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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العشرونالدورة 
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         جتميع      
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥ وفقاً للفقرة 

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة

  دولة بوليفيا املتعددة القوميات    

ات  واإلجـراء  ،جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات        هذا التقرير   
تقارير املفوضـية    ، ويف الدولة املعنية والتعليقات املقدمة من    الحظات  امليف ذلك    اخلاصة، مبا 

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . ُمقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات  وجهات نظر أو  آراء أوةيتضمن التقرير أي وال. ُيرجى الرجوع إىل الوثيقة املرجعية   
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف  سان جملس حقوق اإلن   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        على حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات الـيت حـدثت      االستعراض   دوريةالتقرير  وروعيت يف إعداد    . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(دات الدولية حلقوق اإلنساناملعاه  -١  

  احلالة أثناء اجلولة السابقة  
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها االستعراض

االنضمام  التصديق أو
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع     
  )١٩٧٠(أشكال التمييز العنصري 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
اعيـة والثقافيـة    االقتصادية واالجتم 

)١٩٨٢(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )١٩٨٢(والسياسية 
  اتفاقية القضاء على مجيع
  )١٩٩٠(أشكال التمييز ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

  )١٩٩٩(الالإنسانية أو املهينة 
 الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة
مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب      
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية     

  )٢٠٠٦(أو املهينة 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل بشأن اشـتراك األطفـال يف       

  )٢٠٠٤( املنازعات املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    

األطفال واسـتغالل   الطفل بشأن بيع    
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة       

)٢٠٠٣(  
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      
العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم      

)٢٠٠٠(  
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      

  )٢٠٠٩(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري الثاين   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    
باحلقوق املدنية والـسياسية    

)٢٠١٣(  
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  احلالة أثناء اجلولة السابقة  
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها االستعراض

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         
األشخاص من االختفاء القـسري     

)٢٠٠٨(  

    

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      اإلعالنات أو/التحفظات و
الطفل بشأن اشـتراك األطفـال يف       

إعالن بـشأن   (املنازعات املسلحة   
، حتديد سـن    ٣ من املادة    ٢الفقرة  

  )٢٠٠٤التجنيد بالثامنة عشرة، 

    

ــشكوى   ــراءات ال إج
ــق واإلجــراءات  والتحقي

  )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
أشكال التمييـز العنـصري، املـادة       

٢٠٠٦(١٤(  
الربوتوكول االختياري األول امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٨٢(والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    

ال التمييز ضد املـرأة،     على مجيع أشك  
  )٢٠٠٠(٩املادة 

 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املـواد      
  )٢٠٠٦ (٢٢ و٢١و

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة،      قحقو
  )٢٠٠٩(٦ املادة

  

الربوتوكول االختياري امللحق   
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  ) ٢٠١٢(والثقافية 
ــار ا ــول االختي  يلربوتوك

التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
إجراء تقدمي البالغات، املادة    ب

٢٠١٣(١٣ (  
  

ــاري  ــول االختي الربوتوك
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    
بــاحلقوق االقتـــصادية  
ــة،   ــة والثقافي واالجتماعي

   ١١ و١٠املادتان 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
ــارالرب ــول االختي  يوتوك

التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
بإجراء تقدمي البالغات، املادة    

١٢  
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال  ــع العم ــوق مجي حق
املهاجرين وأفراد أسـرهم،    

  ٧٧ و٧٦املادتان 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  ٣٢ و٣١القسري، املادتان 

   أخرى ذات صلةصكوك دولية رئيسية  -٢  

  احلالة أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُيصدَّق عليها  االستعراض

االنضمام  التصديق أو
 اخلالفة أو

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      
  واملعاقبة عليها

نظام روما األساسـي للمحكمـة      
  اجلنائية الدولية 

  )٤(بالريموبروتوكول 
 وعدميي لقة بالالجئنياالتفاقيات املتع

   )٥(اجلنسية

اتفاقية منظمة العمل الدولية   
  )٨()٢٠١٣(١٨٩قم ر

  ضايف الثالثالربوتوكول اإل
امللحق باتفاقيات جنيف لعـام     

٩(١٩٤٩(  
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز    

  يف جمال التعليم
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  احلالة أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُيصدَّق عليها  االستعراض

/  آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  

اإلضافيان األول والثاين امللحقـان     
  )٦(هبا

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
ــة    ــتثناء االتفاقي ــة باس الدولي

  )٧(١٨٩ رقم
        

 املهاجرين بوليفيا   اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال     ، شجعت   ٢٠١٣يف عام     -١
  .)١٠( من االتفاقية٧٧ و٧٦يف املادتني على إصدار اإلعالنات املنصوص عليها 

 بوليفيا إىل االنضمام إىل      املهاجرين اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال     ودعت    -٢
 ١٤٣بشأن العمال املهاجرين ورقـم      ) ١٩٤٩لعام   (٩٧اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم      

بشأن اهلجرة يف أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفـرص واملعاملـة للعمـال             ) ١٩٧٥لعام  (
  .)١١(املهاجرين

بوليفيـا علـى    ) اليونسكو(ت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        وشجع  -٣
  .)١٢( مكافحة التمييز يف جمال التعليمالتصديق على اتفاقية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
رحبت عدة هيئات للمعاهدات مبا اختذه البلد من تدابري مشلت اعتماد كـل مـن                 -٤

 لكفالة حق املرأة يف حياة خالية من العنـف، والقـانون            )٢٠١٣لعام   (٣٤٨القانون رقم   
) ٢٠١٢لعام   (٢٥١ملكافحة االجتار بالبشر وهتريبهم، والقانون رقم       ) ٢٠١٢لعام   (٢٦٣ رقم

 ٠٤٥للـهجرة، القـانون رقـم       ) ٢٠١٣لعـام    (٣٧٠حلماية الالجئني، والقـانون رقـم       
  .)١٣(للقضاء على العنصرية ومجيع أشكال التمييز) ٢٠١٠ لعام(
باعتماد قـانون   اً   علم  املهاجرين اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال     وأحاطت    -٥

القضاء على العنصرية ومجيع أشكال التمييز، وإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بذلك، واعتمـاد             
، لكنها أعربـت عـن أسـفها ألن         ٢٠١٥-٢٠١٢خطة العمل الوطنية ذات الصلة للفترة       

أسـرهم  لوطنية وخطة العمل الوطنية مل تعامل العمال املهاجرين وأفـراد           القانون واللجنة ا  
  .)١٤(بوصفهم فئة معّرضة للتمييز

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُيضّمن البلد القانون اجلنـائي           ٢٠١٣ويف عام     -٦
، ٢٠١٤ ويف عـام  .)١٥( من االتفاقية١الواردة يف املادة تعريفا للتعذيب يشمل مجيع العناصر  

أفادت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن اجلمعية التشريعية مل تعـّدل بعـد               
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تعريف جرمية التعذيب مبوجب القانون اجلنائي، الذي ال يتفق مع املعايري الدوليـة، ال مـن                
  .)١٦( وال من حيث العقوبة املقررة هلاحيث عناصر اجلرمية

