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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

) ج(١٥حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية         
   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *دولة بوليفيا املتعددة القوميات    

 إىل  )١( من أصحاب املصلحة   ١٧هذا التقرير هو عبارة عن موجز لورقات مقدمة من            
تمـدها  وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اع       . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب            . جملس حقوق اإلنسان  
وذُكـرت  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمددة    

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه بقـدر               
وقد يعزى االفتقار إىل معلومـات أو إىل التركيـز          .  مل جير تغيري النصوص األصلية     املستطاع

. بشأن مسائل حمددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النـصوص الكاملـة جلميـع              

ستعراض يف اجلولـة األوىل هـي       عي يف إعداد التقرير أن وترية اال      وقد رو . الورقات الواردة 
  .سنوات أربع

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة  *  
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  واإلطار املعلومات األساسية   - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية   - ألف  
بوليفيا على الربوتوكول االختياري الثـاين      تصدق  منظمة العفو الدولية بأن     أوصت    -١

سياسية والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال    
نظمـة  املباإلضافة إىل ذلك، أوصـت      . )٢(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 هـذه   جعـل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف القانون الـوطين، و          بتنفيذ  
وأوصت أيـضا بـأن     .  تعريف التعذيب  شى مع القانون الدويل، مبا يف ذلك      تتماالتشريعات  

 يف التشريع احمللي بشأن عدم سريان التقادم على جرائم اإلبادة اجلماعية            ابوليفيا حكم تدرج  
  .)٣(وجرائم أخرى مبوجب القانون الدويل

  اإلطار الدستوري والتشريعي   - باء  
إىل ) ٢الورقة املشتركة   (البوليفية  حقوق اإلنسان   ومؤسسات  منظمات  أشار جتمع     -٢

سلط الضوء  ي حلقوق اإلنسان،     وشامال  كامال ا يتضمن فهرس  ٢٠٠٩لعام  أن الدستور اجلديد    
مكتـب  وقدم  . )٤(على النجاحات الكربى اليت حتققت فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية         

وضـع   أن أضاف مالحظات مماثلة، لكنه     )بوليفيايف  حمامي الشعب   (أمني املظامل يف بوليفيا     
الـشعب   أمام   مطلوبا وفقا لاللتزامات اليت تعهدت هبا الدولة      أمرا  ال يزال   نظيمية  اللوائح الت 
 اجلنوبية على أن احلقوق املعترف هبا يف الدستور سوف          أمريكا أمماحتاد  وشدد  . )٥(البوليفي

مواتيـة  معايري  ما ترسي هذه املعاهدات     تفسر وفقا للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، حيث      
يتسم النص الدستوري   فإن  لدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرية،      اوفقا جمللس   و .)٦(بقدر أكرب 

 وهـي  يؤدي إىل تفاقم مشاكل انعدام الثقة بني اجلماعـات العرقيـة        بالتشدد واحلصرية مما    
  . )٧(مشاكل طال أمدها

 إىل أن الدستور اجلديد يعترف      )٩(٢ والورقة املشتركة    )٨(املظاملمكتب أمني   وأشار    -٣
لمنظمات غـري   لالتحالف البوليفي   وأوصى  . ل واملراهقني على أهنم أصحاب حقوق     األطفاب

الدولـة مـشاركة    تضمن  بأن  ) ١الورقة املشتركة   (احلكومية العاملة يف جمال حقوق الطفل       
  . )١٠(ألطفال واملراهقنياملتعلق باقانون الاجملتمع املدين يف عملية تعديل أو تنقيح 

  وهيكلهاق اإلنسان قوحلاملؤسسي اإلطار   - جيم  
أمني املظامل، لغرض   ملرتبة   مماثلة   تهمرتبتكون  بإنشاء قسم    ١الورقة املشتركة   أوصت    -٤

  . )١١(رصد االمتثال حلقوق األطفال واملراهقني
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   اتيةتدابري السياسال  - دال  
الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان      خطـة العمـل     اعتماد  ب ٢الورقة املشتركة   أفادت    -٥

أشارت إىل ضرورة إتاحـة     يشكل حتديا و   هذه اخلطة    تنفيذوأن  ،  )١٢(٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة
  .)١٣( لذلكاملوارد التقنية واملالية الالزمة

أن خطـة التنميـة الوطنيـة       ) ٧الورقة املشتركة   (جمموعة من املنظمات    ذكرت  و  -٦
. )١٤(عزز املمارسة الكاملة للحقوق األساسية من منظـور متعـدد الثقافـات            ت ٢٠٠٧ لعام
تبني تصنيفا واضحا على أساس      إىل أن املؤشرات االجتماعية ال       ١ الورقة املشتركة    تأشارو

  . )١٥(للبنني والبنات واملراهقنياألولوية 
طة العمـل الوطنيـة     خلإىل التنمية القائمة على املشاركة       ١الورقة املشتركة   ودعت    -٧

لية املسؤولة عن صـياغة هـذه       تعزيز اهلياكل الوطنية واحمل   إىل  ألطفال واملراهقني، و  املتعلقة با 
املظامل أن دراسة وطنية حول أطفال الشوارع واملراهقني جيري         ذكر مكتب أمني    و. )١٦(اخلطة

  . )١٧(وضعها إلعطاء زخم للسياسة العامة يف هذا اجملال
االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان بوضع وتنفيذ خطة شاملة ملكافحة العنصرية          وأوصى    -٨

  . )١٨(شاركة اجملتمع املدينمبوالعنف العنصري، 
اعتماد جناح  إىل  ) ٥الورقة املشتركة   (تقرير اجملتمع املدين حول حقوق املرأة       وأشار    -٩

  . )١٩(٢٠٠٨لتكافؤ الفرص لعام الوطنية اخلطة 

  الواقععلى أرض ومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   - ألف  

  مع اإلجراءات اخلاصة التعاون   -١  
توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص     بيف مجلة أمور،    أوصى االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان        -١٠

