئ املعهـد املتعـدد                -٧٨
 للغات وثقافات األمم والشعوب  معهدا٢٧ًميات لدراسة اللغات والثقافات، ويتألف من      القو

  .األصلية واحمللية الريفية
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  )٦٩ و٦٧التوصيتان (احلق يف الصحة   -باء  
 الرعاية واحلماية الصحيتني يف البلد،      )٧٣(ينظم قانون تقدمي اخلدمات الصحية الشاملة       -٧٩

  .الصحية الشاملةوينص على تعميم خدمات الرعاية 
وُتطبَّق يف إطار خطة تنمية قطاع الصحة سياسات استراتيجية متوسـطة وطويلـة               -٨٠

األجل هتدف إىل تعميم خدمات الرعاية وإمكانية اإلفادة من اخلدمات الصحية، وإنشاء نظام             
 الصحة املوّحد اجملتمعي املشترك بني الثقافات هبدف تاليف مجيع أشكال االستبعاد من قطاع             

الصحة، واستعادة السيادة الصحية، وتشجيع مشاركة اجملتمع املدين ودوره الرقـايب، كمـا             
وُتعيد هذه اخلطة مسؤولية الدولة عن      . هتدف هذه السياسات إىل القضاء على نقص التغذية       

  . إرساء ثقافة الصحة الشاملة وعن نوعية احلياة
حة الوطين املؤلف من التأمني العام لألم       وينفَّذ يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين نظام الص         -٨١

  . والطفل والتأمني الطيب اجملاين للمسّنني
، إىل تقدمي ٢٠١٣يونيه /، الذي ُشرع يف تنفيذه يف حزيران   "صحيت"ويهدف برنامج     -٨٢

 عن تعزيز عمل املراكز الطبيـة، باستـشارة خـرباء           الرعاية الطبية يف املرتل باجملان، فضالً     
 )٧٥( صحياً  مركزاً ٤٠  جريت حىت هذا التاريخ أعمال توِسعة وترميم وجتهيز ل        وأُ. )٧٤(كوبيني

  .  مليار بوليفيانو٨٦يف ثالث مقاطعات باستثماراٍت بلغت قيمتها 
ويوجد بكل مقاطعة مركز إلعادة التأهيل اجملتمعي لذوي اإلعاقة يقدم الرعاية باجملان   -٨٣

  .حسّية، وجلميع املرضى احملتاجني للرعاية  أومتعددة بإعاقات بدنية أو لألشخاص املصابني
 على إعداد مشروع قانون احلقوق اجلنسية واإلجنابية، مبشاركة         وجيري العمل حالياً    -٨٤

كما جيري العمل على تنفيذ إسهامات جديدة فيما يتعلق مبنع احلمـل      . املنظمات االجتماعية 
ل منع احلمل، وكذلك فيما يتعلق بنشر والتدريب واملساعدة التقنيني يف جمال تكنولوجيا وسائ  

   .احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية يف اجملتمع وتوعية اجلمهور به
ــة     -٨٥ ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــتراتيجية لل ــة االس ــار اخلط ــذ يف إط                      وتنفَّ

نـسية   أعمال تسهم يف االستجابة إىل طلبات الرعاية الصحية اجل         )٧٦(٢٠١٥-٢٠٠٩ للفترة
واإلجنابية املقدمة يف إطار نظام الصحة األسري اجملتمعي املشترك بني الثقافات، هبدف إنفـاذ           
ممارسة احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة والرجل يف خمتلف مراحل حياهتما من منظور مراعٍ             

  . حلقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ومشترك بني الثقافات

  )٥٩التوصية (احلق يف العمل   -جيم  
 السلطة التوجيهية فيما يتعلق بصوغ سياسات العمـل،         ٢٠٠٦اسُتعيدت منذ عام      -٨٦

ويعترف دستور الدولة السياسي بالعمل الالئق بوصـفه        . ومكّن ذلك من رد حقوق العمال     
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 من حقوق البوليفيني كافة دون متييز، ويقتضي احلصول على أجور أو مكافآت عادلـة               حقاً
ة، ويضمن هلم وألسرهم حياةً كرمية واستقراراً وظيفياً يف ظروٍف متساوية           ومتساوية وُمرضي 

  . وُمرضية
 لصاحل العاملني، تركز على مسائل      ٢٠١٤-٢٠٠٦ خالل الفترة     قانوناً ٣٢وصدر    -٨٧

  . االستقرار الوظيفي، وحرية تكوين اجلمعيات، واملزايا االجتماعية، واألجر الالئق، والعمالة
 يف املائة   ٨,٢ه التدابري من تواصل اخنفاض نسبة البطالة يف احلضر من           وقد مكّنت هذ    -٨٨

فقد (، وإعادة وزيادة القدرة الشرائية لألجور،       ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٣,٢ إىل   ٢٠٠٥يف عام   
  ). يف املائة٣٢٧ بنسبة ٢٠١٤ و٢٠٠٥زاد احلد األدىن الوطين لألجور يف الفترة بني عامي 

 بطلب من نقابة العمال املركزية يف بوليفيا،        )٧٨(ملعاشات التقاعدية  قانون ا  )٧٧(وُعّدل  -٨٩
 يف املائـة، وُعجلـت      ٣٠حبيث زيد متوسط إمجايل الدخل يف العامني املاضيني بنسبة بلغت           

  .إجراءات التقاعد
. ويويل نظام اخلدمات العامة الوطين للعمالة أولوية الرعاية للفئات الضعيفة والشباب            -٩٠

  :يف الوقت الراهن برناجمان لالستثمارات العامة مهاولدى البلد 
، الذي يهدف إىل تقدمي التدريب الـتقين للـشباب          "وظيفيت الالئقة األوىل  "برنامج   •

والعشرين، من أجل حتسني إمكانيـة      ضعاف احلال بني سن الثامنة عشرة والرابعة        
وبة يف سـوق    حصوهلم على فرص العمل وتطوير كفاءاهتم املهنية يف اجملاالت املطل         

 شـاب حـىت     ٦ ٠٠٠،  ٢٠٠٨واستفاد من هذا الربنامج املطبق منذ عام        . العمل
 ؛٢٠١٣ عام

، ويتألف مـن ثالثـة      ٢٠١٢نوفمرب  /برنامج دعم العمالة، املطبق منذ تشرين الثاين       •
من أجل التنسيق بـني     " الدائرة املتعددة القوميات للعمالة   "تعزيز عمل   : عناصر هي 

لعمل، وتدريب األشخاص الذين يواجهون صعوبات يف       العرض والطلب يف سوق ا    
النفاذ إىل سوق العمل مع تقدمي الدعم املايل هلم مبا يعادل احلد األدىن الوطين لألجور 

ويهـدف  . ملدة ثالثة أشهر، وتقييم أثر الربنامج مبا يتيح تلقي تعليقات عليه الحقاً           
  .٢٠١٥  عامل حىت عام٢٠ ٠٠٠هذا الربنامج إىل إفادة أكثر من 

ويكفل البلد عدم إمكانية تسريح املرأة من العمل خالل فترة احلمل، ويقّر حق األم                -٩١
 كانت حالتهما املدنية، يف التمتع بعدم إمكانية التسريح         أو األب البيولوجي، أياً   /البيولوجية و 

 األول، دون أن يؤثر ذلك علـى قيمـة         بلوغ املولود عامه   من العمل منذ بداية احلمل حىت     
   .األجر
وتتمتع النساء العامالت يف اخلدمة العامة أو اخلاصة، الالئي يشغلن وظائف دائمة أو               -٩٢

مؤقتة، باحلق يف احلصول على إجازة سنوية مدفوعة األجر ليوم واحد من أيام العمل الرمسية               
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أو تصوير  /للكشف عن سرطان الرحم و    " بابانيكوالو"إلجراء فحص طيب مؤلف من خزعة       
  . باألشعةالثديني
وقد نفذت الدائرة املتعددة القوميات للعمالة أنشطة يف مجيع أرجاء البلد، امتـازت               -٩٣

بتقدمي املساعدة حبسب احلاالت وتقدمي التوجيه املهين عن طريق خدمة املرشد الوظيفي الذي             
  .)٧٩(يقدم املعلومات عرب شبكة اإلنترنت

  احلق يف احلصول على اخلدمات األساسية  -دال  
تعترف بوليفيا دستورياً حبق اجلميع، على قدم املساواة، يف احلصول على اخلـدمات            -٩٤

األساسية املتمثلة يف املياه الصاحلة للشرب، وشبكات اجملاري، وخدمات الكهرباء، وتوصيل           
  . الغاز إىل املنازل، واخلدمات الربيدية، وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية

حصول األسر حمدودة الدخل    " تعريفة الكرامة "  ام التعريفة املسمى ب   ويتيح تنفيذ نظ    -٩٥
، ليـستفيد   ٢٠٠٦وُيطبق هذا النظام منذ عام      . على خصم يف قيمة خدمات الكهرباء العامة      

   .)٨٠( شخص يف املتوسط يف مجيع أرجاء البلد٩٠٠ ٠٠٠ منه شهرياً
إمكانية االستفادة على نطاق    " توباك كاتاري "ويتيح الساتل البوليفي األول املسمى        -٩٦

وتصل . واسع من خدمات اهلاتف احملمول والتلفزيون واإلنترنت يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين           
 مركز اتصاالت يف شىت اجملتمعات احمللية بالبلد، لتيـسر          ٢ ٥٠٠خدمة اإلنترنت اجملانية إىل     