تتعلق مبنع التحّرش   اً  انون اهلجرة يضم أحكام   وأفادت املفوضة السامية كذلك بأن ق       -٧
  .)١٧(والعنف اجلنساين واجلنسي، فضالً عن أنه يكفل ملّ مشل أسر املهاجرين

، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حبكم احملكمـة الدسـتورية           ٢٠١٣ويف عام     -٨
  .)١٨(سلطاتجرمية إهانة ال، القاضي بعدم دستورية ٢٠١٢املتعددة القوميات الصادر عام 

بتنظيم حالـة الطـوارئ اجلديـد يف        اً  وأحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علم       -٩
الدستور، لكّن قلقاً ساورها لعدم وجود قانون ناظم حلاالت الطوارئ حيظر بوضوح تعليـق              

  ..)١٩( من العهد٤ من املادة ٢إعمال احلقوق الواردة يف الفقرة 
ق اإلنسان بأن تعّدل احلكومة والسلطة التـشريعية        وأوصت املفوضة السامية حلقو     -١٠

 يف املائة فقط من قيمة التعويـضات  ٢٠، القاضي بتحمل احلكومة نسبة ٢٦٤٠القانون رقم   
املالية املستحقَّة لضحايا أنظمة احلكم غري الدستورية، وأن تتكفـل بـدفع إمجـايل مبلـغ                

)٢٠(التعويضات
.  

  ة حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسي  -جيم  

  )٢١(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )٢٢(املركز أثناء اجلولة الراهنة املركز أثناء اجلولة السابقة   الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة

  )٢٠١٢أُكد يف عام (ألف   )٢٠٠٧(ألف   مكتب أمني املظامل

لسامية حلقوق اإلنسان بأن تواصل احلكومة      ، أوصت املفوضة ا   ٢٠١٤يف عام     - ١١
 وأعربت اللجنة   .)٢٣( قراراته وتوصياته  تنفيذاحترام استقالل مكتب أمني املظامل وتيّسر       

الفتقار مكتب أمني    املهاجرين وأفراد أسرهم عن قلقها       مجيع العمال املعنية حبماية حقوق    
نية حبقوق اإلنسان على تزويد هذه وحثت اللجنة املع) ٢٤(املظامل إىل التمويل العام الكايف

  .)٢٥(اآللية باملوارد
اآللية الوقائية الوطنية وفقاً    إنشاء  وحثت جلنة مناهضة التعذيب بوليفيا على إمتام          - ١٢

 وأفادت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان  .)٢٦( الربوتوكول االختياري لالتفاقية ألحكام
الـيت  ) ٢٠١٣لعـام    (٤٧٤جب القانون رقم    بإنشاء الدائرة املعنية مبنع التعذيب مبو     

بيد . لالتفاقيةالربوتوكول االختياري ألحكام اً ستعمل بوصفها اآللية الوقائية الوطنية، وفق
ألن تبعية هذه اآللية لوزارة العدل قد خيلّ بتمام استقالهلا             أبدت انشغاالً  أن املفوضة السامية  

  .)٢٧(وألن واليتها وسلطاهتا غري حمددة قانوناً
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املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز      ، أشار املقرر اخلاص     ٢٠١٣ويف عام     -١٣
 إىل ما اختذه البلد من خطوات مهمة،        العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب       

من قبيل إنشاء مكتب نائب وزير إهناء االستعمار واللجنة الوطنية ملكافحة العنصرية ومجيـع              
ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإنشاء اللجنة الوطنيـة ملكافحـة            .)٢٨(ييزأشكال التم 

 وأبدت اللجنة   .)٢٩( واللجنتني التابعتني هلا يف مقاطعيت تشوكيساكا وتارخيا       العنصرية والتمييز 
 اآلليات واملوارد الالزمة لتنفيذ اإلطار التشريعي واملعيـاري املعتمـد           كفايةبشأن عدم   اً  قلق

  .)٣٠( على مجيع أشكال التمييزللقضاء
، أبلغت بوليفيا جلنة القضاء على التمييز العنصري، كجـزء مـن            ٢٠١٣ويف عام     -١٤

عملية متابعة تنفيذ التوصيات، بأن اللجنة الوطنية ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز قد             
ـ  .)٣١(رمست سياسات وخطة عمل ُينتظر موافقة السلطة التنفيذية عليها         ادت املفوضـة    وأف

ـ   اً،  السامية بأن التقدم يف تنفيذ اخلطة كان حمدود        إىل عـدم اعتمادهـا   اً  وُيعزى ذلك أساس
 وأوصـت املفوضـة     .)٣٢(من جانب السلطة التنفيذية، وحمدودية معرفة املوظفني هبـا         اًرمسي

السامية بأن تنفذ بوليفيا على حنو كامل سياسة مكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري            
  .)٣٣(لفعالية عملهااً  وبأن تزيد موارد اللجنة املعنية ضمان٢٠١٥-٢٠١٢ ةللفتر

بأن اإلطار املعياري املعتمد ملكافحـة      اً   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علم     وأحاطت  -١٥
 وأوصت املفوضة السامية باختاذ تدابري      .)٣٤(العنف ضد املرأة يفتقر إىل املوارد الالزمة لتنفيذه       

فالة حق املرأة يف حياة خالية من العنف، تشمل ختصيص موارد إلنشاء حماكم             لتنفيذ قانون ك  
  .)٣٥(عن دور إيواء للضحايا ونيابات عامة متخصصة، فضالً

بإنشاء اجمللـس   اً   علم  املهاجرين اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال     وأحاطت    -١٦
وأوصت بتخصيص املوارد الالزمـة      .)٣٦(ر وهتريبهم املتعدد القوميات ملكافحة االجتار بالبش    

   .)٣٧(لتنفيذ قانون مكافحة االجتار بالبشر وهتريبهم
 املهاجرين بإنشاء آلية واحدة ُتعىن      اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال      وأوصت  -١٧

  .)٣٨(بالتنسيق بني املؤسسات واهليئات املعنية بالعمال املهاجرين
 حلقوق اإلنسان   يز العنصري إىل خطة العمل الوطنية     وأشارت جلنة القضاء على التمي      -١٨

 ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باخلطة املعروفة باسم          .)٣٩(٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  
 وأشار مكتب منظومة األمم املتحدة يف بوليفيا إىل         .)٤٠("بوليفيا كرمية من أجل عيش كرمي     "

 يف املائـة، وُيعـزى      ٥٠ ن مل تتجاوز حنو   أن نسبة تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسا       
وأفـاد  . بصفة رئيسية إىل نقص خمصصاهتا من امليزانية وكثرة عدد إجـراءات اخلطـة             ذلك

 حلقـوق اإلنـسان   على استحداث خطة عمل وطنية جديدة     اً  املكتب بأن بوليفيا تعمل حالي    
  .)٤١(٢٠١٨-٢٠١٤للفترة 
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فيا بأن رئيس الدولة قـد عـرض        وأفاد مكتب منظومة األمم املتحدة يف بولي        - ١٩
هتدف بصفة رئيسية إىل    اً   ركن ١٣، القائم على    ٢٠٢٥برنامج العمل الوطين حىت عام      