توجه أن  بأوصت منظمة العفو الدولية     و. )٢٠(املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري       
  . )٢١( لألمم املتحدة التابعلس حقوق اإلنسانجملبوليفيا دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة 

  حلقوق اإلنسان املفوضية السامية التعاون مع   -٢  
ــارت   -١١ ــشتركة أش ــة امل ــم ٢الورق ــانون رق ــؤرخ ٣٧١٣ إىل أن الق  ١٣ امل
الـسامية   األمم املتحدة    يةفوضملافتتاح مكتب فرعي يف بوليفيا      أفضى إىل    ٢٠٠٧ يوليه/متوز

  . )٢٢(اإلنسان حلقوق
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   الدولية حلقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات  - باء  

  املساواة وعدم التمييز   -١  
الفئات األكثر عرضة للتمييز يف البلـد،      فإن  ها أمني املظامل،    اوفقا الستطالعات أجر    -١٢
ـ وثليـات؛   واملثليـون وامل  ن؛  ون والفالح والسكان األصلي هي  تنازيل،  الترتيب  بال ن، واملعوق

كافؤ الفرص بالنسبة للمرأة معتـرف بـه يف   مكتب أمني املظامل أن ت   وأضاف  . )٢٣(نوواملسن
هن يواجهن عرضة للتمييز يف اجملال السياسي، ويزلن ال بيد أن النساء . )٢٤(التشريعات القائمة

الورقة املشتركة  وأشارت  . )٢٥(حيازة األراضي يف  صعوبات يف احلصول على عمل وسكن و      
، سواء ألسـباب عـدم املـساواة         إىل أن االستبعاد ال يزال يؤثر على األطفال واملراهقني         ١

فإن ،  ١للورقة املشتركة   فقا  وو. أمور أخرى العرق أو اجلنس، من بني      أو بسبب   االجتماعية،  
االستبعاد االجتماعي جتسيدا حلاالت كثر األشخصيات رمبا أصبحن الالسكان األصليني  بنات  

  . )٢٦(يف بوليفيا
صرية الصارخة ضد السكان األصليني     العنوأشار االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان إىل         -١٣

وسكان غرب البلد، فضال عن التوترات اليت أصبحت أكثر وضوحا منذ انتخاب أول رئيس              
املطالبات ، يف مجلة أمور، الزيادة يف والحظ االحتاد. )٢٧(٢٠٠٥من السكان األصليني يف عام 

وسلط الـضوء   . العنصريذات الطابع   املطالبات  اليت تتسم بالعنف، وال سيما      باحلكم الذايت   
تواطؤ وحتيز بعض   بالتصرحيات العنصرية العنيفة و   بأيضا على اإلفالت من العقاب فيما يتعلق        

الدويل بسن قانون ضد التمييز والعنـصرية،     وأوصى االحتاد   . )٢٨(وسائل االتصال االجتماعي  
على هذا النوع   اعتماد تدابري تشريعية ذات طابع إجرائي ومؤسسي إلقامة الدعوى اجلنائية           بو

التنظيم الذايت، مبا يف ذلك مدونات قواعد       معايري  اقتراح وتعزيز   بوأوصت أيضا   . من اجلرائم 
منع استخدام أو نشر املعلومات الكاذبة      والتشاور بشأهنا مع وسائط اإلعالم هبدف       السلوك،  
ـ   ، فضال عن استخدام القوالب النمطيـة التمييزيـة أو العنـصرية           يةأو االحتيال  ائل يف وس
مسؤولني يف الدولـة علـى      مع  بوليفيا  حتقق  أن  بأوصت منظمة العفو الدولية     و. )٢٩(اإلعالم

 اإلجـراءات اختاذ  بو،  التمييز ضد الشعوب األصلية    فيما يتعلق ب   والوطينملناطقي  الصعيدين ا 
  . )٣٠(ضدهااملناسبة 

جيـرم  نون  قاعدم وجود   إىل  ) ٤الورقة املشتركة    (ةحلقوق اجلنسي امبادرة  وأشارت    -١٤
، على الرغم من األحكـام ذات       سانيةحتديدا التمييز على أساس التوجه اجلنسي واهلوية اجلن       

توفري التـدريب   ب، يف مجلة أمور،     ٤الورقة املشتركة   وأوصت  . )٣١(الصلة يف الدستور اجلديد   
كره املثليني ومن رهـاب املتحـولني       اجليش والشرطة للحد من     ألفراد  على حقوق اإلنسان    

  . )٣٢(يف تلك القطاعاتا جنسي
 ، وسوء املعاملة  ، أن االستبعاد االجتماعي   والحظت الرابطة الدولية ملساعدة املسنني      -١٥

وعدم احلصول على وثائق اهلوية، واختالس األراضي واملمتلكـات، وأوجـه الـنقص يف              
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. )٣٣(ال سيما يف املنـاطق الريفيـة      وال تزال تؤثر على كبار السن،        عواملُاخلدمات الصحية   
  اجملتمع اظاهرة يتغاضى عنه  ميثل   إىل أن سوء معاملة كبار السن        ٢الورقة املشتركة   وأشارت  

ـ   يف بوليفيا  حلماية املسنني عدم وجود قانون    مكتب أمني املظامل إىل     وأشار  . )٣٤(كثريا  ه، لكن
  . )٣٥( خطة وطنية للمسننيه جيري اعتمادلفت االنتباه إىل أن

املعوقني عن برنامج تسجيل    تقريرا   ومكتب أمني املظامل     ٧كة  وقدمت الورقة املشتر    -١٦
 يف املائـة مـن      ٤بتخصيص نـسبة    املرسوم املنشئ اللتزام املؤسسات العامة واخلاصة       عن  و

 إىل أمهية ختصيص املوارد     ٢الورقة املشتركة   وأشارت  . )٣٦(السكان املعوقني لفائدة  موظفيها  
يعاين لذين  دف إىل مكافحة االستبعاد وعدم املساواة ال      التقنية واملالية لتنفيذ خطط وبرامج هت     