  .بذلك إمكانية احلصول على املعلومات
 سكان بوليفيا من االستفادة من      ٢٠٠٦النفط والغاز يف عام     وقد مكّن تأميم قطاع       -٩٧

ومتوِّل الدولة هذه اخلدمة باعتبارها خدمةً جمانية لفئة املستخدمني         . توصيالت الغاز إىل املنازل   
  .)٨١(املرتليني، وتنفذها الشركة العامة حلقول النفط البوليفية

  ات الصرف الصحياحلق يف احلصول على املياه الصاحلة للشرب وخدم  -هاء  
 مببادرة منها تنفيذ خدمة توفري املياه الصاحلة للشرب، املعترف هبا           )٨٢(تواصل بوليفيا   -٩٨

" ميـاهي "، وذلك عن طريق سلسلة الـربامج       إنسانياً ألمم املتحدة بوصفها حقاً   يف منظومة ا  
  .  أسرة٢٦٣ ١٩٥اآلن  واستفاد من هذه الربامج حىت". ٣مياهي "و" ٢مياهي "و

 يف املائـة مـن      ٩٨ ومت بفضل تنفيذ هذه الربامج توفري املياه الصاحلة للـشرب يف            -٩٩
وزاد متوسط استثمارات الري    .  مليون دوالر سنوياً   ٥٠البلديات، باستثماراٍت بلغت قيمتها     

 مليون دوالر، األمر    ٤٨ إىل ثالثة أضعاف، فبلغت استثمارات الري السنوية         ٢٠٠٦منذ عام   
 ٢٠١٤وستحقق بوليفيا بنهاية عام .  هيكتار٣٠ ٠٠٠  الرقعة الزراعية بالذي مكّن من زيادة 

الغاية املتعلقة بإمكانية احلصول على املياه الصاحلة للشرب ضمن األهداف اإلمنائية لأللفيـة،             
  .٢٠١٥املُتوقع حتقيقها يف األصل يف عام 
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  )٦١التوصية (احلق يف الغذاء الكايف   -واو  
رياً بالتزامها بكفالة األمن الغذائي للسكان كافة، بتوفري الغذاء         تعترف بوليفيا دستو    -١٠٠

ويواصل البلد تطبيق منوذج التنمية الريفية املنتجة بنجاح، وقـد          . الصحي واملناسب والكايف  
  .اسُتنسخ يف بلدان أخرى حول العامل

 يف  ٥,٣وشهد قطاع اإلنتاج الزراعي واحليواين املتصل بتوفري الغذاء زيادة بنـسبة              -١٠١
املائة يف العام املاضي، نظراً لدعم املنتجني الزراعيني بربامج املساعدة التقنيـة التـشاركية يف               

وعالوة على ذلك، ُنفذت خدمات ائتمانية      . جمايل استخدام البذور اجليدة وإدارة التربة واملياه      
  .استهدفت قطاع اإلنتاج الزراعي احليواين

 إىل تعزيـز اإلنتـاج الزراعـي    )٨٣(تمعي الزراعـي ويهدف قانون ثورة اإلنتاج اجمل   -١٠٢
وعلى حنو تكميلي، ُيسهم قـانون      . والتمكني من توطيد األمن والسيادة الغذائيني يف بوليفيا       

 )٨٥( واملنظمات االقتصادية اجملتمعيـة احملليـة      )٨٤(املنظمات االقتصادية الريفية واألصلية احمللية    
 يف حتقيق الـسيادة واألمـن       )٨٦(تدامة وبالسيادة الغذائية  املتعلق بتكامل الزراعة األسرية املس    

  .الغذائيني عن طريق الزراعة األسرية املستدامة املنسجمة مع أّمنا األرض
، )٨٧(وقد تولت بوليفيا رعاية اجتماع البلدان األطراف يف معاهدة التعاون األمازوين            -١٠٣

 باألمن الغذائي، واقترحـت مفهومـاً     الذي هدف إىل حتليل مفهوم السيادة الغذائية وعالقته         
  .)٨٨(للسيادة الغذائية توافقت عليه اآلراء فيما بعد

وُعّدل هدف اجمللس الوطين للغذاء والتغذية، فأُسندت إليه مسؤولية تعزيز إعمـال              -١٠٤
  . )٨٩(احلق يف الغذاء الكايف

سياسـات   بانتـهاج    (JIWASA)" خيواسا"وجيري يف الوقت الراهن تنفيذ برنامج         -١٠٥
استراتيجية لَرمسلة الوحدات املُنتجة الضعيفة ومنحها املوارد املالية واإلنتاجية الالزمة، مبا حيقق           

 صندوق دعم   تشمل مثالً  )٩٠(وقد ُسّنت قوانني إلنشاء صناديق مالية     . التنمية املستدامة للبالد  
كمـا  .  الدولة محاية األمن الغذائي يف    ، هبدف (PROLECHE)جمّمع مصانع منتجات األلبان     

 لتنظيم األنشطة والعالقات اإلنتاجيـة التجاريـة      )٩١(أُنشئ جمّمع مصانع إنتاج قصب السكر     
  . واملتعلقة بالصناعات التحويلية يف قطاع زراعة قصب السكر

مثل برنـامج     خلدمة ى السكان الريفيني األضعف حاالً،      )٩٢(وما زالت تنفَّذ برامج     -١٠٦
ية الريفية الزراعية الداعم لتنفيذ املبادرات املنتجة عن طريـق برنـامج            املشاريع املنظَّمة للتنم  

، وبرنامج دعم األمن    ٢٠١٣ أسرة حىت عام     ٦ ٢٠٠التحالفات الريفية الذي استفادت منه      
الغذائي الذي ينظم مشاريع متكاملة قائمة على سياسة األمن والسيادة الغذائيني، ويـديرها             

   .٢٠١٣ أسرة حىت عام ١٥ ٨٩٩وينفذها، والذي استفادت منه 
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  )٦٤التوصية "(القضاء التام على نقص التغذية"و" سند خوانا أثوردوي"برناجما     
سند خوانا أثوردوي هو حتويل نقدي مشروط تستفيد منه األمهات يف فترة احلمل               -١٠٧

 /وحىت أيار . واألطفال دون سن الثانية الذين استوفوا شرط اخلضوع لفحوصاٍت طبية شاملة          
وقـد أُجـري   ). ٤املرفق (  امرأةً وطفالً ١ ١٦٨ ٦٩٠، استفاد من هذا السند      ٢٠١٤مايو  

  .)٩٤("تقييم أثر السند" و)٩٣("تقييم عمليات السند"تقييمان هلذا التدبري مها 
أما عن مهمة الربنامج املتعدد القطاعات للقضاء التام على نقص التغذية، فهي حتسني         -١٠٨

وقد نظمت وحـدة    . دون سن اخلامسة والنساء احلوامل واملُرِضعات     الصحة العامة لألطفال    
   .)٩٥(التنسيق التابعة للجنة التقنية باجمللس الوطين للغذاء والتغذية جتارب تنفيذ الربنامج

ومن استراتيجيات القضاء على نقص التغذية، التشجيع على الرضـاعة الطبيعيـة،              -١٠٩
غذية املعزَّزة واملكمِّالت باملغذّيات الدقيقة، وتعزيز عمل       وعلى تناول املكمِّالت الغذائية واأل    

وقد مكّنت هذه التدابري من خفض نسبة نقص التغذيـة املـزمن            . وحدات التغذية املتكاملة  
وبفـضل النتـائج    . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ١٨,٥ إىل   ١٩٨٩ يف املائة يف عام      ٤١,٧ من

  . ٢٠١٥ستراتيجية حىت عام املمتازة هلذا الربنامج، ُمّددت فترة خطته اال

  احلق يف السكن   -ايز  
ُيسهم برنامج اإلسكان االجتماعي والتضامين يف احلد من نسبة العجز يف الـسكن               -١١٠

 الوحدة التنفيذية للمساكن ٢٠١١مارس /وأُنشئت يف آذار  . بإنشاء مساكن يف املناطق الريفية    
ري املوئل والعتاد للسكان املتضررين من      يف حاالت الطوارئ، املعنية بتقدمي حلول سكنية وتوف       

  .الكوارث الطبيعية
 وحدة سكنية جمانيـة ملنكـويب االهنيـار         ٢٢٤، ُسلِّمت   ٢٠١٣فرباير  /ويف شباط   -١١١

ويف الفتـرة مـا بـني       . )٩٦(٢٠١١فرباير  /األرضي الذي ضرب مقاطعة ال باث يف شباط       
 )٩٧(ع مقاطعات بالبلد   وحدة سكنية جمانية يف تس     ٦١ ٦٨٨ ُسلّمت   ٢٠١٣ و ٢٠٠٦ عامي

 وحدة سـكنية    ٣٣٤ إنشاء   وجيري حالياً . كتعويض عن اخلسائر النامجة عن كوارث طبيعية      
 وحدة سكنية أخـرى يف إطـار عمـل          ٢٠ ٠٠٠ومن املُزمع إنشاء    . مزودة بألواح مشسية  

  . )٩٨(الوحدة التنفيذية للمساكن يف حاالت الطوارئ
يف قطاعي اإلنتاج واإلسكان،     عملية منح القروض   )٩٩(وحيفز قانون اخلدمات املالية     -١١٢