 الغذائي، واحلفـاظ    واألمنالقضاء على الفقر املدقع وتوفري اخلدمات العامة األساسية،         
 مستوى وأشار املكتب إىل أنه ال يزال على البلد حتسني. على السيادة، وحتقيق املساواة

  .)٤٢(العمل يف املواضيع اجلنسانية وموضوع حقوق املرأة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٤٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  )٤٤(حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قدم منذ    
 االستعراض السابق

املالحظات آخر 
  حالة اإلبالغ  اخلتامية

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

مارس /آذار  ٢٠١٠  ٢٠٠٣أغسطس /آب
٢٠١١  

تأخر تقدمي التقارير مـن احلـادي    
والعشرين إىل الرابع والعشرين منذ     

   ٢٠١٣عام 
باحلقوق املعنية  اللجنة  
 ادية االجتماعيـة  االقتص
  والثقافية

 التقريـرين الثالـث     تأخر تقدمي   -  -  ٢٠٠٨مايو /أيار
   ٢٠١٠والرابع منذ عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

/ تشرين األول  ٢٠١١  ١٩٩٧مارس /آذار
  ٢٠١٣أكتوبر 

حيل موعد تقدمي التقرير الرابع يف      
   ٢٠١٨عام 

اللجنة املعنية بالقضاء   
 على التمييز ضد املرأة 

اخلـامس  سُينظر يف التقريـرين         ٢٠١٣  ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
  ٢٠١٥والسادس يف عام 

حيل موعد تقدمي التقرير الثالث يف   ٢٠١٣مايو /أيار  ٢٠١١  ٢٠٠١مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١٧عام 

أكتوبر /تشرين األول جلنة حقوق الطفل 
٢٠٠٩ 

حيل موعد تقدمي التقريرين اخلامس      - -
وتـأخر  . ٢٠١٥والسادس يف عام   

  تقـدمي التقريـر    ٢٠٠٥منذ عام   
األويل املتعلــق بــالربوتوكول  
االختياري التفاقية حقوق الطفـل     
بشأن بيع األطفـال واسـتغالل      
ــواد  ــاء ويف امل األطفــال يف البغ

 ٢٠٠٧وتأخر منذ عـام     . اإلباحية
ــق  ــر األويل املتعل ــدمي التقري تق
بالربوتوكول االختياري التفاقيـة    

اشـتراك  حقوق الطفـل بـشأن      
 األطفال يف املنازعات املسلحة 
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  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قدم منذ    
 االستعراض السابق

املالحظات آخر 
  حالة اإلبالغ  اخلتامية

اللجنة املعنية حبمايـة    
حقوق مجيع العمـال    
ــراد  ــاجرين وأف امله

 أسرهم

أبريل /نيسان ٢٠١١ ٢٠٠٨أبريل /نيسان
٢٠١٣ 

حيل موعد تقدمي التقرير الثالث يف      
 ٢٠١٨عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
ــخاص   ذوياألشـ

 اإلعاقة

 مل ُينظر يف التقرير األويل بعد - ٢٠١٣  -

ة املعنية حباالت   ناللج
  القسرياالختفاء

 التقرير األويل منذ عام     تقدميتأخر    -  -  -
٢٠١٢  

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف   املوضوع موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييـز
  العنصري

ـ  العنف    ٢٠١٢ د الـشعوب   العنصري ض
التمييز ضـد املهـاجرين     األصلية،  
  )٤٥(ومعاداهتم

 طُلب تقـدمي.)٤٦(٢٠١٣
  )٤٧(املعلوماتمزيد من 

اللجنـة املعنيـة حبقـوق
  اإلنسان

التحقيــق يف انتــهاكات حقــوق   ٢٠١٤
القــضاء العــسكري، واإلنــسان، 

انتهاكات حقوق اإلنـسان، وال     و
التحقيق يف حاالت   وسيما التعذيب،   
  )٤٨(٢٠٠٨ يف عامالعنف العنصري 

-  

اللجنة املعنية بالقضاء على
  التمييز ضد املرأة

-  -  -  

ــة اٍألساســية   ٢٠١٤  جلنة مناهضة التعذيب  الــضمانات القانوني
املستحقَّة لألشخاص رهن احلـبس،     
وعدم نزاهة التحقيقات واملقاضـاة     
فيما يتعلـق حبـاالت التعـذيب،       
واالعتداء اجلنسي على األطفـال يف      

  )٤٩(لتعليميةااملؤسسات 

-  
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ــة و      ــارات القُطري ــدات  /الزي ــات املعاه ــا هيئ ــيت أجرهت ــات ال أو التحقيق
  املوضوع  التاريخ  هيئة املعاهدة

  تقرير سري ٢٠١٠  اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلق إزاء عدم وجود إجراء حمـدد لتنفيـذ         -٢٠
  .)٥٠( االختياريالربوتوكوللجنة عمالً بأحكام اآلراء اليت تعتمدها ال

  )٥١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة احلالة أثناء اجلولة السابقة 

 )٢٠١٠(نعم  ال دعوة دائمة

 )٢٠٠٧(الشعوب األصلية  الزيارات اليت أُجريت

  )٢٠٠٧(احلق يف الغذاء 
  )٢٠٠١(الديون اخلارجية 

 )٢٠٠١(الفقر املدقع 

 )٢٠١٢(العنصرية 

الزيارات املوافق عليها مـن     
  حيث املبدأ

  التعذيب
  العنصرية

 الديون اخلارجية

 التعذيب

  املرتزقة  الزيارات املطلوب إجراؤها
  الديون اخلارجية
  العنف ضد املرأة

حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية     
 وغريها من مؤسسات األعمال 

 الردود على رسائل االدعاءات   
 وعلى النداءات العاجلة

 .منهااً  بالغ١٢ورّدت احلكومة على . خالل الفترة قيد االستعراضاً  بالغ١٤أُرسل 

، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غـري           ٢٠١٣يف عام     - ٢١
 حالة، ُحسمت منها حالة واحدة ٤٨ إنشائه منذالطوعي إىل أنه قد أحال إىل احلكومة 

 حالة استناداً إىل معلومات مقدمة مـن     ١٩داً إىل معلومات مقدمة من املصدر، و      استنا
  .)٥٢( حالة بعد٢٨احلكومة، ومل ُيبت يف 



A/HRC/WG.6/20/BOL/2 

GE.14-13948 10 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 االتفاق املَربم مع مفوضية األمم املتحدة       ٢٠١٥أغسطس  / بوليفيا حىت آب   جددت  -٢٢

وق اإلنسان إلنشاء مكتب قُطري ُيكلَّف بوالية رصد حالة حقوق اإلنـسان يف             السامية حلق 
  .)٥٣(البلد واإلبالغ هبا وتقدمي املساعدة التقنية

وواصلت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان منذ جولـة االسـتعراض              -٢٣
 وتعزيز إنفاذ حـق     ،)٥٤(هالسابقة تقدمي املساعدة التقنية إىل البلد هبدف تعزيز إقامة العدل في          

 وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية ملكافحة      ،)٥٥(الشعوب األصلية يف املشاركة ويف التشاور معها      
 واالجتماعيـة واستحداث مؤشرات للحقوق االقتصادية      ،)٥٦(العنصرية ومجيع أشكال التمييز   