  . )٣٧(ا املعوقونممنه

  واألمنيف احلياة واحلرية الفرد حق   - ثانياً  
لدفاع عن حقوق   اجملس  وأمريكا اجلنوبية،   أمم  حتاد  وا،  ٢أشارت الورقة املشتركة      -١٧

اليت " باندوجمزرة  "إىل   نسان حلقوق اإل  الدويلاالحتاد  منظمة العفو الدولية و    و اإلنسان واحلرية 
 االنتباه، يف مجلـة     ٢الورقة املشتركة   واسترعت  . )٣٨(٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١١وقعت يوم   
وأشـارت  . )٣٩(نع أعمال العنف ومحاية الضحاياملبعض أجهزة الدولة   عدم تدخل   أمور، إىل   

 الوقـائي منـذ     قيـد االحتجـاز   ال يزال   منظمة العفو الدولية إىل أن احملافظ السابق لباندو         
وقدم االحتاد  . )٤٠(عمال العنف بعد أن اُتهم بأنه كان املدبر الفكري أل       ،  ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

بوليفيـا  تعجـل   أن  بأوصت منظمة العفو الدولية     و. )٤١( مماثال اعليقت الدويل حلقوق اإلنسان  
حتديـد  العنف يف باندو، هبـدف      املتصلة ب إجراء حتقيقات نزيهة وشاملة يف مجيع األحداث        ب

وأوصـت أيـضا    . املسؤولني عنها وتقدميهم إىل العدالة أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة         
توضيح دور كل من القوات املسلحة والشرطة والسلطات القضائية قبل أعمال العنـف يف              ب

  .)٤٢(توضيح أي ختلف عن التصدي للعنف أو وقفه، مبا يف ذلك ها وبعدهاوأثناء باندو
وهـي  منذ فترة طويلـة     ة التعذيب    إىل استمرار ممارس   ٢ة املشتركة   الورقوأشارت    -١٨

 من أشكال املعاملة القاسية والالإنسانية  شكالتالديكتاتوريات اختذممارسة راسخة من إرث   
بشكل يتعرضون   أن أطفال الشوارع واملراهقني      توأضاف. اجليشالشرطة و مباين  واملهينة يف   

 ١الورقـة املـشتركة    وقـدمت   . )٤٣(ضباط الـشرطة  جانب  منتظم للتعذيب واالبتزاز من     
 مببادرة  ٢الورقة املشتركة   ورحبت  . )٤٤(مالحظات مشاهبة فيما يتعلق حبالة أطفال الشوارع      

وزارة الشؤون اخلارجية لدعوة اجملتمع املدين إىل املشاركة يف حتديد املبادئ التوجيهية لعملية             
  . )٤٥(ن عدم حتقيق نتائج ملموسة حىت اآلنإنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب، على الرغم م

االكتظـاظ  ون مـشكلة     إىل أن نزالء السجون يواجه     ٢الورقة املشتركة   وأشارت    -١٩
 إىل  ت أشـار  اكما أهن . وعدم كفاية الطعام، وعدم فصل السجناء على أساس العمر واجلرمية         
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. )٤٦(نياالجتماعيواإلدماج  برنامج جاد إلعادة التأهيل     ون  ولسجلعدم وجود سياسات عامة     
. )٤٧(يف الـسجون  الوالـدين   مكتب أمني املظامل إىل أن مئات األطفال يعيشون مع          وأشار  

بوليفيا تدابري قـضائية وتـشريعية   تتخذ قوق اإلنسان بأن حلجلنة البلدان األمريكية    وأوصت  
ن ، مع ضماهاهبدف احلد من اكتظاظ السجون وحتسني ظروف املعيشة في  من التدابري   وغريها  

بضمان مراعاة  وأوصت أيضا   . االحترام الواجب للكرامة املتأصلة يف البشر     بمعاملة السجناء   
يف مراكـز   احملرومة من احلريـة     /املصلحة الفضلى للطفل الذي يعيش مع أبيه أو أمه احملروم         

اصة اخلماية  احلعلى  ضمان حصوله   وضع السياسات ذات الصلة، وال سيما       لدى  االحتجاز،  
  . )٤٨(حة واخلدمات التعليمية الالزمة لنموه السليموالغذاء والص

نجاح يف احلد من انتشار العنف ضد املـرأة،  عدم ال إىل ٥الورقة املشتركة  وأشارت    -٢٠
. النـساء تتعلـق ب  العنـف   عن  تقارير  عشرة  من كل   فإن سبعة    أنه وفقا للتقديرات،     ةمضيف

على اإلناث أو بقتل النساء     قتل  تتعلق ب  على عدم وجود قوانني      ٥الورقة املشتركة   وشددت  
 ٢٠٠٣بني عـامي     جرمية قتل من هذا القبيل       ٤٣٩تسجيل   إىل ةاجلنس، مشري نوع  أساس  

 ١٨ وذكرت تسجيل    آباء أو جريان،  أو  ،   قرناء عرفيون  وأالزوجني،   ارتكبها أحد    ٢٠٠٤و
تخصـصة  املوارد البشرية امل  يف   أيضا إىل نقص     ٥الورقة املشتركة   وأشارت  . حالة إدانة فقط  

قانونيـة  الدمات  اخل محاية األسرة و   اتوالبنية التحتية واملعدات الالزمة حلسن سري عمل وحد       
 ملكافحة  ١٦٧٤مكتب أمني املظامل على احلاجة إىل تعديل القانون رقم          وشدد  . )٤٩(شاملةال

  . )٥٠(تنفيذه تنفيذا فعاالاليت حتد من طرية اخلالعنف داخل األسرة، نظرا للقيود 
إىل ألطفال  ضد ا العقاب البدين املمارس    مجيع أشكال   إلهناء  املبادرة العاملية   شارت  وأ  -٢١