وُيجيز احلصول على السكن اخلاص بفوائد منخفضة وطويلة األجل، ليؤدي بذلك الوظيفـة             
  . االجتماعية للخدمات املالية

فقد جنح املعهـد    .  عمليات استصالح األراضي ومتليكها    ٢٠٠٦وتتواصل منذ عام      -١١٣
 مليـون هيكتـار، وأصـدر يف هـذه          ٥٩,٢ح  الوطين لإلصالح الزراعـي يف استـصال      

  واعتبارياً  طبيعياً  شخصاً ١ ٢١٨ ٥٧٣ نافذاً للملكية، استفاد منها       صكاً ٤٥٥ ٦٥٦ الفترة
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وبلغـت  .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة       ١١١,٢باستثماراٍت بلغت قيمتها    
 امـرأة قـد   ٦٣٧ ١٢٢، أي أن ٢٠١٣ يف املائة حىت عـام   ٤٦لألراضي   متلّك املرأة  نسبة

  .أاستفدنَ من صكوك ملكية األراضي

  )١٣ و١٢التوصيتان (احلقوق الفئوية  -ثالث عشر

  )٧٠ و٦٤ و٥٧ و٢٥ و٢٠ و١٤ و٥التوصيات (حقوق املرأة   -ألف  
ُيحرز البلد تقدماً يف جتريد مؤسسات الدولة والسياسات العامـة واإلدارة العامـة               -١١٤

ة السلطة الذكورية، األمر الذي مكّن من إحراز تقدم نـوعي     وعمليات توزيع املوارد من غَلَب    
 املـرأة تـبين     -يف رسم السياسات العامة وتصّورها انعكس يف اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص          

  .)١٠٠(بوليفيا اجلديدة من أجل كرامة العيش
ويتواصل تنفيذ هذه اخلطة يف إطار برنامج األصول اإلنتاجية واملواطنـة املـسمى               -١١٥

، املوجه إىل النساء الالئي يعشن يف حالة فقر مدقع، والذي يشجع على تنمية              "رنامج بذور ب"
 بتيسري إمكانية حصوهلا على املـوارد اإلنتاجيـة          واجتماعياً املرأة يف املناطق الريفية اقتصادياً    

 ٩٧٨واستفادت من الربنـامج حـىت اآلن        . واألصول الرأمسالية والتسويق واملساعدة التقنية    
 وممارسة   امرأة يف حتقيق استقالهلن الذايت اقتصادياً      ٣ ٧٥٣ ية، إذ جنحت  دة اقتصادية ريف  وح

 امرأة املساعدة التقنية ورأس املال لبـدء مـشاريعهن   ٢ ٥٥٣حقوقهن كمواطنات، وتلقّت   
  .  مقاطعة بالبلد حظيت باألولوية١٨اإلنتاجية ودعمها يف 

 يكّرسان ضمن مبادئهما إمكانية  )١٠١( قانونني وَتوطّد مبدآ املساواة والتناوب مبوجب      -١١٦
ممارسة احلقوق السياسية على قدم املساواة بني الرجل واملرأة، فضالً عن إمكانيـة التمثيـل               

 يف املائة للقوائم الفردية والشعوب األصلية، احترامـاً ملختلـف أشـكال    ٥٠الربملاين بنسبة  
  . لسياسيالدميقراطية وُسبلها احملددة يف دستور الدولة ا

وخالل العام األول من إدارة حكومة الرئيس إيبو موراليس، ُشكل جملـس وزاري               -١١٧
ويف .  يف املائـة   ٣٥، بلغت هذه النسبة     ٢٠١٣ويف عام   .  يف املائة  ٥٠مثّلت فيه املرأة نسبة     

، بلغت نسبة مشاركة املرأة يف أقاليم احلكم الذايت للشعوب األصـلية واحملليـة              ٢٠١٠ عام
 يف املائة ٤٠ يف املائة يف مقاطعة تشوكيساكا، و    ٤٦ يف املائة يف مقاطعة ال باث، و       ٦٢ الريفية

  . يف املائة يف مقاطعة بوتوسي٢٠يف مقاطعة سانتا كروث، و
ويستهدف برنامج تكافؤ الفرص األشخاص بني سن الثامنـة عـشرة واحلاديـة               -١١٨

 واحمللية الريفية وحمدودي الدخل،     والعشرين واألشخاص املنتمني إىل األمم والشعوب األصلية      
من أجل حتقيق اإلدماج االجتماعي يف املعاهد العسكرية للقوات املسلحة وإعمـال مبـدأي         

  . املساواة وتكافؤ الفرص
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وميكّن برنامج املساواة بني اجلنسني يف القوات املسلحة من إدماج املرأة يف املؤسسة               -١١٩
، زادت نسبة النـساء يف القـوات        ٢٠١٢ ففي عام    .العسكرية على قدم املساواة مع الرجل     

، متكّنت امرأة من بلوغ رتبة عميد       ٢٠١٣ويف عام   . املسلحة واخلدمات العسكرية التمهيدية   
  . وامرأتان من بلوغ رتبة لواء يف الشرطة البوليفية)١٠٢(يف اجليش

  ) ٤٧ و٣٣ و٣٢ و٣١ و٣٠التوصيات (مكافحة العنف ضد املرأة     
 على أن أعمـال     )١٠٣(ون الشامل لكفالة متتع املرأة حبياة خالية من العنف        ينص القان   -١٢٠

العنف املرتكبة ضد النساء تشكل جرائم موجبة إلقامة دعوى عامة، وحيدد القانون أفعـال              
جنائية جديدة تشمل على سبيل املثل قتل اإلناث والتحّرش اجلنسي والعنف داخل األسرة أو              

 رغم مضي عام     نظام القضاء يف تطبيق هذا القانون ما زال جلياً         بيد أن قصور  . العنف املرتيل 
ووفقاً للبيانات الصادرة عن جملس القضاء، جرى النظر بصورة سريعة خالل           . على صدوره 

ضايا  فقط من الق   ١٢١ يف   ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ مارس إىل / آذار ١٥الفترة من   
  . قضية١٢ ٣٣٧املقدمة اليت بلغ عددها 

 بأنه ال يلزم إلجراء عمليـة       )١٠٤(ضى حكم احملكمة الدستورية املتعددة القوميات     وق  -١٢١
اإلجهاض يف حاالت االغتصاب إقامة دعوى رمسية، بل يكفي لذلك إبالغ الضحية وحدها             

  . بتعّرضها هلذه اجلرمية
ق  فرصة التحا  وأُدمج القضاء على العنف ضد املرأة يف قانون التعليم الذي يعزز أيضاً             -١٢٢

  .الطفالت واملراهقات والشابات بنظامي التعليم الرمسي والبديل وفرصة استمرارهن فيهما
 آليات وإجراءات   )١٠٥(وحيدد قانون التحّرش والعنف السياسيني بسبب نوع اجلنس         -١٢٣

أو املنتخبات  /ملنع التحّرش والعنف السياسيني واملعاقبة عليهما، مبا يكفل للنساء املرشحات و          
  .  ممارسة حقوقهن السياسية)١٠٦(امالتأو الع/و

 يوماً وطنياً ملكافحة مجيع أشـكال       )١٠٧(نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥وتقرر إعالن يوم      -١٢٤
  . ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأةاً عام٢٠١٢ ضد املرأة، وإعالن عام العنف
سهم يف القضاء على    وينفذ الربنامج الوطين ملكافحة العنف اجلنساين استراتيجياٍت ت         -١٢٥

  .املعاقبة‘ ٤‘الرعاية، و‘ ٣‘و املنع،‘٢‘الكشف، و‘ ١‘: العنف من أربعة جوانب هي
وجيري يف الوقت الراهن تصميم النظام املتكامل املتعدد القوميـات ملنـع العنـف                -١٢٦

  .اجلنساين واحلماية منه ورعاية ضحاياه ومعاقبة ممارسيه والقضاء عليه
، مث يف "ال للعنف ولو ملرة، ال للعنف إىل األبد   " محلة بعنوان    ٢٠١٢وُنظمت يف عام      -١٢٧
، كاستراتيجيتني إعالميتني ملكافحة العنف ضد املرأة   "الشجاع ليس بعنيف  " محلة   ٢٠١٣عام  

  .)١٠٨(على الصعيد الوطين، بالتنسيق مع منظومة األمم املتحدة
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 التابعة جلهاز الشرطة البوليفية، فضالً عن       )١٠٩( العنف وأُنشئت القوة اخلاصة ملكافحة     -١٢٨
بيد أن هذه التدابري مل تنفَّذ بعد       . )١١٠(حماكم االختصاص ونيابات مكافحة العنف ضد املرأة      

  .يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين

  )١٥ و٨التوصيتان (حقوق الطفل واملراهق   -باء  
 ليتضمن احلماية القانونية حلقـوق الطفـل        )١١١( قانون الطفل واملراهق   ُينقّح حالياً   -١٢٩

واملراهق على حنو شامل ويُبرز مصلحة الطفل العليا وحقه يف العيش يف كَنـف أسـرة، ويف       
كما يعاقب القانون على مجيع أشكال      . النماء الكامل، ويف النَّسب دون أي متييز، ويف اهلوية        

راهقون وحيظر هذه األفعال، ويوائم     العنف والسخرة واالستغالل اليت يتعرض هلا األطفال وامل       
  .بني إجراءات التبّني اإلدارية والقضائية مبا يضمن نشأهتم يف كنف أُسر