ل وخطة العم ) ٥٨(نووضع الصيغة النهائية خلطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسا         .)٥٧(والثقافية
  .)٥٩(الوطنية اجلديدة حلقوق اإلنسان

ملتابعة تنفيذ التوصيات املقدمة إىل بوليفيا من اآلليـات الدوليـة حلقـوق             اً  وتيسري  -٢٤
 قاعدة بيانات هبـذه التوصـيات إىل        اإلنسان، قدمت املفوضية السامية حلقوق      )٦٠(اإلنسان

اورات من أجل صـياغة تقريـر الدولـة         اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وأّيدت إجراء مش      
  .)٦١(لالستعراض الدوري الثاين وتشجيع إسهامات اجملتمع املدين فيه

 وقدمت يف   .)٦٢(٢٠١٠قوق اإلنسان بوليفيا يف عام      وقد زارت املفوضة السامية حل      -٢٥
 توصيات تسهم يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف         اإلنسانتقريرها السابق إىل جملس حقوق      

  .)٦٣(، أُدجمت يف الفرع الثالث من هذا التقريرالبلد

، مع مراعاة القـانون     قوق اإلنسان املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      -ثالثاً  
   الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
م ي وتنظالقضاء على التنميط اجلنساين املعنية حبقوق اإلنسان بوليفيا على اللجنةحثت   -٢٦

  .)٦٤(محالت توعية هبذا الغرض
ورحب املقرِّر اخلاص املعين بالعنصرية مبـا اختـذه البلـد مـن مبـادرات                 - ٢٧

وخطـة العمـل    ) ٢٠١٠لعام   (٠٤٥ رقموسياساتية، مشلت اعتماد القانون       تشريعية
 وأشار املقـرِّر    .)٦٥( للتصدي للعنصرية ومجيع أشكال التمييز     ٢٠١٥- ٢٠١٢للفترة  

 استمرار معاناة الشعوب األصلية والبوليفيني املنحدرين من أصل أفريقي من           اخلاص إىل 
متييز هيكلي يف إمكانية احلصول على فرص العمل والتعليم وخدمات الرعاية الصحية            
وغريها، وأوصى بأن تعاجل بوليفيا العوامل اهليكلية الكامنة وراء هذا الشكل من أشكال 

  .)٦٦(تحقيق املساواة، وترصد تنفيذها لحمددةاً التمييز، وتضع أهداف
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وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلق بشأن استمرار تعـّرض أفـراد                -٢٨
  .)٦٧(جملتمعات الشعوب األصلية للتمييز، وال سيما التمييز املتعدد املظاهر الذي تعانيه املرأة

افحة التمييز العنـصري  وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري بوليفيا على مك      -٢٩
يـز احلـوار والتـسامح بـني        ومجيع أشكال التمييز وأوصت بأن تعمل بوليفيا علـى تعز         

  املهاجرين وأفـراد أسـرهم     العمالاللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع       وحثت   .)٦٨(الثقافات
  .)٦٩(ماعيبوليفيا على مكافحة التحيز والوصم االجت

ز العنصري عن أسفها ألن بعض املنظمات ووسائط         جلنة القضاء على التميي    وأعربت  -٣٠
 اإلعالم والصحفيني يبثون خطاب الكراهية العنصرية للشعوب واألمم األصلية احمللية الريفيـة         

وأوصت . والبوليفيني املنحدرين من أصل أفريقي وينشرون القوالب النمطية العنصرية ضدهم         
 من االتفاقية، ومبكافحة التحّيز     ٤ كام املادة اللجنة بتعديل القانون اجلنائي مبا يضمن تنفيذ أح       

  .)٧٠(عنصري يف وسائط اإلعالم والصحافةال

  واألمن الشخصي يف احلياة واحلرية احلق  -باء  
حاالت اإلعـدام   أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ارتفاع عدد             -٣١

منـع هـذه اجلـرائم      ضحايا، وتعزز    ال وَتجرب، وأوصت بأن ُتحاكم بوليفيا اجلُناة       الغوغائي
  .)٧١(واملقاضاة عليها

وحثت اللجنة على اختاذ تدابري عاجلة لوضع الئحة القانون اجلديد ملكافحة التحرش              -٣٢
هبدف ضمان التحقيق مع مغتايل النساء واملتحّرشني هبن لدوافع         والعنف السياسي حبق املرأة،     
  .)٧٢(سياسية وحماكمتهم ومعاقبتهم

. ت جلنة مناهضة التعذيب عن انزعاجها حلدوث حاالت وفيات يف احلـبس           وأعرب  -٣٣
 يف هذه احلاالت ومعاقبة املسؤولني عن وقوعهـا         نزيهةوحثت بوليفيا على إجراء حتقيقات      

  .)٧٣(وتعويض أسر الضحايا
إفراط أفراد قوات األمن النظاميـة يف       والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق         -٣٤

وينبغي للدولة أن حتقـق يف البالغـات        . قوة يف سياق االحتجاجات االجتماعية    استخدام ال 
  .)٧٤(الصلة ذات
ألن مكان وجود األشخاص املختفني يف الفترة ما اً وأبدت جلنة مناهضة التعذيب قلق     -٣٥

 وحثت اللجنة بوليفيا على إكمال عمليـات  .)٧٥( ال يزال جمهوال١٩٨٢ و١٩٨٠بني عامي  
 مجيع امللفـات     هوياهتم وتيسري االطالع على    علىخاص املختفني والتعّرف    إخراج رفاة األش  
  .)٧٦(املدنية والعسكرية

كما أبدت قلقهـا    . وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن جزعها الكتظاظ سجون البلد          -٣٦
 ووقوع السجينات يف مرافق الـسجون       سيطرة عصابات سجناء منظمة على بعض السجون      إزاء  
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اتفـاق أحـوال    وحثت اللجنة على اختاذ خطوات لـضمان        . للعنف اجلنسي املختلَطة ضحايا   
 أمـني املظـامل      ولدعم عمل مكتـب    )٧٧(االحتجاز مع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء      

وبينما أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن دواعي قلق مماثلة،فقـد            .)٧٨(مراكز االحتجاز  يف
  .)٧٩(ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف السجون مع ذويهمإزاء اً أبدت قلقها أيض

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن انتشار ظاهرة العنـف اجلنـساين،               -٣٧
وحثت اللجنة بوليفيا على التحقيـق يف هـذه األفعـال           . سيما العنف املرتيل واجلنسي    وال

 كما حثت اللجنة املعنية حبقـوق       .)٨٠(رةومقاضاة اجلُناة، وعلى التوعية ملكافحة هذه الظاه      
  .)٨١(اإلنسان على منع مجيع أشكال العنف اجلنساين ومكافحتها وإنفاذ حق الضحايا يف اجلرب

منع االعتداءات اجلنسية على األطفال يف      وحثت جلنة مناهضة التعذيب بوليفيا على         -٣٨
، وتيسري إمكانية جلـوئهم     لضحايالاملدارس والتحقيق فيها وحماكمة املعتدين، وتوفري احلماية        