وأضافت أنه ال يوجد حظر     . يف املرتل ومؤسسات الرعاية البديلة    اب البدين مشروع    أن العق 
كتدبري تأدييب يف املؤسـسات   البدين ابال للعقيف املدارس واب البدين لعقلصريح يف القانون  

كـم  حيومع ذلك، قد    . غري قانوين على جرمية أمر    اب البدين   العقلت املبادرة إن    اوق. بيةالعقا
 بأن تقوم   ت املبادرة أوصو. )٥١( البدين ابالعقة ب  اهلندي ةوجهاء اجملتمع يف نظم العدالة التقليدي     

لألطفال العقاب البدين   احلكومة بتطبيق القوانني، وعلى وجه االستعجال، حلظر مجيع أشكال          
  . )٥٢(لبيئاتيف مجيع ا

 إىل أن بوليفيا أصبحت بلد عبور واستقبال وتـصدير          ١الورقة املشتركة   وأشارت    -٢٢
االسـتغالل يف جتـارة     ألغراض االستغالل االقتـصادي و    املستخدمني  لألطفال واملراهقني   

لتصديق إىل ا ، يف مجلة أمور     ٢ويف اجلوانب اليت أُحرز فيها تقدم، أشارت الورقة         . )٥٣(اجلنس
روتوكول بالريمو، وإنشاء اجمللس الوطين ملكافحـة االجتـار باألشـخاص وهتريـب             على ب 

شامل ملكافحة االجتـار باألشـخاص      القانون  ال على أن    ت شدد اومع ذلك، فإهن  . املهاجرين
  . )٥٤(إجراءات لتعزيز اجمللسمل تتخذ أي وهتريب املهاجرين مل يصدر، وأنه 

أسوأ أشكال استغالل ب حيرز أي تقدم فيما يتعلق مكتب أمني املظامل إىل أنه ملوأشار   -٢٣
والحظت أيـضا أن األطفـال   . قصب السكر والكستناءاستغالهلم يف حصاد األطفال، مثل  
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االلتحاق مقابل  أو املالبس، ويف أفضل احلاالت      /مقابل الغذاء والسكن و   يعملون  واملراهقني  
، يف سياق املناطق الريفية، جزءا ترب عمل األطفال ُيع   املظامل أن أضاف مكتب أمني    و. باملدارس

  . )٥٥(شجع من داخل األسرةمن عملية التنشئة االجتماعية وبالتايل فهو ُي
 العبوديةوالرق  وظروف من   أشكال  استمرار وجود    إىل   ٢الورقة املشتركة   وأشارت    -٢٤

ربت كما أع. )٥٦(غواراينمن قبائل ن و يف منطقة شاكو، حيث يعيش السكان األصلياملعاصرة
أوصت جلنة البلدان األمريكية، يف مجلة      و. )٥٧(منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء هذا الوضع       

 أن تتخذ ، و واالسترقاقلقضاء على أعمال السخرة     اتدابري  لبوليفيا األولوية   تعطي  أن  بأمور،  
  . )٥٨(ألشخاص املتضررين من هذا الوضعا بأمالكخطوات فورية لتعزيز االعتراف 

  ة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون إقام  -٣  
تعويضات لـضحايا العنـف   الدفع املعين ب لس  اجمل إىل أن    ٢الورقة املشتركة   أشارت    -٢٥

تعويضات للضحايا، بسبب قلة    دفع  نجح يف   ي مل   ةدستوريالكومات غري   احلالسياسي يف ظل    
 تعرضـوا للتعـذيب يف ظـل        شـخص  ٥ ٠٠٠ وأضافت أن أكثر من   . املوارد االقتصادية 

 على  ٢الورقة املشتركة   وشددت  . العقاب أفلتوا من الديكتاتوريات العسكرية وأن اجلالدين     
أوصت منظمـة   و. )٥٩(على حاالت االختفاء القسري   أتاح تسليط الضوء    أن فتح احملفوظات    

انتـهاكات  باملتعلقة   منسقة لتحديد مكان احملفوظات      ابوليفيا جهود تبذل  أن  بالعفو الدولية   
 وإلتاحـة الوصـول إىل      املتسلطحقوق اإلنسان اليت ارتكبت خالل فترة احلكم العسكري         

  . )٦٠(احملفوظات هذه
الرئيس السابق سانشيز دي لـوزادا      مساءلة  مكتب أمني املظامل أن إجراءات      وذكر    -٢٦

لت  قد دخ  ٢٠٠٣انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف عام        بشأن  وزمالئه يف الوزارة    
مكتب أمني املظامل الدولة على تسريع عملية تسليم املتـهمني،          وحث  . )٦١(مرحلتها النهائية 

الرامية باجلهود  بينما رحبت منظمة العفو الدولية      و. )٦٢(اإلنسانيةرائم ضد   احلالة تتعلق جب  ن  أل
 عملية ضد سانشيز دي لوزادا وغـريه      الهنا أشارت إىل أن     فإإىل عرض القضية على العدالة،      

  . )٦٣(نيقوق املتهمحلجيب أن حتترم املعايري الدولية 
 وعدم الكفـاءة     الشديدة البريوقراطيةيعاين   أن القضاء    ٢الورقة املشتركة   وذكرت    -٢٧

 كفل نزاهة اإلجـراءات القـضائية     يحقيقي  وجود لسلك قضائي    وأضافت أنه ال    . والفساد
وأشار . )٦٤(قة العامة يف النظام القضائي    ، مما يؤدي إىل انعدام الث     تها واستمراري تهامالءممدى  و

مكتب أمني املظامل إىل أنه، نظرا ألوجه قصور خطرية يف نظام إدارة شؤون العدالة اجلنائية،               
كانت هناك مشاكل تأخري قضائي، وأعداد كبرية من السجناء غـري املـدانني، وزيـادة يف     

ظمـة العفـو الدوليـة أن       منوالحظت  . )٦٥(، يف مجلة أمور   عمليات اإلعدام دون حماكمة   
عديدة ضد رجال القـانون     التحديات  الالتأخريات النامجة عن املعارك القضائية اليت مل حتل، و        