، ُتجمـع   )١١٢(ويف إطار النظام الشامل للمعلومات املتعلقة باألطفـال واملـراهقني           -١٣٠
ـ             بلِّغني معلومات اجتماعية دميغرافية عن األطفال واملراهقني الذي قُدمت هلم خـدمات، وامل

واملبلَّغ عنهم، ومضمون البالغات، واإلجراءات الواجب اّتباعها، وعملية املتابعة اليت أُجريت           
  .)١١٣(لكل من اإلجراءات اليت نفذهتا مكاتب الدفاع عن الطفل واملراهق

و اخلطة املتعددة القوميات للرُّضع واألطفال واملراهقني، املقرَّر تنفيذها يف الفترة مـا      -١٣١
، سوف تكفل لألطفال واملراهقني ممارسة حقـوقهم يف إطـار           ٢٠٢٥ و ٢٠١٤ عامي   بني

األسرة واجملتمعات احمللية واحلركات االجتماعية واملؤسسات العامة، وسيتعزَّز ذلك مبشاركة          
  .األطفال واملراهقني مشاركةً رائدة

  )٣٨ و٣٧ و٣٦ و٣٥التوصيات (القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال     
ري وضع اللمسات األخرية على إعداد اخلطة الوطنية اخلمسية ملنع أسوأ أشـكال          جي  -١٣٢

  .٢٠١٨-٢٠١٤عمل األطفال والقضاء التدرجيي عليها ومحاية املراهق العامل، للفترة 
 يف املائة من جممـوع      ٥٣، ميثل الذكور نسبة     )١١٤( للمعهد الوطين لإلحصاء   ووفقاً  -١٣٣

ـ   ؛مارهم بني السابعة والسابعة عشرةملتراوحة أعاألطفال واملراهقني العاملني ا   ل يف حـني متث
 ١٧ إىل   ١٥ يف املائة منهم يف الفئة العمرية من         ٤٢ ويدخل   ؛ يف املائة منهم   ٤٧اإلناث نسبة   

 ٢٨يف حني يندرج     ، عاماً ١٤ إىل   ١٢ يف املائة منهم يف الفئة العمرية من         ٣٠عاماً، ويدخل   
 يف املائة منهم يف املناطق الريفية      ٧٢ ويعيش   ؛ عاماً ١١وام إىل    أع ٧يف املائة منهم يف الفئة من       

  .  يف املائة يف املناطق احلضرية٢٨و
وتعكف وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي على تنفيذ برنـامج إمكانيـة              -١٣٤

، الذي يساعد يف القضاء على ظاهرة السُّخرة        )١١٥(٢٠١٥-٢٠١٣اللجوء إىل القضاء للفترة     
ها من أشكال العمل اجلربي املماثلة اليت ختضع هلا اُألسر املنتمية إىل الشعوب األصلية يف               وغري

  .منطقيت تشاكو واألمازون البوليفية
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وتركّز وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي تطبيق االستراتيجيات ذات الصلة            -١٣٥
، وقد نفذت مخسة مشاريع     )١١٦(ليف املناطق اليت تزداد فيها ممارسة أسوأ أشكال عمل األطفا         

جتريبية ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال استهدفت املراهقني العاملني وأُسرهم يف أربـع             
  . مقاطعات

  )٢٨التوصية (حقوق الشباب واملراهقني مسلويب احلرية     
ينص دستور الدولة السياسي على تاليف فرض التدابري السالبة للحرية على الـشباب         -١٣٦
راهقني، وعلى تلقّيهم الرعاية التفضيلية من السلطات القضائية واإلدارية والُشُرطية، مبـا            وامل

ويتعني تنفيذ تدبري احتجازهم    . يضمن هلم على الدوام صْون كرامتهم واحلفاظ على هويتهم        
  . يف مرافق غري تلك املخصصة للبالغني، مع مراعاة احتياجاهتم العمرية

 أنـشطته،   )١١٧(لتأهيل الشباب وإعادة إدماجهم يف اجملتمع     " اكالَوم"ويباشر مركز     -١٣٧
 تنفَّذ يف إطاره حلقات عمل للشباب وبرامج إلعادة تأهيلهم وتقـدمي             تعليمياً ويطبق منوذجاً 

الرعاية الصحية الشاملة واملتخصصة هلم، وُتجرى عمليات متابعة للمراهقني الذين يغـادرون   
  .دة االحتجازاملركز على سبيل الدعم بعد قضاء م

وتشكل خطة العمل الفوري للمراهقني والشباب مسلويب احلرية آليةً لتنسيق وتنفيذ             -١٣٨
  . املهام بني خمتلف هيئات الدولة من أجل إهناء الدعاوى القضائية اليت مل ُيبّت فيها بعد

  قـضائياً  حقوق الطفل الذي يعيش يف السجن بصحبة والديه اللذين ينفـذان حكمـاً                
  )٢٩صية التو(

 للتعامل مع إشكالية األطفال واملـراهقني       )١١٨(ُشكلت جلنة مشتركة بني املؤسسات      -١٣٩
وقد قُطع  . الذين يعيشون يف مرافق السجون، وتعمل اللجنة من أجل إخراجهم منها تدرجيياً           
  .التزام بإنشاء مراكز إيواء لألطفال واملراهقني توفر هلم أفضل أحوال معيشية ممكنة

من سـجن سـان     يف املائة من األطفال واملراهقني ٩٥ى االتفاق على إخراج     وجر  -١٤٠
  .هبذا الشأن بيدرو وما زال العمل جارياً

وأُنشئت يف بعض مرافق السجون دور حضانة لألطفال حىت سن اخلامسة، حيـث               -١٤١
ُعقدت علـى   و.  عن األنشطة التعليمية والتربوية والفنية     ، فضالً )١١٩(يقدَّم هلم الغذاء املتكامل   

صعيد املقاطعات حلقات عمل لتوعية اآلباء واألمهات مسلويب احلرية مبخاطر عيش أبنـائهم       
  . معهم يف مرافق السجون



A/HRC/WG.6/20/BOL/1 

23 GE.14-08925 

 ٧ و ٦التوصـيات   (حق الفرد يف حياة خالية من االجتار باألشخاص وهتريبهم            -جيم  
  )٣٠ و١٦و

 إىل مكافحة هاتني    )١٢٠(يهدف القانون الشامل ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريبهم        -١٤٢
اجلرميتني وكفالة حقوق الضحايا األساسية بتوطيد تدابري وآليات الوقاية واحلماية والرعايـة            

  .)١٢١(واملقاضاة واملعاقبة اجلنائية
وتنفَّذ يف إطار السياسة العامة املتعددة القوميات ملكافحـة االجتـار باألشـخاص               -١٤٣

ءات ترمي إىل احلد من جرمييت االجتار باألشخاص         إجرا )١٢٢(٢٠١٧-٢٠١٣وهتريبهم للفترة   
وهتريبهم والقضاء عليهما، وتشكل هذه السياسة األساس الذي تستند إليه خطط مكافحتهما            

  .يف املقاطعات
 تسع جلان   )١٢٣(ولدى اجمللس املتعدد القوميات ملكافحة االجتار باألشخاص وهتريبهم         -١٤٤

ة ونيابية لصوغ هذه السياسة العامـة واعتمادهـا         باملقاطعات تعمل بوصفها هيئات تنسيقي    
وتنفيذها دون متييز، مع مراعاة مبدأ املساواة بني اجلنسني وبني األجيال، ومن منظور مشترك              

   .بني الثقافات
 )١٢٤(ويقّر كل من الربوتوكول املوحد للرعاية املتخصصة لضحايا االجتار والتهريب           -١٤٥

دة سارية يف شىت أحناء اإلقليم الوطين لتقدمي الرعايـة          وخطة التدخل إجراءات وأدوات موح    
  .للضحايا على حنو مشترك بني املؤسسات جبودة ومحيمية

 كـل  وأُنـشئت يف   األشخاص املختفني،  وحدة للتبليغ عن   ولدى الشرطة البوليفية    -١٤٦
 ةكما تـنظم الـشرط    . )١٢٥(مقاطعة بوليفية شعبة معنية مبسألة االجتار باألشخاص وهتريبهم       

  .دورات تدريبية منتظمة للموظفني التابعني هلذه الشعبة
 فريـق متعـدد   )١٢٦(ولدى اإلدارة العامة ملكافحة االجتار باألشـخاص وهتريبـهم      -١٤٧

التخصصات أطلق محالت وقائية على الصعيد الوطين، وأجرى عمليات مراقبة وحتقق متعلقة            
 الفريق قواعد لتنظيم استخدام شبكة      بنقل األطفال واملراهقني حاملي تصاريح السفر، ووضع      

  .)١٢٧(اإلنترنت من جانب األطفال واملراهقني وتنظيم أماكن إقامتهم
وأُدمج هذا املوضوع يف املناهج الدراسية لكليات املهـن القـضائية ويف األحبـاث                -١٤٨

  .األكادميية للجامعات العامة
ت رقابة على حمطات السفر      عمليا )١٢٨(وُتجري مكاتب الدفاع عن الطفل واملراهق       -١٤٩

  .  من أجل مراقبة سفر القّصر)١٢٩(األرضية بتوزيع مناذج بيانات
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  حقوق الشباب  -دال  
 ٢ ٨٩٥ ٥١٧يبلغ عدد سكان بوليفيا بني سن اخلامسة عشرة والتاسعة والعشرين             -١٥٠