كما حثت اللجنة بوليفيا علـى      . إىل القضاء، وجربهم، وتقدمي خدمات الرعاية الصحية هلم       
  .)٨٢(م يف قتل الطفلة باتريسيا فلوريسضمان حماكمة املشتبه يف توّرطه

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها لعدم حظر أشكال العقاب البـدين               -٣٩
نظام القضاء اخلاص باجملتمعات  يف استمرار تطبيقه كأحد أشكال العقوبة    ى وجه التحديد و   عل

وينبغي لبوليفيا إهناء ممارسة العقاب البدين يف مجيع اجملاالت وتنظيم محالت إعالميـة             . احمللية
  .)٨٣(تشمل نظام القضاء للشعوب األصلية احمللية الريفية

 اإلنسان عن قلقها بشأن نتائج دراسة أجرهتا وزارة         وأعربت املفوضة السامية حلقوق     -٤٠
 يف  ٨٨التعليم عن ظواهر العنف وسوء املعاملة واإليذاء يف املدرسة، كشفت عن أن نـسبة               

  .)٨٤( العنفأشكالاملائة من طالب املدارس يتعّرضون لشكلٍ ما من 
قها بشأن أوجه  املهاجرين تأكيد قل   اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال     وكررت    -٤١

، وأوصت بأن   سياسة منع االجتار بالبشر واحلماية منه ومساعدة ضحاياه       القصور اليت تعتري    
 وأثارت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان          .)٨٥(تنفذ بوليفيا استراتيجية وطنية هبذا الشأن     

  .)٨٦(ذاته الشاغل
 بوليفيـا ال تـزال      وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن          -٤٢

إجـراء معياريـاً   وأوصت بأن تستحدث بوليفيـا  . مصدراً ووجهة لالجتار بالبشر وهتريبهم   
 الدولية، وُتنشئ آلية    احلمايةلتحديد هوية ضحايا االجتار واألشخاص الذين قد حيتاجون إىل          

إلحالة الضحايا من أجل متكينهم من طلب اللجوء، مىت كان ذلك مالئماً، وتعمـل علـى                
حتسني جودة إجراء إقرار صفة اللجوء، وتعتمد تدابري تضمن عدم وقوع الالجئني وملتمسي             

  .)٨٧(اللجوء وغريهم من األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية ضحايا االجتار بالبشر
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وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه ينبغي لبوليفيا أن تضمن تنفيذ اإلطار               -٤٣
ري املتعلق بعمل األطفال واالستغالل اجلنسي للقّصر، وأن حتـرص علـى            التشريعي واملعيا 

  .)٨٨(التحقيق يف خمالفات هذا اإلطار وحماكمة املخالفني ومعاقبتهم، على حنو فعال
مبا يبذله البلد مـن جهـود يف   اً وبينما حتيط جلنة القضاء على التمييز العنصري علم         -٤٤

 الشعب الغواراين، أعربت عن قلقها إزاء استمرار عـيش          سبيل إلغاء العبودية والّرق يف إقليم     
قق حيأشكال الرق املعاصرة و مينع البلد   بأنوأوصت اللجنة   . )٨٩(الشعوب األصلية رهن األسر   

 وحثت جلنـة    .)٩٠(ويكفل للشعب الغواراين إمكانية اللجوء إىل القضاء       ، عليها ُيقاضيفيها و 
  .)٩١(واالستعبادلسُّخرة مناهضة التعذيب بوليفيا على القضاء على ا

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه ينبغي لبوليفيا صْون استقالل جهاز القضاء            -٤٥

هاجرين  امل اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال      وأعربت   .)٩٢(والتحقيق يف حاالت الفساد   
  .)٩٣(عن قلقها بشأن حاالت التأخري املنهجي والفساد احلائلة دون إمكانية اللجوء إىل القضاء

 املعنية حبقوق اإلنسان قلقها بشأن حاالت التأخري يف إقامـة العـدل            اللجنةوأبدت    -٤٦
  .)٩٤(وعدم كفاية الغطاء اجلغرايف لنظام القضاء

ة حلقوق اإلنسان عن قلقهـا إزاء عـدم         ، أعربت املفوضة السامي   ٢٠١٠ويف عام     -٤٧
إمكانية اللجوء إىل القضاء، وخاصة يف اجملتمعات احمللية الريفية، وسعة انتشار اإلفالت مـن              

 يف املاضي فحسب، بل يف حاالت       املرتكَبةالعقاب، ال يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان        
  .)٩٥(أيضاًاً انتهاكاٍت أحدث عهد

مم املتحدة يف بوليفيا إىل أن السلطات القضائية، املنتخبـة          وأشار مكتب منظومة األ     -٤٨
، قد اعتمدت تدابري ملموسة، وإن كانت غري كافية حىت اآلن، ٢٠١١باالقتراع العام يف عام   

إلصالح أزمة إقامة العدل يف البلد، املتجلّية يف التأخر يف إقامة العدل، وانتـشار الفـساد،                
 القضاء، وعدم إمكانية جلوء أضعف قطاعات الـسكان إىل          وحمدودية الغطاء اجلغرايف لنظام   

كما يتأثر أداء مؤسسات العدالة اجلنائية بدوام تغيري أعـضاء النيابـة واحملـامني،              . القضاء
واستمرار إرجاء جلسات االستماع، وندرة اللجوء إىل اإلجراءات املوجزة، واالستخدام العام 

لشرعية املانعة من نظر الدعوى، وهو ما ينـتقص         وغري الواجب لنظام رد الدعوى واألعذار ا      
ومن دواعي القلق أيـضاً تـراكم الـدعاوى    . من حقوق الضحايا واملّدعى عليهم اإلنسانية 

 وأوصت .)٩٦(سية وموظفني عموميني سابقنيالقضائية املرفوعة على أعضاء من املعارضة السيا
  .)٩٧( القضاءسلكد إلدارة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بتخصيص ما يكفي من موار

استمرار ما تواجهه قطاعـات      وأبدت جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقها إزاء         -٤٩
من السكان، وال سيما الشعوب األصلية والنساء، من صـعوبات يف إمكانيـة اللجـوء إىل        
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سلطة القضائية  وأوصت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأنه ينبغي للنيابة العامة وال         . )٩٨(القضاء
حتقيقات فورية ونزيهة يف حاالت التمييز والعنف ضد املرأة، مبا فيها مقتـل مـسؤولتني     إجراء

  .)٩٩(ذه احلاالت، ومعاقبة املسؤولني عن وقوع ه٢٠١٢منتخبتني يف جملس البلدية يف عام 
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اإلفالت من العقـاب علـى                -٥٠

وينبغي للدولة التحقيـق يف  . أعمال العنف والتمييز املدفوعة بامليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية  
  .)١٠٠(الضحاياهذا الشكل من أشكال العنف ومقاضاة ممارسيه وجرب 

وأعرب املقرِّر اخلاص املعين بالعنصرية عن قلقه بشأن أعمـال العنـف العنـصري                -٥١
وليفيني املنحدرين من أصل أفريقي وفئات أخرى ضعيفة،        املرتكبة ضد الشعوب األصلية والب    