  . )٦٦(من عدم اليقني القانوين يف حالة تسببتيف القضايا احلساسة سياسيا املشاركني 
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عامـل  مكتب أمني املظامل إىل أن الشلل الفعلي للمحكمة الدستورية هـو ال           وأشار    -٢٨
منظمة العفو الدولية   وأبرزت  . )٦٧( يف عملية التغيري اليت تروج هلا احلكومة احلالية        تأثريااألكثر  

تحديد بوأوصت  . )٦٨(٢٠٠٩ عام   هيوني/منذ حزيران عدم وجود قضاة يف احملكمة الدستورية       
صة من ، وخابوظائفهماللمحكمة العليا واحملكمة الدستورية االضطالع هبا الوسائل اليت ميكن 

 عن أي تأثري    يةاالستقاللباالستقامة األخالقية و  بت تقنية و  اقدريتمتعون ب خالل تعيني أعضاء    
بوليفيا على تعزيز التعاون والتنسيق بني      بتشجيع  منظمة العفو الدولية    كما أوصت   . خارجي

على أداء مهامها بكفاءة وبشكل مستقل ودون       قدرة السلطة القضائية    فروع الدولة، وضمان    
  . )٦٩(خل سياسيتد
 يواجهون  الفالحنيوجمتمعات  الشعوب األصلية   جلنة البلدان األمريكية أن     والحظت    -٢٩

إىل وجـود   كما أشارت اللجنة    . )٧٠(النظام القضائي الرمسي  شكاواهم أمام   عقبات يف تقدمي    
 اجملتمـع عدالة  والعدالة الرمسية   بني  لتنسيق  لثغرات يف القانون فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية        

كثرية ما زالت   جمموعات  يف حني أن    ،  الذي تولد عن هذه الثغرات    اخللط اخلطري   إىل  ، و احمللي
آليـة  لعدالة السكان األصليني، أو     بأهنا جتسيد   اإلعدام خارج نطاق القانون     عمليات  تفسر  
  . )٧١( لتسوية املنازعاتةبديل
بقضايا املراهقني اجلاحنني  حماكم متخصصةعدم وجود مكتب أمني املظامل إىل  وأشار    -٣٠

مـع  مـشتركة   مرافـق   ما زالوا ُيحتجزون يف     ، و  هلم حىت اآلن   أو مراكز احتجاز منفصلة   
بني سن احلادية عشرة والـسادسة       إىل أن األطفال     ١الورقة املشتركة   وأشارت  . )٧٢(الكبار
هبم ارتكـا لالشـتباه يف    ألجل غري مسمى يف مراكز األطفال       يتعرضون لالعتقال   قد  عشرة  
لبلدان األمريكية  وتلقت جلنة ا  . )٧٣( اجتماعي أخصائيبناء على أوامر من     أو حلمايتهم   جرائم  

، يف املمارسة العملية، على نطاق واسع بالنسبة      االحتجاز الوقائي ُيستخدم   معلومات تفيد بأن  
 ال ُيـستخدم  بـأ اللجنة  أوصت  و. )٧٤( سنة ١٨ و   ١٦لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      

إعادة تكفل ان من احلرية إال كمالذ أخري، وبأن تتخذ التدابري الالزمة إلنشاء مؤسسات احلرم
بوليفيا أحكام قانون األحداث اليت     تلغي  وأوصت أيضا بأن    . )٧٥(تعليم األطفال يف هذه احلالة    

  .)٧٦("خطرا عاما" حبجة ما يسمى وقائي لألطفالالالعتقال ترسي ا

  واحلياة األسرية احلق يف اخلصوصية والزواج   -٤  
صدار أول شهادة   إل أنه على الرغم من اجلهود املبذولة        ١ الورقة املشتركة    الحظت  -٣١

وأوصـت جلنـة    . )٧٧( ميالد اتشهادبال  كثري من األطفال واملراهقني     ال يزال ال  ميالد جمانا،   
طـوات   اخل بأن تتخذ بوليفيا الوصول إىل السجل املدين جمانا و      تضمن  البلدان األمريكية بأن    

  . )٧٨(وسائل خمتلفة من احلصول على وثيقة هويةمنعتهم الالزمة لتحديد مجيع األطفال الذين 
فـإن  أسـرة منـشأ،    دون  أطفال  وجود  إىل أنه يف حالة      الورقة املشتركة وأشارت    -٣٢

، أو إذا تعـذر      للطفل أن جتد األسرة املمتدة   بالدولة  يلزم  ألطفال واملراهقني   بااملتعلق  القانون  
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ه ال يتم التقيـد     بيد أن .  إيداعه امللجأ  أسرة بديلة، قبل النظر يف    أن جتد له    فعلى الدولة   ،  ذلك
 أن هناك حاجة ماسة إىل إجراء دراسة استقصائية حلالة          ١الورقة املشتركة   وترى  . ذا احلكم هب

مـن  خالل فترة احلرمـان      يف املالجئ أو     موجودهأثناء  االمتثال حلقوق األطفال واملراهقني     
  . )٧٩(تهم األسريةبيئ
 منح االعتراف القانوين    إمكانيةستبعد  ي إىل أن الدستور     ٤الورقة املشتركة   وأشارت    -٣٣

هذا الوضع  يؤثر  ،  ٤وفقا للورقة املشتركة    و. دين امل حتاداالزواج أو   ال عن طريق    ثلينيامللزواج  
ل علـى   ضمان حقوق املرياث واحلصو   يف   و ةتشكيل أسر يف  سلبا على حق هؤالء األزواج      

إجازة مرضية لرعاية   مثل احلصول على    (قروض اإلسكان واستحقاقات الضمان االجتماعي      
. )٨٠(من بني أمـور أخـرى     ،  )، والرعاية الطبية  احلصول على استحقاقات الزوج   الشريك، و 