  . يف املائة من جمموع السكان٢٨,٥نسمة، أي ما ميثّل نسبة 
 ممارسة حقوقهم واالضطالع بواجباهتم على حنو كامل،        )١٣٠(ويضمن قانون الشباب    -١٥١

وتصميم اإلطار املؤسسي ذي الصلة وإنشاء اهليئات النيابيـة وهيئـات التـداول املعنيـتني       
  .بالشباب، ووضع السياسات العامة املتعلقة هبم

وأُنشئ مبوجب هذا القانون جملس الشباب املتعدد القوميات، الذي سيعقد اجتماعه             -١٥٢
السياسة العامة املتعلقة بالشباب، فتهيئ األحوال       أما. ٢٠١٤يوليه  / متوز ٢٥ و ٢٤األول يف   

  .ملشاركتهم مشاركةً فاعلة يف عملية اختاذ القرارات

  حقوق املسّنني  -هاء  
 حقوقهم وواجباهتم واستحقاقاهتم، فضالً عن املؤسـسات        )١٣١(ينظم قانون املسّنني    -١٥٣

دة إجيابية   توجيهية خللق ثقافة جدي    السياسة العامة ذات الصلة خطوطاً    وحتدد  . املعنية حبمايتهم 
، تكفل للمسنني إمكانية احلصول على خدمات الـصحة والتعلـيم           فيما يتعلق بالشيخوخة  

وتضمن هلم الدخل واملكانة االجتماعية، وتقضي على التمييز والعنف وسوء املعاملة، وتنفَّـذ   
وقد ُعدل القانون اجلنائي مبوجب هذا القانون       .  املعنية هبم  يف إطارها آليات لتعزيز املؤسسات    

  .ليشمل محاية املسنني ومعاقبة من ينتهك حقوقهم
املكافأة  كما زادت .  يف املائة  ٥,٨ بنسبة   ٢٠١٣وقد زاد إمجايل دخل املسنني يف عام          -١٥٤

 مليـون   ٣٠٠ ، فُرصد ما يربو علـى     )١٣٢(السنوية املقدمة للمقاتلني السابقني يف حرب تشاكو      
وحـىت كـانون    .  مليون بوليفيانو للمستحقني كدخل شهري     ١,٢بوليفيانو للمتقاعدين وحنو    

 ١ ٠٢٣ ٦١٢" دخل الكرامـة  "من   بلغ عدد كبار السن املستفيدين     ،٢٠١٣ديسمرب  /األول
  .شخصاً

  )٦٦ و٢٤التوصيتان (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -واو  
املمارسة التامة حلقوقهم واالضـطالع      )١٣٣(يضمن قانون األشخاص ذوي اإلعاقة      -١٥٥

ملبدأ تكافؤ الفرص، ومنحهم معاملة تفضيلية يف        بواجباهتم على قدم املساواة مع غريهم ووفقاً      
إمكانية : يف إطار مخسة حماور هي     وتنفَّذ السياسة العامة ذات الصلة    . إطار نظام محاية شاملة   

مكانية الوصول إىل البيئة املادية، وإمكانية      احلصول على اخلدمات، والتكامل االقتصادي، وإ     
االطالع على املعلومات وإجراء األحباث واملشاركة يف احلياة الثقافية واألنـشطة الترفيهيـة             

  .والرياضية
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 مليون بوليفيـانو    ٤٠وميوَّل صندوق التضامن واملساواة الوطين لذوي اإلعاقة مببلغ           -١٥٦
 يف  وظفني العموميني يف جمال اإلعاقة من إدماجهم مهنياً       ومتكّن خطة تأهيل القادة وامل    . سنوياً

، استفاد من الدخل التضامين لـذوي       ٢٠١٣ديسمرب  /وحىت كانون األول  . املؤسسات العامة 
  . شخص١٧ ٠٠٠اإلعاقة اخلطرية وبالغة اخلطورة 

  حقوق املستخدمني واملستهلكني  -ايز  
 يكفـل للجميـع يف خمتلـف        )١٣٤(القانون العام حلقوق املستخدمني واملستهلكني      -١٥٧

مستويات احلكم باإلقليم الوطين احلق يف جودة الغذاء، وصحة املعلومـات، واملـساواة يف              
املعاملة، وحرية اختيار املنتجات، واحلق يف معاجلة الشكاوى املتعلقة باخلـدمات األساسـية           

  .والطبية واملصرفية واملالية، وحيمي هذه احلقوق مجيعها
ة التوعية باالستهالك املسؤول وحقوق املـستخدمني واملـستهلكني         ووضعت خط   -١٥٨

  .برناجماً توعوياً يستهدف مقدمي السلع واخلدمات ومستخدميها

حقوق األشخاص ذوي امليـول اجلنـسية واهلويـات اجلنـسانية املغـايرة               -حاء  
  )٢٦ التوصية(

 وإجراءات ملنع مجيع     آليات )١٣٥(قانون مكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز      أنشأ  -١٥٩
ومـن مثّ، تـشمل     . أشكال التمييز واملعاقبة عليها، مبا يف ذلك التمييز بسبب امليل اجلنسي          

السياسة العامة ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز محاية املثليني واملثليات ومزدوجي امليل 
  .اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثى

مايو باليوم الوطين ملكافحة كراهية املثلية اجلنسية ومغايري        / أيار ١٧وحيتفل البلد يف      -١٦٠
 الحترام حقوق السكان املثليني واملثليات ومزدوجـي        ، تعزيزاً )١٣٦(اهلوية اجلنسية يف بوليفيا   

وأُنشى على صعيد املقاطعات جملس املواطنني      . امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثى     
  .نساينللتنوع اجلنسي واجل

وُتنتج وزارة اإلعالم برامج وثائقية وبرامج مسعية بـصرية للتوعيـة بالـسلوكيات               -١٦١
كمـا نـشرت اللجنـة    . التمييزية اليت متاَرس ضد هؤالء السكان، واليت جيب القضاء عليها   

 توعوية يف البلد تـستهدف مكافحـة   الوطنية ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز نقاطاً     
د السكان املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسية             التمييز ض 

  .واخلناثى، وتعتمد على مشاركة أفراد من هؤالء السكان أنفسهم
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  )٤٩ و٢٧التوصيتان (حقوق األشخاص مسلويب احلرية   -طاء  
علقـة  السجون يف البلد من مشاكل اكتظاظ ُتعزى إىل املشكلة النظاميـة املت            تعاين  -١٦٢

وتصدياً هلذا الواقع، صدرت مراسيم رأفة وعفو عن        . وتراكم القضايا  بالتأخر يف إقامة العدل   
 / حـىت حزيـران   شخـصاً ٦٥٤وقد أُفـرج عـن   . )١٣٧(السجناء املُدانني بارتكاب ُجنح   

  .٢٠١٤ يونيه
 وإنشاء مرافـق سـجون      وجيري حالياً حتسني اهلياكل األساسية للسجون تدرجيياً        -١٦٣
 ُتسهم يف توليد الـدخل ألسـر        )١٣٨( أنشطة ُمنتجة  وتنفَّذ يف مرافق السجون أيضاً    . جديدة

  .مسلويب احلرية
 املساعدة القانونية وخدمات الدفاع اجلنائي الـتقين        )١٣٩(ويقدم قانون الدفاع العام     -١٦٤

باجملان جلميع األشخاص املتهمني أو املّدعى عليهم معدومي الدخل واألشـخاص الـذين مل              
  . وا حمامني للدفاع عنهميوكّل
مـن أجـل     وجيري يف الوقت الراهن إعداد مشروع قانون لتعديل القانون اجلنائي           -١٦٥

وُينشئ قانون الدائرة املعنيـة     . تعريف جرمية التعذيب وفقاً ألحكام اتفاقية مناهضة التعذيب       
لقاسـية أو   آلية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة ا          )١٤٠(مبنع التعذيب 

الالإنسانية أو املهينة امتثاالً ألحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وجيري           
  . العمل على وضع الئحتهحالياً

  )٧٨التوصية (حقوق املهاجرين والالجئني   -ياء  
 )١٤٢(وُتجيز الئحتـه  .  حبقوق العمال املهاجرين وحيميها    )١٤١(يعترف قانون اهلجرة    -١٦٦
وُنفـذ يف هـذا     . صول على تأشريات الدخول وتصاريح اإلقامة الدائمة ألسباب إنسانية        احل

السياق نظام العفو وتسوية أوضاع املهاجرين القانونية الذي يرمي إىل تـسوية األوضـاع              
  .القانونية للمواطنني األجانب املوجودين يف األراضي البوليفية على حنو غري نظامي

نون مكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز والسياسة العامة        قا كما حيمي كل من     -١٦٧
   .املنبثقة عنه السكان املهاجرين والالجئني أيضاً

 بااللتزامات الدولية املتعلقة حبمايتهم ويقّر جمانيـة        )١٤٣(ويفي قانون محاية الالجئني     -١٦٨
  .)١٤٤(خدمات اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني
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 ٤٦ و ٤٥التوصيات  (لشعوب األصلية واحمللية الريفية     حقوق األمم وا   -رابع عشر
  )٧٧ و٧٦ و٧٥ و٧٤ و٤٨و