اً  وأوصى بأن تتخذ بوليفيا مزيـد      .)١٠١(واخنفاض نسب املقاضاة واملعاقبة على هذه احلاالت      
من التدابري للقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب، مبحاكمة اجلُناة واملقاضاة على مجيـع              

  .)١٠٢(حاالت العنف والتمييز العنصريني
 املهاجرين بأنه ينبغي أن حيظـى       اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال     وأوصت    -٥٢

، بـالفرص    الذين هم يف وضع غري قانوين      أولئكالعمال املهاجرون وأفراد أسرهم، مبن فيهم       
  .)١٠٣( على تعويضواحلصولنفسها املتاحة للمواطنني فيما يتعلق بتقدمي الشكاوى 

ذيب قلقها ألن قانون اإلجراءات اجلنائية ال ُيلـزم أفـراد           وأبدت جلنة مناهضة التع     -٥٣
. ببيان مكان االحتجاز وتارخيه وتوقيته يف سجالت األشخاص مسلويب احلرية         الشرطة سوى   

وحثت اللجنة على ضرورة أن يتمتع األشخاص املوقوفون جبميـع الـضمانات القانونيـة              
  .)١٠٤(األساسية منذ حلظة توقيفهم

 يف املائة مـن   ٨٠ املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن ما يربو على           وأعربت اللجنة   -٥٤
  .)١٠٥( أن تعّجل بفرض تدابري بديلة للحبس االحتياطيللدولةوينبغي . السجناء مل ُيحاكموا

آلية تظلُّم مـستقلة ُتعـىن بتلقـي     التعذيب بوليفيا على إنشاء   مناهضةوحثت جلنة     -٥٥
  .)١٠٦(جل مركزي عام للشكاوىشكاوى التعذيب وسوء املعاملة وس

 التحقيـق واملقاضـاة     إزاء حاالت التـأخري يف    اً  وأبدت جلنة مناهضة التعذيب قلق      -٥٦
 يف استعمال القوة والوفـاة يف       واإلفراطاجلنائيني فيما يتصل حباالت سوء املعاملة والتعذيب        

الغات التعـذيب   إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف مجيع ب      وحثت اللجنة بوليفيا على     . احلبس
  .)١٠٧(وسوء املعاملة وضمان عدم سقوط أفعال التعذيب بالتقادم

بشأن عدم توافق القواعد اجلنائية العسكرية       املعنية حبقوق اإلنسان قلقها      اللجنةوأبدت    -٥٧
مع حكم احملكمة الدستورية املتعددة القوميات القاضي باستبعاد انتهاكات حقوق اإلنسان من            

 وحثت جلنة مناهضة التعذيب بوليفيا علـى تعـديل          .)١٠٨(قضاء العسكري نطاق اختصاص ال  
اجلنائي العسكري وقانون اإلجراءات اجلنائية العسكرية وقانون تنظيم القضاء العسكري،          قانوهنا  

  .)١٠٩( يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسانبغية إلغاء اختصاص القضاء العسكري
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نصرية بأن تتخذ بوليفيا تدابري لضمان توافق نظـام         وأوصى املقرِّر اخلاص املعين بالع      -٥٨
قضاء الشعوب األصلية التقليدي على أمت وجه مع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت         

 العنصري بوليفيا على إنشاء نظام     التمييز وحثت جلنة القضاء على      .)١١٠(يفياصّدقت عليها بول  
وأهابت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . )١١١(قانوين داخلي يتقّيد باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان      

تضمن اتساق نظام قضاء الشعوب األصلية احمللية الريفية مع         اإلنسان بالدولة أن ُتنشئ آليات      
  .)١١٢(أصول احملاكمات

ييز العنصري عن قلقها إزاء اإلفالت من العقاب على         وأعربت جلنة القضاء على التم      -٥٩
انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة إبان الرتاعات، وإزاء أعمال العنف العنصري اليت ارتكبت            
ضد أفراد الشعوب واألمم األصلية احمللية الريفية، وأسفر بعضها عن سقوط قتلى، ومشلـت              

وحثت اللجنة  . ، وباندو ثسانتا كرو كوتشابامبا، وتشوكيساكا، و  مقاطعات  يف  مواجهات  
 سبل انتصاف فعالة للـضحايا      بوليفيا على التعجيل بالتحقيق مع اجلُناة ومقاضاهتم، وضمان       

  .)١١٤( وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن دواعي قلق مماثلة.)١١٣(أسرهمأفراد و
 التحقيـق يف    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن حاالت التـأخري يف            -٦٠

وجود مشروع قانون يرمي إىل إنشاء جلنة للحقيقة والعدالة         انتهاكات حقوق اإلنسان رغم     
 وحثت  .)١١٥(١٩٨٢-١٩٦٤ املرتكبة يف الفترة     ُتعىت بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان     

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة على حفز التحقيقات يف انتهاكات حقـوق اإلنـسان              
 وساور جلنـة    .)١١٦(ضمان تعاون القوات املسلحة يف التحقيقات     كبة خالل تلك الفترة و    املرت

ارتفاع نسبة رفض طلبات التعويض عن أعمال التعذيب املرتكبة         مناهضة التعذيب قلق بشأن     
 بوليفيا على ضمان إنصاف ضحايا      اللجنةوحثت  . ١٩٨٢ و ١٩٦٤يف الفترة ما بني عامي      
اللجنة املعنية حبقوق وأعربت  .)١١٧(طرق منها التعويض ورد االعتبارالتعذيب وسوء املعاملة، ب

  .)١١٨(اإلنسان عن دواعي قلق مماثلة
وأفاد مكتب منظومة األمم املتحدة يف بوليفيا، فيما يتعلق مبنظومة البلدان األمريكية              -٦١

الـة  يف ح .) ث .قـضية الـسيدة م    (على حل وّدي    اً  حلماية حقوق اإلنسان، بأن مثة اتفاق     
تنفَّذ بعد بعض    حىت هذا التاريخ، لكن مل    اً  نسبياً  ويشهد تنفيذ االتفاق تقدم   . اغتصاب امرأة 

  .)١١٩(املتصلة بهت  اإلجراء

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -دال  
  اة العامة واحلياة السياسيةواحلق يف املشاركة يف احلي

ة مدنية بديلـة     املعنية حبقوق اإلنسان عن قلق بشأن عدم وجود خدم         جنةاللأعربت    -٦٢
  .)١٢٠(للمستنكفني ضمريياً
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وحثت اليونسكو بوليفيا على أن تضمن اتساق قانون حرية تداول املعلومـات مـع                -٦٣
على ممارسة مهنتهم يف مناخ حر ومـأمون، وأن         املعايري الدولية، وقدرة الصحفيني واإلعالميني      

 وساور اللجنة املعنيـة     .)١٢١( مجيع ما يتعرض له الصحفيون واإلعالميون من اعتداءات        حتقق يف 
 اجلنائيةحبقوق اإلنسان قلق بشأن أعمال العنف املرتكبة ضد صحفيني وارتفاع عدد الدعاوى             