مالحظـات  ثنائيي اجلـنس احملـولني جنـسياً     ينيلسحاقيات واملثل وقدمت مجعية املساواة ل   
حقوق اإلنـسان   خطة عمل    أنه على الرغم من أن       ٤الورقة املشتركة   وأضافت  . )٨١(مشاهبة
 للزوجني مـن    ةاملدنيالشراكة  إعداد مشروع أويل لقانون     تنص على    ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  

  .)٨٢(أي إجراء يف هذا الصددمل يتم الشروع بعد يف نفس اجلنس، 

لمي، واحلق يف املـشاركة    حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الس          -٥  
  يف احلياة العامة والسياسية 

 إىل أن املنظمات االجتماعية واملـدافعني عـن          حلقوق اإلنسان  الدويلأشار االحتاد     -٣٤
اهلجمـات وأعمـال    وقد أدان االحتـاد     . شديد اخلطورة يف سياق   يعملون  حقوق اإلنسان   

الذين الفالحني  قادة  وق اإلنسان و  املضايقات والتهديدات وحماوالت اغتيال املدافعني عن حق      
وأعربـت  . )٨٣(توزيع أكثر إنصافا لألرض   من أجل   ضد اإلفالت من العقاب، أو      يكافحون  

عن هجمات ذات دوافع عنـصرية ضـد        حتدثت  منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تقارير        
. )٨٤(يـا  يف بوليف  والفالحـني  الشعوب األصلية    املنظمات واألفراد العاملني من أجل حقوق     

  . )٨٥(خماوف مماثلةعن  ٢الورقة املشتركة أُعرب يف و
مـن  ُتحّرم البوليفية  - اجملتمعات احمللية األفريقية  إىل أن    ٢الورقة املشتركة   وأشارت    -٣٥

إيالئها عدم  فضال عن   أجهزة الدولة،   يف  املشاركة السياسية والتمثيل يف هيئات صنع القرار و       
ن يـصموهنم   اجلمهور، الذي عامة   السلطات واملؤسسات، أو     الكثري من جانب  من  أي اعتبار   

  . )٨٦(ويستهينون هبم
 يف املائة فقط مـن املناصـب        ٢٤النساء يشغلن   مكتب أمني املظامل إىل أن      وأشار    -٣٦

علـى  ن   من املضايقات السياسية إلجبـاره     نييشكالنساء  احلكومية، وأن العديد من هؤالء      
معلومـات عـن    حلقوق اإلنسان   لبلدان األمريكية   نة ا وتلقت جل . )٨٧(نالتخلي عن مناصبه  

  . )٨٨(مناصب عامةلشغل يف االنتخابات فزن النساء اللوايت ب" حترش سياسي"
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اليت  إىل احلاجة إىل زيادة عدد حمافل صنع القرار واحلوار ١الورقة املشتركة وأشارت   -٣٧
 أن على الدولـة أن تتخـذ        وأضافت. )٨٩(التعبري عن أفكارهم  من  ألطفال واملراهقني   متكن ا 
إىل وسائل اإلعالم، وضـمان     األطفال واملراهقني   قانون يتيح وصول    عن طريق وضع    تدابري  

  . )٩٠(عدم اللمس بنمائهم الكاملتؤدي املعلومات اليت حيصلون عليها إىل  أال
 عسكريةالخدمة  للمشروع قانون   إىل   اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم    وأشارت    -٣٨
مل يكن هناك   ،  ١٩٧٦لعام  قانون خدمة الدفاع الوطين     مبوجب   أنه   توأوضح. ٢٠٠٨ام  لع

 من هذا القبيل يف     اتأي استثناء مل ُتقترح   إعفاء من اخلدمة العسكرية للمستنكفني ضمرييا، و      
 أن املستنكفني ضمرييا وغريهم من الـذين        ت اهليئة أضافو. )٩١(٢٠٠٨مشروع القانون لعام    

، وهي وثيقـة    اإلعفاء من اخلدمة العسكرية   ة العسكرية ال حيصلون على      يرفضون أداء اخلدم  
إمكانيـة   كـذلك    وذكرت اهليئة . )٩٢( لدخول اجلامعة أو احلصول على جواز سفر       ةمطلوب

 وإمكانيـة ،  )٩٣( سنة ١٩و ١٥ بنياخلدمة العسكرية الطوعية جلميع الذين تتراوح أعمارهم        
  . )٩٤( عاما يف املدرسة احلربية البحرية١٨الوفاء بالتزام اخلدمة العسكرية قبل بلوغ سن 

  عادلة ومواتية عمل ظروف يف احلق يف العمل و  -٦  
احلديثة الربامج واألنظمة واملراسيم    أن   أنه على الرغم من      ٢الورقة املشتركة   ذكرت    -٣٩

عاليـة  مستويات  تسود  ،  ٢لورقة املشتركة   وفقا ل و. حسنت حالة العمال، فإهنا ليست كافية     
يف األجراء   أن معدل اخنراط     توأضاف.  العمل يفالبطالة والعمالة الناقصة وعدم االستقرار      من  

ـ ال  وأن اعتبار اإلضرابات أمرا غري مشروع        يف املائة    ١٥تعدى  يالنقابات ال     زال ممارسـة  ي
  .)٩٥( يف القطاعني العام واخلاصسائدة
 يف سوق   للنساءاملتزايد  االندماج  إىل أنه على الرغم من       ٥قة املشتركة   الوروأشارت    -٤٠

الورقـة  وأكـدت   . متدنية الدخل وغري منتجة   ن االجتاه السائد هو عزهلن يف مهن        العمل، فإ 
عمل والضمان المحاية غياب أن النساء هن الفئة األكثر تضررا من  عدة أمور منها ٥املشتركة 
مل يتـضمن   ،  ٢٠٠٣عام  املتعلق باخلدمة املرتلية املأجورة ل    انون  قال أن   توأضاف. االجتماعي