ُتعَمل حقوق األمم والشعوب األصلية واحمللية الريفية، املدجمة يف دسـتور الدولـة               -١٦٩
ومن بني عناصره، على سبيل     . السياسي، يف إطار تشريعي صيغَ باالشتراك مع هذه الشعوب        

، وقانون مشاورة الشعوب األصلية يف اإلقليم )١٤٥(اجملتمعي الزراعيقانون ثورة اإلنتاج  املثال،
، والقانون العـام للحقـوق والـسياسات        )١٤٦(األصلي وحممية إسيبورو سيكوريه الوطنية    

، وقانون املنظمات االقتصادية الريفية واألصلية احمللية واملنظمـات االقتـصادية           )١٤٧(اللغوية
، وقـانون   )١٤٨(امل الزراعة األسرية املستدامة وبالسيادة الغذائيـة      اجملتمعية احمللية، املتعلق بتك   

   .)١٤٩(محاية األمم والشعوب األصلية احمللية األضعف حاالً
وحتظى األمم والشعوب األصلية واحمللية الريفية بنسبة مشاركة سياسية كاملة يف شىت   -١٧٠

ائة من أعضاء جملس النـواب،     يف امل  ٣٣ويشكل ممثلو الشعوب األصلية نسبة      . هيئات الدولة 
  . للقواعد القانونية الداخلية لكل أمة وشعب أصليوُتحدَّد كيفية انتخاهبم وفقاً

 يف اجلمعية التشريعية املتعددة القوميات مشروع القـانون اإلطـاري           وُينقَّح حالياً   -١٧١
ب األصـلية   للمشاورة املسبقة، املُعّد على حنو مشترك بني وزارة الداخلية واألمم والـشعو           

احتاد الشعوب األصلية البوليفية، واجمللس الوطين      : واحمللية الريفية اليت مثّلتها املؤسسات التالية     
احملليني، واحتاد نقابات العمال الفالحني األوحد      " ماركاس ديل كُوّياسويو  "و" أَّيوس"جملتمعي

لية ببوليفيـا، واحتـاد     للفالحات من الشعوب األصلية احمل    " بارتولينا سيسا "ببوليفيا، واحتاد   
   .النقابات العمالية يف اجملتمعات احمللية ببوليفيا

  )٧٦ و٤٨ و٤٦التوصيات (نظام القضاء لدى الشعوب األصلية     
حيدد قانون حتديد الوالية القضائية آليات التنسيق والتعاون بني الواليات القـضائية              -١٧٢

قضائية األخرى املعترف هبا دستورياً يف إطـار        للشعوب األصلية واحمللية الريفية والواليات ال     
   .التعددية القانونية

يتعني على الواليات القضائية كافة احترام احلق يف احلياة وسائر احلقوق والضمانات              -١٧٣
وفيما يتعلق بنظـام االسـتئناف      . املعتَرف هبا يف دستور الدولة السياسي وتعزيزها وكفالتها       

لية واحمللية الريفية، ُيعترف حبق هذه األمم والشعوب يف اللجوء          اخلاص باألمم والشعوب األص   
وصيغت يف هذا املضمار السياسة العامة      . إىل حمكمة أعلى وفقاً للهيكل التنظيمي لكل إقليم       

  .ب األصلية واحمللية الريفيةلتوطيد قضاء الشعو
لدسـتورية   باختصاص احملكمـة ا    )١٥٠(ويقضي قانون مدّونة اإلجراءات الدستورية      -١٧٤

املتعددة القوميات حبسم تنازع االختصاص القضائي بني الواليات القضائية للشعوب األصلية           
  . واحمللية والريفية، والوالية القضائية العادية، والوالية القضائية املتعلقة باملسائل الزراعية البيئية
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  حقوق الشعوب -خامس عشر

  احلق يف التنمية    
 للتنمية البديلة مؤسسةً عامة ُتعىن بتعزيز التنمية الـشاملة يف  يشكل الصندوق الوطين    -١٧٥

البلد، بتمويل املشاريع اليت حتظى بأولوية اجلهات الفاعلة احمللية واملستفيدين بصفة رئيسية يف             
وينفذ هذا الصندوق عمليات تنميـة      .  مؤثراً جمال زراعة نبات الكوكا يف البلد باعتباره جماالً       

شاركية، مبا يعزز القدرات اجملتمعية احمللية واملؤسسية على اإلدارة الذاتيـة           شاملة مستدامة وت  
  .من أجل القضاء على العوامل املسبِّبة للفقر واالستبعاد وتدهور البيئة

ويدير الصندوق الوطين للتنمية البديلة لصاحل األمم والشعوب األصلية واحمللية الريفية             -١٧٦
ية وحيّوهلا إىل هذه األمم والشعوب، بتنفيذ برامج ومشاريع         موارد مالية عامة وخاصة وخارج    

تسهم يف تنميتها الشاملة مع احلفاظ على هويتها ورؤيتها اخلاصة، مبا حيترم خمتلف أشـكال               
  .)١٥١(احلياة واالستخدامات والعادات وعالقتها بالطبيعة

  حقوق أّمنا األرض    
 مـن الـرؤى      أّمنا األرض، انطالقاً    بقدسية )١٥٢(يعترف قانون حقوق أّمنا األرض      -١٧٧

الكونية لألمم والشعوب األصلية واحمللية الريفية، ويقّر حقوقها يف احلياة، والتنوع، وامليـاه،             
مث حيدد القانون واجبـات     . واهلواء النظيف، والتوازن، والتجدد، ويف حياة خالية من التلوث        

  .تب الدفاع عن أّمنا األرضالدولة واجملتمع من أجل محاية أّمنا األرض، لينشئ مك
 )١٥٣(وحيدد القانون اإلطاري ألّمنا األرض والتنمية الشاملة من أجل كرامة العـيش             -١٧٨

أسس التنمية الشاملة باالنسجام والتوازن مع أمنا األرض مبا يكفل هلا استدامة القدرة علـى               
عارف السلف، يف إطار    جتديد عناصر ونظم حياهتا، وذلك باستعادة وتعزيز اخلربات احمللية وم         

  .تكامل احلقوق وااللتزامات والواجبات
  بعنوان ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١وَرعت بوليفيا اللقاء الدويل الذي ُعقد يف          -١٧٩

". فلننهي دورة الالزمن ولنستقبل دورة التوازن واالنسجام اجلديدة من أجل أّمنـا األرض            "
سول ديـل َسـغرادو     "واعُتمد يف جزيرة    .  العامل وحضر اللقاء قادة احلركات االجتماعية يف     

 إجراًء لتحقيق كرامـة     ٤٠الذي يتضمن عشر واليات و    " بيان جزيرة سول  " "الغو تيتيكاكا 
  . العيش باالنسجام مع أّمنا األرض
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  االلتزامات الطوعية - عشرسادس
عراض الدوري  لقد أَوفت بوليفيا بااللتزامات الطوعية العشرة اليت قطعتها آللية االست           -١٨٠

وتغتنم هذه الفرصة لتقطع على نفـسها التزامـاٍت         . الشامل خالل استعراض تقريرها األول    
  :طوعية جديدة على النحو التايل

تنفيذ سياسات عامة بشأن حقوق اإلنسان تتفق مع برنامج العمل الـوطين حـىت               •
 .، وتوضع مبشاركة اجملتمع املدين٢٠٢٥ عام

  . اإلنسان مفّصلة حبسب نوع اجلنس واجليلإعداد إحصائيات ملؤشرات حقوق •

إنشاء سجل موحد للمستفيدين من أجل حتديد االحتياجات مستقبالً ومنح سندات            •
 .  للربامج االجتماعيةاإلعانة الالزمة وفقاً

 .إنشاء حمفل مشترك بني املؤسسات يف جمال حقوق اإلنسان إلعداد التقارير الدورية •

سليم املتهمني بارتكاب انتهاكات حلقـوق اإلنـسان        مواصلة اجلهود الرامية إىل ت     •
  .وجرائم ضد اإلنسانية

  االستنتاجات -عشرسابع 
 لكرامة العيش باالنسجام مع أّمنا  يف إعمال حقوق اإلنسان حتقيقاًحترز بوليفيا تقدماً    -١٨١
 وما زالت تواجه حتديات يستلزم التصدي هلا مواصلة العمل باالشتراك مع املنظمات           . األرض

وستظل بوليفيا على الدوام منفتحةً على احلوار يف جمـال حقـوق            . واحلركات االجتماعية 
اإلنسان، يف إطار التعاون البّناء، وكذلك يف جمال احترام السيادة وحق الشعوب يف تقريـر               

  .مصريها

 Notes 

 1 Con información de los Ministerio de: Justicia, Relaciones Exteriores, Gobierno Planificación y 
Desarrollo, Economía y Finanzas Públicas, Desarrollo Productivo y Economía Plural, Desarrollo 
Rural y Tierras, Culturas y Turismo Defensa, Trabajo, Empleo y Previsión Social, Transparencia, así 
como el Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional, Órgano Legislativo. A 
nivel departamental participaron los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos 
Municipales. 