  .)١٢٢(وأوصت اللجنة بالتحقيق يف البالغات الواردة هبذا الشأن. املرفوعة على هذه الفئة
نة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها الستمرار التهديدات املوجهة          وأعربت جل   -٦٤

 البدنية عليهم، وحثت بوليفيا على محايتهم من        إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان واالعتداءات     
  .)١٢٣(مال الترهيب واألعمال االنتقاميةأع
 والئحتـه   ٣٥١ وأبدت جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقها بشأن القانون رقم           -٦٥

ذلك أنه ُيجيز إبطال الشخصية االعتباريـة للمنظمـات غـري     ،  )٢٠١٣لعام   (١٥٩٧رقم  
احلكومية يف حال عدم التقّيد بالسياسات القطاعية أو مباشرة أنشطة خمتلفة عن تلك احملددة              

  .)١٢٤(يف نظامها األساسي
بري تتيح للمدافعني عن    وأوصت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بأن تنفذ بوليفيا تدا          -٦٦

  .)١٢٥(ع بأعماهلم دون قيود ال مربر هلاحقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين االضطال
وشجعت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين البلد على كفالة حـق               -٦٧

  .)١٢٦( يف اخلارجاملقيمنيالتصويت للعمال املهاجرين البوليفيني 
ّرر اخلاص املعين بالعنصرية إىل ما اختذه البلد من خطوات مهمة لتعزيـز             وأشار املق   -٦٨

 وحثّ القطاعني العام واخلاص كليهما      .)١٢٧(األصليةاملشاركة والتمثيل السياسيني للشعوب     
على التصدي الستبعاد نسبة كبرية من الشعوب األصلية احمللية الريفية من قطاعات اقتصادية             

  .)١٢٨(ارف، وخدمات االتصاالت، واإلسكانت واالئتمانات واملصمهمة، من قبيل التأمينا
 احملليـة بشأن تدين متثيل اجملتمعـات     اً   جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق      وأبدت  -٦٩

واجملتمعات احمللية للبوليفيني املنحدرين من أصل أفريقي يف أجهزة الـسلطة العامـة              األصلية
نساء الشعوب األصلية   للجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن       والحظت ا  .)١٢٩(واملناصب احلكومية 

  .)١٣٠(زلن يواجهن عقبات أمام إمكانية تقلّد مناصب اختاذ القرار ما

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية   -هاء  
اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين بإجراء تعديالت تشريعية          أوصت    -٧٠
  .)١٣١(لة حق العمال املهاجرين يف تكوين مجعيات وتشكيل نقابات عماليةلكفا



A/HRC/WG.6/20/BOL/2 

17 GE.14-13948 

  احلق يف الصحة  -واو  
إزاء لزوم احلصول على إذن قضائي      أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها          -٧١

مسبق لعدم املعاقبة على اإلجهاض العالجي واإلجهاض الناجم عن اغتـصاب أو اعتـداء              
رم، وإزاء ارتفاع نسبة الوفيات النفاسية النامجة عن عمليات إجهـاض           جنسي أو سفاح حما   

خطرة، وارتفاع عدد التحقيقات املتعلقة بدعاوى أُقيمت على نساء بتهمة اإلجهاض غـري             
 وأعربت جلنـة    .)١٣٢(واملأمونالقانوين   وأوصت اللجنة بضمان إمكانية اإلجهاض    . القانوين

  .)١٣٣( وقدمت توصيات مماثلةمناهضة التعذيب عن دواعي قلق مماثلة
، أبدى خرباء مستقلون تابعون لألمم املتحدة، بطلب من احملكمـة           ٢٠١٣ويف عام     -٧٢

الدستورية املتعددة القوميات، رأياً يف االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف سـياق    
 ٢٦٣ة تنقيح املادتني    الصحة اجلنسية واإلجنابية هبدف مساعدة احملكمة يف اختاذ قرار يف مسأل          

ويف هـذا   .  من القانون اجلنائي املتعلقتني بتجرمي بعض اخلدمات اجلنسية واإلجنابيـة          ٢٦٦و
ـ                اً الرأي، أعرب اخلرباء املستقلون عن قلقهم ألنه يف حال عدم تنقيح القانون اجلنـائي، وفق

بوليفيا والقـانون   للضمانات الواجبة ملمارسة احلقوق اجلنسية واإلجنابية املكّرسة يف دستور          
الدويل حلقوق اإلنسان، سيؤدي استمرار جترمي اإلجهاض إىل زيادة عدد حاالت اإلجهـاض     
غري املأمون، وهو ما سُيعّرض صحة النساء البدينة والنفسية لعواقب وخيمة ودائمة، تـشمل              

  .)١٣٤(خطري الوفاة واإلعاقة
تفاع نسبة محل املراهقات وأوصت     وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها الر         -٧٣

  .)١٣٥(بتنفيذ خطط وطنية للصحة وبرامج تثقيفية بشأن احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية

  احلق يف التعليم  -ايز  
شجعت اليونسكو بوليفيا على اختاذ تدابري إضافية إلبقـاء األطفـال يف املـدارس                -٧٤

لية واألطفـال املنـتمني إىل فئـات        وضمان متام إعمال حق الفتيات وأطفال الشعوب األص       
 اليونـسكو   شجعتكما  . األقليات واألطفال ذوي اإلعاقة، ضمن فئات أخرى، يف التعليم        

  .)١٣٦(بوليفيا على ضمان جمانية التعليم االبتدائي وإلزاميته
حـصول الـشعوب     وأوصى املقرِّر اخلاص املعين بالعنصرية بوليفيا بدعم فـرص          -٧٥

املنحدرين من أصل أفريقي والفئات واجملتمعات احمللية احملرومة األخـرى          والبوليفيني   األصلية
  .)١٣٧(على التعليم

  األقليات والشعوب األصلية  -حاء  
تكون امتداداً للخطـة املؤقتـة   حثّت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على وضع خطة           -٧٦

  .)١٣٨( أحوال الشعب الغواراين املعيشيةاملشتركة بني الوزارات وحتّسن
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ـ ممارسـة    على التمييز العنصري بأن تضمن بوليفيا        القضاءوأوصت جلنة     -٧٧ شعب ال
وشجعت اللجنة الدولة   . ي أسالفه استعادة أراض حقه يف   قوقه كاملة، مبا يف ذلك      حلالغواراين  

  .)١٣٩(الطرف على وضع خطة إمنائية شاملة لتلبية احتياجاته
قوق اإلنسان إىل استمرار معاناة معظم      ، أشارت املفوضة السامية حل    ٢٠١٠ويف عام     -٧٨

الشعوب األصلية من الفقر املدقع واالستبعاد، رغم ما أُجري من إصالحات قانونية وسياسية             
  .)١٤٠(ت إىل االعتراف حبقوق هذه الشعوبومؤسسية عميقة هدف

، أوصت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بـأن تواصـل بوليفيـا          ٢٠١٤ويف عام     -٧٩
أجل اعتماد مشروع القانون اإلطاري املتعلق باإلنفاذ العـام حلـق الـشعوب             جهودها من   