  . )٩٦(لتأمني الصحيحكما وافيا يتعلق با

  التمتع مبستوى معيشي الئق يف احلق يف الضمان االجتماعي و  -٧  
فقر، وأقل  حالة  يف املائة من السكان يعيشون يف        ٦٤، فإن   ١للورقة املشتركة   وفقا    -٤١

وال يزال األطفال حتت سن     . تفي بالغرض مرافق صحية   تصل إىل   ية  من نصف األسر البوليف   
 واملالريا والـسل  اإلسهال مثل وال تزال أمراض ؛  وفقر الدم سوء التغذية املزمن    الثالثة يعانون   

  . )٩٧(أعلى املعدالت يف املنطقةمن بني معدالت وفيات األطفال كما أن ، ا شائعاأمر
 يف الدسـتور    احلق يف الغذاء الكـايف    إقرار  ء على    الضو ٢الورقة املشتركة   وألقت    -٤٢

ـ  . وكذلك يف خطة التنمية الوطنية والسياسات القطاعية العامة       اجلديد    إىل  ت أشـار  ابيد أهن
الغذاء واألمـن   بهذا املوضوع، يتضمن اعتبارات تتعلق      يف التعامل مع    احلاجة إىل هنج شامل     
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 مجيع جوانب احلق يف الغذاء، مبـا يف ذلـك            حيكم ا قانوني االغذائي والسيادة الغذائية، وإطار   
  . )٩٨( بوضوححمددةواسعة وسلطات حكومية تتمتع ب، ومؤسسات قابلية اإلنفاذ

. )٩٩(مكتب أمني املظامل إىل عدم وجود تأمني صـحي شـامل للمعـوقني            وأشار    -٤٣
غري كافية مشددا علـى     لحصول على الرعاية الصحية     لالشعوب األصلية   فرص  وأضاف أن   

املمارسات واخلـربات   واألمهات واألطفال   النظام الشامل لتأمني    فوائد  ة املواءمة بني    ضرور
البوليفيـات   أن النـساء     ٢الورقـة املـشتركة     والحظت  . )١٠٠(يف الطب التقليدي  القائمة  

، بـسبب   الرعاية الصحية ال قبل الوالدة وال بعـدها        نيلقيتال  أصل أفريقي   املنحدرات من   
  . )١٠١( احملليةنكز الصحية يف جمتمعاهتاستمرار انعدام املرا

الضوء على انعدام التوازن يف تقدمي اخلـدمات         ٥و ٢ تان املشترك تانالورقوسلطت    -٤٤
 إىل أن العقبات الرئيسية الـيت تعتـرض         اكما أشارت . الصحية بني املناطق احلضرية والريفية    

نظـرا  ( وسائل تنظيم األسرة     صعوبة الوصول إىل  تتمثل يف   ممارسة احلقوق اجلنسية واإلجنابية     
الورقـة  وأشارت  . )١٠٢(والتمييز على أساس اجلنس والعرق    ) لتدين مستويات التعليم والدخل   

 إىل عدد النساء اللوايت يتوفني سنويا من احلمل والوالدة ومضاعفات مـا بعـد               ٥املشتركة  
شيوعا لوفاة  األكثر  األسباب  ثالث  غري الصحية هي    اإلجهاض  عمليات   أن   تالوالدة، وأضاف 

بوليفيا املوارد الكافيـة    ختصص  أن  بأوصت منظمة العفو الدولية     و. )١٠٣(النساء يف هذا البلد   
احلواجز اليت حتـول    بأن تزيل    و ؛حلد من وفيات األمهات   هتدف إىل ا  لتنفيذ سياسات وطنية    

الصحة اإلجنابيـة والرعايـة     خدمات  الفقراء والنساء من السكان األصليني إىل       وصول  دون  
حبقوقهـا  يسهل احلصول عليها ُتعّرف املرأة   تقدم معلومات واضحة    ؛ وبأن   الصحية لألمهات 

أن من الـضروري     ٢الورقة املشتركة   والحظت  . )١٠٤(احلق يف الصحة  باجلنسية واإلجنابية و  
وأنه ال ينبغـي     يةاجلنسالتربية  عاجلة جوانب هامة مثل     تتعلق مب سياسات يف هذا اجملال     وضع  

  . )١٠٥(كز حصرا على الصحة اإلجنابيةترللجهود أن 
فريوس نقص مكافحة  بشأن ا قانون تمكتب أمني املظامل إىل أن بوليفيا اعتمد      وأشار    -٤٥

 ةواملتعدد ية للمصابني به وتقدمي الرعاية الشاملة     قوق اإلنسان احلاإليدز ومحاية   /املناعة البشرية 
 أن التنفيذ الكامل هلذا القانون      تفوأضا. لمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    لالتخصصات  

  . )١٠٦( بعدلوائح مل يتم وضعهاحيتاج إىل 
ظـروف  ال تتوفر فيهـا      إىل أن أكثر من مليون مرتل        ٢الورقة املشتركة   وأشارت    -٤٦

-٦الورقة املـشتركة    (الشبكة الوطنية للمستوطنات البشرية     وأشارت  . )١٠٧(مالئمة للسكن 
القـائم علـى    إىل أن برنامج اإلسكان االجتمـاعي       ) شريةالشبكة الوطنية للمستوطنات الب   

آليات السوق الـيت  بالسكن، يرتبط   التضامن، وهو املخطط احلكومي الوحيد للحصول على        
ـ اليت ُيتوقـع أن جتـين      يةتركز على مشاركة املؤسسات املالية وشركات البناء الرحب         اأرباح

 ٦٧ على أن طنية للمستوطنات البشريةالشبكة الو و٢الورقة املشتركة وشددت . )١٠٨(مرتفعة
برنامج اإلسكان االجتماعي القائم على التضامن      قدمها  ييف املائة من الوحدات السكنية اليت       
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 اكما أشارت ). الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والصرف الصحي     (اخلدمات األساسية   ال يوفر   
وهي تروج الحتالل   " أوىبال م "حركات تسمى   ظهرت  مدى العامني املاضيني    أنه على   إىل  