 2 En las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. 
 3 Ley 358 del 17 abril, 2013. 
 4 Ley 324 del 27 diciembre, 2012. 
 5 Ley 156 del 26 julio, 2011. 
 6 Ambas en proceso de ratificación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
 7 Se encuentra en elaboración los siguientes informes: Inicial para la Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 21º al 24 para la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 3º y 4º para el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 8 Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
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 9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 10 Convención Internacional de Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 
 11 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
 12 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. 
 13 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 14 Ley 3713 del 13 julio, 2007. 
 15 El 10 de febrero de 2010. 
 16 El 2013. 
 17 El 2013. 
 18 El 2014. 
 19 Desde enero 2014. 
 20 Realizada el 14 y 15 de junio del 2014 en la ciudad de Santa Cruz. 
 21 FAO, OACNUDH, OPS-OMS, PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNODC, ONU MUJERES, OIM y 

UNDSS y el Banco Mundial. Asimismo, el ACNUR, FMI, HABITAT, OACI, OCHA, OIEA, OIT, 
OMM, ONUDISA, PNUMA, UIT y UNESCO desarrollan actividades en el país. 

 22 Realizada el 14 de mayo del 2013 en la ciudad de Cochabamba. 
 23 Realizada en Haití en mayo del 2014. 
 24 Bolivia: Una mirada a los logros más importantes del Nuevo Modelo Económico–Brochure 2014. 
 25 Medida de desigualdad en la distribución de ingresos dentro de un país. 
 26 Idem 15. 
 27 Web: www.ine.gob.bo/indicadoresddhh. 
 28 El 2012, se conformaron 6 Comités Técnicos de Trabajo para la construcción participativa de 

Indicadores que incluyen a: Ministerio de Justicia; Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Ministerio de Educación; Ministerio de Salud y 
Deportes; INE, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; Brigada de Protección a la Familia de la 
Policía Boliviana, Comando General de la Policía Boliviana, Comité Técnico del Consejo Nacional 
de Alimentación y Nutrición. Se realizaron talleres de validación con organizaciones de la sociedad 
civil. 

 29 Creado por Decreto Supremo 29851 del 10 de diciembre 2008, como entidad encargada de la 
dirección y fiscalización de los objetivos planteados en el PNADH 2009-2013. 

 30 Resolución del 10 de junio de 2011. La masacre de Porvenir, sucedió el 11 de septiembre de 2008 
provocada por la oposición al gobierno boliviano y con el resultado de 18 campesinos muertos y cerca 
de 30 desaparecidos. En las investigaciones resaltó que los actores fueron parte del personal de la 
prefectura del departamento de Pando bajo órdenes del entonces Prefecto, Leopoldo Fernández, 
actualmente bajo detención domiciliaria a la espera del resultado del juicio. 

 31 Resolución Ministerial Nº 354/11 de fecha 14 de noviembre de 2011. 
 32 Resolución Nº 001/2012 de fecha 23 de noviembre de 2012. 
 33 Comisión de Derechos de los Pueblos y Naciones Indígena, Originario, Campesina y Afrobolivianos; 

Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comisión de Derechos Civiles y Políticos; 
Comisión de los Derechos de la Mujer; Comisión de Grupos en Riesgo de Vulnerabilidad y Comisión 
Interinstitucional de Lucha contra el Racismo y Discriminación. 

 34 Los pilares son: 1. Erradicación de la Pobreza Extrema. 2. Socialización y Universalización de los 
Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien. 3. Salud, Educación y Deporte para la Formación de 
un Ser Humano Integral. 4. Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad Propia. 5. Soberanía 
Comunitaria Financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 6. Soberanía Productiva con 
Diversificación y Desarrollo Integral sin la Dictadura del Mercado Capitalista. 7. Soberanía sobre 
nuestros Recursos Naturales con Nacionalización, Industrialización y Comercialización en Armonía y 
Equilibrio con la Madre Tierra. 8. Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del Saber 
Alimentarse para Vivir Bien. 9. Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, Respetando los 
Derechos de la Madre Tierra. 10. Integración Complementaria de los Pueblos con Soberanía. 11. 
Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública bajo los Principios de No Robar, No Mentir y No ser 
Flojo. 12. Disfrute y Felicidad Plena de Nuestras Fiestas, de Nuestra Música, Nuestros Ríos, Nuestra 
Selva, Nuestras Montañas, Nuestros Nevados, de Nuestro Aire Limpio, de Nuestros Sueños. 

 35 Año del bicentenario de la fundación del país. 
 36 Responde a recomendación del Comité CMW. Ver  http://sereci.oep.org.bo. 
 37 Datos del Servicio de Registro Civil. 
 38 Ley Nº 264. 
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 39 Firmado el 2013 entre la Fiscalía General del Estado, la Universidad Mayor de San Andrés y el 
Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas. 

 40 Entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982. 
 41 Resolución Ministerial 316 de 16 de mayo de 2009 del Ministerio de Defensa. Esta Resolución 

dispone el acceso a la documentación clasificada del Escalafón del Personal de la Fuerzas Armadas 
correspondiente a los meses de julio y agosto de 1980 con la finalidad de investigar sobre el paradero 
de los restos de Renato Ticona Estrada, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Juan Carlos Flores Bedregal. 

 42 Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional. El 
proyecto de ley se revisa en la Cámara de Diputados, Comisión de DDHH. 

 43 Del Ministerio Público. 
 44 Conflictos que se denominaron Guerra del gas sucedidos de septiembre a octubre del 2003, 

relacionados a la exportación de gas natural de Bolivia durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada. 

 45 Ley 025 de 24 de junio de 2010. 
 46 Jurisdicción Ordinaria, Jurisdicción Agroambiental, Jurisdicciones Especiales y Jurisdicción Indígena 

Originaria Campesina. 
 47 Financiado por la Unión Europea, la OACNUDH y la AECID. 
 48 Realizada el 16 de octubre del 2011 acorde al Artículo 20 de la Ley del Órgano Judicial y las normas 

electorales regulan el sistema de preselección de candidatos y de la elección por voto popular a las 
máximas autoridades de los Tribunales que conforman el Órgano Judicial. Iniciaron su trabajo en 
enero 2012. 

 49 Artículos 182-I, 188-I, 194-I y 198 de la CPE, que disponen que las autoridades serán elegidas 
mediante sufragio universal y que la organización y ejecución del proceso electoral está a cargo del 
Órgano Electoral Plurinacional. 

 50 Artículo 8 de la Ley Nº 018 de 16 de junio de 2010. 
 51 Ley Nº 212 de 05 de julio de 2012. 
 52 Creado a través de la Resolución Ministerial No. 092/2012 de 30 de mayo de 2012. 
 53 Ley N° 1770 y su Decreto Reglamentario. 
 54 Ley Nº 464 de 19 de diciembre de 2013. 
 55 Artículos 106 y 107 de la CPE. 
 56 Lanzado a órbita el 20 de diciembre de 2013 y administrado por la Agencia Boliviana Espacial. 
 57 Ley 315, de 10 de diciembre de 2012. 
 58 Ley 045 de 08 de octubre de 2010. 
 59 Ley 045 del 08 de octubre del 2010. 
 60 Ley 139, del 14 de junio 2011. 
 61 Ley 200, de 14 de diciembre de 2011. 
 62 El Comité es un mecanismo permanente y participativo para conocer la demanda, propuestas desde 

las propias poblaciones vulneradas por actos de racismo y discriminación, está conformado por 
aproximadamente 61 organizaciones y movimientos sociales con alcance a nivel nacional. 

 63 www.noracismo.gob.bo. 
 64 Ley 004 de 31 de marzo de 2010. Establece mecanismos y procedimientos destinados a prevenir, 

investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos y ex 
servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones y personas naturales o jurídicas y representantes 
legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o 
afecten recursos del Estado. 

 65 Ley 341 de Participación y Control Social del 11 de marzo del 2013. 
 66 Realizada el 03 y 04 de octubre de 2013. 
 67 Pasaron de 13.000 el 2005 a más de 30.000 nuevos ítems el 2013. 
 68 Decreto Supremo 1887 de 4 de febrero de 2014. 
 69 Este Plan se basa en tres acciones: constitución del Sistema Plurinacional de Educación en Derechos 

Humanos; desarrollo del modelo educativo socio-comunitario productivo en Derechos Humanos que 
recupere las ricas experiencias intraculturales desarrolladas por diferentes actores; y la adopción de 
normativa, gestión institucional y gestión curricular de las instituciones y organizaciones miembros 
de este Sistema. 

 70 En la Escuela de Abogados de la Procuraduría General del Estado, en la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional, en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Escuela de 
Jueces del Tribunal Supremo Electoral, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Boliviana. 

 71 Declaró a Bolivia libre de analfabetismo el 20 de diciembre del 2008. 



A/HRC/WG.6/20/BOL/1 

GE.14-08925 32 

 72 Tiene como objetivo, garantizar la continuidad de estudios de los recién alfabetizados y aquellos 
jóvenes y adultos que no han accedido a la educación primaria, brindándoles una formación 
equivalente de 1ro a 6to de primaria. 

 73 Ley Nº 475 de 30 de diciembre de 2013. 
 74 El programa cuenta con 150 médicos, 150 enfermeras, 40 radiólogos, 40 laboratoristas y 40 

estadígrafos que brindan atención médica gratuita. Este programa también fortalece centros de salud 
con equipamiento adecuado, iniciándose esta dotación en la ciudad de El Alto en junio de 2013. 
Luego continuó en Tarija, Cobija-Pando, Quillacollo-Cochabamba, Chaco Santa Cruz, Chaco 
Chuquisaca, Warnes-Santa Cruz, Guayaramerin-Beni y Concepción-Santa Cruz. Actualmente se 
implementa en el Departamento de Potosí. 