األصلية يف التشاور معها، وبأن تقّيم ممارستها املتمثلة يف إجراء مشاورات، وتقّيم نتائج مـا               
 التوصـل  لتيسري   ِسكوريه األصلي وحمميته الطبيعية    - إقليم إسيبورو أُجري من مشاورات يف     

  .)١٤١(إىل توافق يف اآلراء
 بالعنصرية تأكيد ضرورة إنفاذ حق الـشعوب األصـلية          املعينوكرر املقرِّر اخلاص      -٨٠
يف أراضـي    وال سيما يف سياق املشاريع اإلمنائية الـيت ُتنفـذ         اً،  فعلياً  التشاور معها إنفاذ   يف

  .)١٤٢(الشعوب هذه
حمليطة بإنفاذ  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الصعوبات ا            -٨١

حق الشعوب واألمم األصلية احمللية الريفية والبوليفية املنحدرة من أصل أفريقي يف التـشاور              
 وأعربت اللجنة املعنيـة حبقـوق       .)١٤٣(راء هذه املشاورات على حنو منهجي     معها، وعدم إج  

 مقترح مشروع القانون اإلطاري للتشاور على االعتراف حبـق        اإلنسان عن قلقها القتصار     
الشعوب املتضررة يف التشاور معها دون االعتراف حبقها يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية             

جلنة القضاء على التمييز العنصري بأنه ينبغي أن ُتيـسَّر           وأوصت   .)١٤٤(على إنشاء املشاريع  
للجوء إىل   احمللية الريفية والبوليفية املنحدرة من أصل أفريقي إمكانية ا         األصليةللشعوب واألمم   

  .)١٤٥(عن حقها يف التشاور معهااً القضاء دفاع

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -طاء  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التمييز ضـد املهـاجرين                -٨٢

، كما أعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين عن قلقهـا             )١٤٦(ومعاداهتم
  .)١٤٧(املهاجرين وفئات الالجئنيألن موظفي إنفاذ القانون ميّيزون ضد بعض فئات العمال 

وأوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين بأن تـوفر اخلـدمات               -٨٣
 وأبـدت اللجنـة     .)١٤٨( وأفراد أسرهم  القنصلية البوليفية احلماية للعمال املهاجرين البوليفيني     

غياب استراتيجية متكاملة ملساعدة العمال املهاجرين البوليفيني أثناء عملية العودة          قلقها بشأن   
  .)١٤٩(إىل وطنهم
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 السماح بطرد   كما أوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين بعدم           -٨٤
، )١٥٠(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم إالّ بقرار صادر عن السلطة املختصة وفقـاً للقـانون             

وبضمان إمكانية حصول العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على الرعايـة الطبيـة العاجلـة              
  .)١٥١(واستحقاقات الضمان االجتماعي

مفوضية األمم املتحـدة الـسامية لـشؤون         للبيانات اإلحصائية املتاحة لدى   اً  ووفق  -٨٥
ـ ٧٤٨، يقيم يف بوليفيا ما جمموعـه    ٢٠١٣ديسمرب  /الالجئني حىت كانون األول     ٦واً  الجئ

 وعلى الرغم من أن اإلطار القـانوين    .)١٥٢( يف املائة منهم   ٤٢ملتمسي جلوء، متثل النساء حنو      
ذي الصلة يشمل ضماناٍت كافية حلماية األشخاص احملتاجني إىل احلماية الدوليـة، يـساور              

لـت  املفوضية قلق بشأن ورود تقارير عن نوع املعاملة اليت يلقاها األشخاص املعنيـون، مش             
ادعاءات بالتعّرض لالبتزاز أو العتداءات جنسية من جانب شبكات هتريب ولدفع مبالغ غـري              

 .)١٥٣(قانونية أو إسداء خدمات جنسية بطلبٍ من أفراد من حرس احلدود ومن قوات األمـن              
ية باعتماد تدابري هتدف إىل منع االعتداءات على األشـخاص احملتـاجني إىل             ضوأوصت املفو 
  .)١٥٤(ية يف املناطق احلدودية، مبا يف ذلك ممارسة العنف اجلنسي واجلنساين ضدهمالرعاية الدول

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها بشأن إعادة الالجئني قسراً يف               -٨٦
 وحثت جلنة مناهضة التعذيب بوليفيا على أن تضمن عدم طرد أي شخص مـىت               .)١٥٥(البلد

و إىل االعتقاد أنه معرض للتعذيب، والتزام اللجنـة الوطنيـة           ُوجدت أسباب موضوعية تدع   
  .)١٥٦(لالجئني بضمان إعالء مبدأ عدم اإلعادة القسرية

وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أنه على الرغم من سن               -٨٧
 وأوصـت  .)١٥٧(اليةقانون اللجوء، مل تعتمد بوليفيا حىت اآلن لوائح داخلية لتيسري تنفيذه بفع      

املفوضية بأن تدمج بوليفيا يف إجراءات اللجوء عناصر مراعية الحتياجات الطفل، وختصص             
موظفات ومترمجات شفويات مللتمسات اللجوء من النساء والفتيات، وبأن حتدد اإلجراءات           

ل على وجه السرعة النساء والفتيات املعّرضات للخطر، وُتلبَّى احتياجات النـساء واألطفـا            
  .)١٥٨(اخلاصة إىل احلماية على حنو منهجي

كما أشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أنه على الرغم من               -٨٨
إمكانية حتديد صفة انعدام اجلنسية مبوجب إجراء حتديد صفة اللجوء، ال يتـضّمن قـانون               

لسكان عدميي اجلنـسية    أي أحكام تنظم الوضع القانوين ل     ) ٢٠١٣لعام   (٣٧٠اللجوء رقم   
فيما يتعلق بإقامتهم القانونية يف البلد وإمكانية حصوهلم على الوثـائق الشخـصية ونْيلـهم               

وأوصت املفوضية بأن تعتمد بوليفيـا      . احلقوق األساسية كالتعليم والرعاية الصحية والعمل     
اية املكفولـة يف    يدّون أشكال احلم  اً  إجراًء لتحديد صفة انعدام اجلنسية وتنفذه، وتنفذ تشريع       

  .)١٥٩( يف التشريعات الوطنية١٩٥٤اتفاقية عام 
وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل تقييد حصول األطفال             -٨٩

وأوصت بتعـديل قـانون     . املولودين يف اخلارج من والدين بوليفيني على اجلنسية البوليفية        
ع املعايري الدولية ملنع حاالت انعـدام اجلنـسية         ملواءمته م ) ٢٠١٣لعام   (٣٧٠اللجوء رقم   

  .)١٦٠(منها واحلد
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  املشرَّدون داخلياً  -ياء  
بفترة طـوارئ  اً منظومة األمم املتحدة يف بوليفيا إىل أن بوليفيا متر حاليأشار مكتب     -٩٠

وتعمل احلكومة .  بلدية١٣٠إثر تعّرضها لكوارث طبيعية تسببت يف حاالت تشّرد داخلي يف 
، وجيري تنفيذ أعمـال دعـم   باالشتراك مع وكاالت التعاون ،  على وضع خطة إنعاش   اً  حالي

  .)١٦١(ومساعدة

Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be 

found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal 
Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United 
Nations compilation on Bolivia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/7/BOL/2). 

2 The following abbreviations have been used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
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