 75 Los ambientes reunirán las condiciones técnicas para cubrir los servicios de consulta externa, 
contarán con salas de recepción, archivo, farmacia, consultorios de medicina general, de odontología, 
ambientes para el trabajo social, sala de parto con adecuación cultural, sala de internación, lavandería 
y depósito. 

 76 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0799 de fecha 07 de septiembre de 2009, del 
Ministerio de Salud. 

 77 Ley 065 del 10 de diciembre del 2010. 
 78 Decreto Supremo 822 de febrero del 2014. 
 79 Páginas web: www.empleo.gob.bo; www.miprimerempleo.gob.bo; www.pae.gob.bo. 
 80 Decreto Supremo 1948, 31 de marzo de 2014, norma la continuidad de la tarifa dignidad. 
 81 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos www.ypfb.gob.bo 
 82 Resolución 64/292 del 28 de julio del 2010. 
 83 Ley 144 de junio del 2011. 
 84 Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS. 
 85 Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM. 
 86 Ley 338 del 26 de enero del 2013. 
 87 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La reunión se realizó el 24 de octubre de 2013. 
 88 “Es la potestad de los estados y Pueblos a definir su propias políticas y estrategias sustentables de 

producción, comercialización y consumo de alimentos que garanticen la seguridad alimentaria y el 
derecho a la alimentación de la población, con énfasis en la pequeña y mediana producción, en la 
agricultura familiar y en producción comunitaria, recuperando y fortaleciendo los conocimientos 
locales en armonía con la Madre Tierra”. 

 89 Decreto Supremo Nº 1254 de 13 de junio de 2012. 
 90 Ley Nº 204 de 15 de diciembre de 2011. 
 91 Ley Nº 307 de 10 de noviembre de 2012. 
 92 MDRYT. 
 93 Que recomienda ser más eficientes en los procesos de inscripción y pago al beneficiario (UDAPE). 
 94 Que establece que el programa incentiva efectivamente la demanda de servicios preventivos y tiene 

impacto en indicadores finales de desarrollo (UDAPE). 
 95 Documento de Línea de Base del Programa Desnutrición Cero y el documento de Sistematización de 

Experiencias de su Implementación; así como, la Evaluación de Medio Término del Programa 
Multisectorial Desnutrición Cero-PMDC. 

 96 Boletín Informativo 1: “Construyendo Obras para Bolivia” (Mayo 2013). 
 97 Boletín Informativo 1: “Construyendo Obras para Bolivia” (Mayo 2013). 
 98 Boletín Informativo 1: “Construyendo Obras para Bolivia” (Mayo 2013). 
 99 Ley 393 del 21 de agosto del 2013, que tiene por objeto regular las actividades de intermediación 

financiera y la prestación de los servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de 
las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor 
financiero; y la participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la 
universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de 
desarrollo económico y social del país. 

 100 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29850 de 10 de diciembre de 2008. 
 101 Ley No. 018 del Órgano Electoral Plurinacional (16 junio de 2010) y La Ley No. 026 de Régimen 

Electoral (30 de junio de 2010). 
 102 Página web: http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/903. 
 103 Ley Nº 348 de 09 de marzo de 2013. 
 104 Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 del 05 de febrero del 2014. 
 105 Ley Nº 243 de 28 de mayo de 2012. 



A/HRC/WG.6/20/BOL/1 

33 GE.14-08925 

 106 Artículo 6 de la Ley Nº 243 de 28 de mayo de 2012. 
 107 Decreto Supremo Nº 1053 del 23 de noviembre del año 2011. 
 108 La estrategia convoca a la realización de diversas acciones conjuntas para lograr una vida libre de 

violencia que tiene el objetivo de desnaturalizar la violencia contra las mujeres. 
 109 Organismo especializado de la Policía Boliviana encargado de la prevención, auxilio e investigación, 

identificación y aprehensión de los presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y 
la familia, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación con entidades públicas 
y privadas. 

 110 Artículo 53 de la Ley Nº 348. 
 111 Se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
 112 El Sistema permite tener datos oportunos de la situación, tanto institucional cuanto individual de la 

niñez y de la adolescencia en desventaja social. 
 113 Las Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia se crearon en 1997 por mandato de la Ley 

Nº 1551 de 20 de abril de 1994, para promover, proteger y defender los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; y brindar a la comunidad un servicio permanente, público y gratuito. Los gobiernos 
autónomos municipales financian el funcionamiento de estas Defensorías. 

 114 Instituto Nacional de Estadísticas. 
 115 Se ha suscrito un Convenio con la Cooperación Suiza. 
 116 Inspecciones en las áreas de mayor incidencia, Implementación de una estrategia de comunicación 

focalizada y nacional para la prevención de las peores formas de trabajo infantil, Cuenta con personal 
especializado en trabajo infantil en zonas de mayor incidencia como Bermejo, Potosí, Riberalta y 
Montero. Capacitación a servidores públicos en un módulo de formación en derechos de la niñez y 
adolescencia, con énfasis en prevención de trabajo infantil. 

 117 Ubicado en la localidad de Viacha, provincia Ingavi del Departamento de La Paz. La infraestructura 
acoge a 128 adolescentes y jóvenes varones y tiene cuatro hectáreas de superficie. También existe una 
edificación para mujeres que albergará 50 personas, pero aún está en construcción. 

 118 Con participación de autoridades de los Órganos, legislativo, judicial y ejecutivo y la Defensoría del 
Pueblo. 

 119 Las estrategias implementadas en el sector salud para el cuidado de la salud de niños y niñas menores 
de 5 años en particular; (Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI, 
distribución del alimento complementario Nutribebé, administración de micronutrientes Hierro, 
vitamina A, zinc, promoción de buenas prácticas de alimentación, Inmunizaciones, etc). 

 120 Ley 263 del 31 de julio de 2012. Asimismo, incorpora tres pilares de lucha contra la trata, siendo 
estos: la prevención, protección y persecución; y establece que los medios de comunicación tienen la 
obligación de incorporar franjas de prevención y difusión de la ley, y la difusión gratuita en espacios 
informativos en casos de desaparición de personas. 

 121 Ley 263, modifica el Código Penal adecuando catorce conductas a tipo penal de la trata de personas, 
y los alcances del delito de tráfico de personas. La ley fue reglamentada el 06 de febrero de 2013, con 
el Decreto Supremo Nº 1486. 

 122 Aprobada mediante la Resolución CPCTTP Nº 001/20141 de 06 de enero de 2014. 
 123 Presidido por el Ministerio de Justicia e integrado por otros Ministerios del Órgano Ejecutivo, 

instituciones de defensa de la sociedad y la sociedad civil organizada. 
 124 El protocolo está dirigido a todos los servidores y servidoras públicas, personal de instituciones 

privadas y no estatales, que tengan una participación en cualquier etapa de la ruta crítica, sea desde 
mecanismos preventivos, mecanismos de protección o mecanismos de asistencia a las víctimas de 
trata y tráfico de personas, sean nacionales o extranjeras. 

 125 Dentro de la estructura organizativa de la Policía Boliviana. 
 126 Dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Gobierno. 
 127 Complementarias a la Ley 263. 
 128 En coordinación con la Dirección General de Migración, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social y la Dirección de Trata y Tráfico de la FELCC. 
 129 Formularios en los que se registran el consentimiento de los padres de familia y/o tutores de los 

menores, han establecido acuerdos con el sindicato de transporte interdepartamental a fin de que al 
momento de emitir los boletos también exijan que se recaben autorización respectiva. 

 130 Ley Nº 342 de 05 de febrero de 2013. 
 131 Ley Nº 369 de 1 de mayo de 2013. 
 132 De 1932 a 1935. 
 133 Ley Nº 223 de 02 de marzo de 2012. 
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 134 Ley Nº 453 de 6 de diciembre de 2013. 
 135 Ley Nº 045 Artículo 5. 
 136 Decreto Supremo Nº 1022 de 26 de octubre de 2011. 
 137 Decreto Presidencial 1723, de 18 de septiembre de 2013. El indulto y la amnistía se concede a 

quienes cuenten con sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada; y, aquellas que se 
encuentren en la etapa de investigación, juicio oral, apelación restringida y casación, respectivamente, 
al completar el año el 2014. 

 138 Centro de Rehabilitación Productiva de Chonchocoro de La Paz. 
 139 Ley Nº 463 de 19 de diciembre de 2013. 
 140 Ley Nº 474 de 30 de diciembre de 2013. 
 141 Ley Nº 370 de 08 de mayo de 2013. Reconoce 15 derechos generales y 10 derechos específicos a 

trabajadores migrantes. 
 142 Decreto Supremo N° 1923 de 13 de marzo de 2014. 
 143 Ley 251 del 20 de junio del 2012. 
 144 Conformado por Ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno y de Justicia. 
 145 Ley Nº 144 de 26 de junio de 2011. 
 146 Ley Nº 222 de 10 de febrero de 2012. 
 147 Ley Nº 268 de 2 de agosto de 2012. 
 148 Ley Nº 338 de 26 de enero de 2013. 
 149 Ley Nº 450 de 4 de diciembre de 2013. 
 150 Ley Nº 254 de 05 de julio de 2012. 
 151 Otros programas de apoyo a la producción: Programa de Apoyo a la Valorización de la Economía 

Campesina de Camélidos (VALE); Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), Proyecto de 
Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR). 

 152 Ley 071 del 21 de diciembre del 2010. 
 153 Ley 300 del 22 de mayo del 2014. 

        