الغزوات وعادة ما تسفر هذه     . اخلاص ألغراض اإلسكان  و ني العام األراضي اململوكة للقطاع  
فيما و. )١٠٩(لعنفاستعمال السلطات ل  يف بعض األحيان    يتخللها  عن عمليات إخالء قسري،     
ة وتنفيذ سياس منها وضع   تحديات  الشبكة عددا من ال   حددت   ،يتعلق باحلصول على السكن   

يف ولوية  وإعطاء األ وفقا ملبادئ وأهداف خطة التنمية الوطنية والدستور؛        اإلسكان احلكومية   
ضمان املـساعدة التقنيـة والتمويـل    واحلصول على األرض والسكن املالئم لربات األسر؛       

اليت تضطر إىل احتالل أرض الغري بسبب حاجتها        عائالت  اليسر؛ وإنشاء آليات ملنع هتجري      امل
  . )١١٠(إىل السكنالفعلية 
نظـام مليـاه    مـواطن إىل     مليون   ٢,٤ال يصل حوايل    ،  ٢للورقة املشتركة   وفقا  و  -٤٧

 إىل أن النساء هن األكثر تضررا مـن صـعوبات        ٥الورقة املشتركة   وأشارت  . )١١١(الشرب
 أنه ليس هنـاك سياسـة واضـحة تـربط احلـق يف املـاء                تالوصول إىل املياه، وأضاف   

  . )١١٢(اجلنس بنوع
الورقـة  (وأفادت منظمة املياه املستدامة ومنظمة الـدفاع عـن كوكـب األرض               -٤٨

 ويهدد األمن الغذائي ؛ على املياهمالبوليفيني وحصوهلصحة بأن تغري املناخ يهدد     ) ٣ املشتركة
 ٣الورقة املشتركة   أشارت  و. لشعوب األصلية احمللية ل ثقافات  ال؛ ويهدد   كسب الرزق وسبل  

اجملتمعـات  محاية حق   الرامية إىل   وليفيا خطوات جادة لزيادة جهودها      بضرورة أن تتخذ    إىل  
  . )١١٣(من الناحية اإليكولوجيةبيئة نظيفة ومستدامة يف األهنار اجلليدية املعتمدة على 

  احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع   -٨  
ليم الذي يتلقـاه األطفـال يف        الضوء على تدين نوعية التع     ٢الورقة املشتركة   ألقت    -٤٩
مل يتم تنفيـذه    الثنائي اللغة   مكتب أمني املظامل إىل أن التعليم       وأشار  . )١١٤(احلكوميةدارس  امل

واالنتظام يف الدراسة فيهـا     تعليمية  الرافق  امل أن الوصول إىل     تعلى النحو الصحيح، وأضاف   
  . )١١٥(اإلقليميةلحكومات لملستفيدين اوالء يعتمدان على 

" Yo sí puedo" برنامج حمو األميةجناح  جناحات احلكومة مثل ٥الورقة املشتركة وأبرزت   -٥٠
ذهب أبعد من أ نعم أستطيع أن" (Yo sí puedo seguir"وبرنامج ما بعد حمو األمية ) نعم أستطيع(

قوق اإلنـسان   منظور حل ال حيتوي على    املقترح   أيضا أن قانون التعليم      توذكر. )١١٦()ذلك
ـ     ب ٥الورقة املشتركة   وأوصت  . )١١٧(اواة بني اجلنسني  واملس  يضمان الوصول إىل نظام تعليم

 ويف قطاعاتخمتلفة ستويات مبتخرج للولالنتظام يف الدراسة عن طريق خلق الظروف الالزمة 
 جلميـع   ة عادلة ضمان ميزانية تعليمي  بوأوصت أيضا   . املساواة يف الفرص  ضمان  ، مع   خمتلفة

  . )١١٨(قطاعات التعليم
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  األقليات والشعوب األصلية   -٩  
احلـصول علـى    فإن   أنه على الرغم من التقدم احملرز،        ٢الورقة املشتركة   الحظت    -٥١

. )١١٩( بـبطء  انتقدميألراضي الزراعية   لاألراضي وتنظيم ملكية املزارعني والسكان األصليني       
قـانون اجلديـد املتعلـق      ضمن اإلنفاذ الفعال لل   تأوصت جلنة البلدان األمريكية أن بوليفيا       و

باإلصالح الزراعي، واعتماد التدابري الالزمة للقضاء على العقبات اليت حالت دون وصـول             
على الدولـة   أن  اللجنة   توأضاف. )١٢٠(قاليمإىل األراضي واأل  مجيع قطاعات اجملتمع البوليفي     

اليم الشعوب  أراضي األجداد وأق  بيف عملية تسجيل األراضي، لالعتراف      أن تعطي األولوية،    
  . )١٢١( الثقافيةاضرورية لبقاء هويتهبوصفها األصلية، 

قلق من أن خمتلف جمتمعات السكان األصـليني        ال عن   ٢الورقة املشتركة   وأُعرب يف     -٥٢
  . )١٢٢(اآلثار الضارة للتلوث البيئي نتيجة لألنشطة الصناعات االستخراجيةتعاين 
نص على أن حق    ياحملكمة الدستورية   ر عن   صدقرار  إىل  مكتب أمني املظامل    وأحال    -٥٣

 أنشطة اإلنتاج ال ميكن أن متارس       فسر على أن  ُيستشار ال ميكن أن     الشعوب األصلية يف أن تُ    
تتعلـق  املظامل أن هناك ثغرات يف القانون وأكد مكتب أمني   . إال بترخيص من هذه الشعوب    

  . )١٢٣(معينةلوائح أشار إىل احلاجة إىل وضع مبسألة التشاور و
تعترب جمموعة  األفريقية  -اجملتمعات احمللية البوليفية   إىل أن    ٢الورقة املشتركة   وأشارت    -٥٤

أصل  البوليفيني املنحدرين من أن وأضافت. ، يف غياب البيانات اإلحصائيةاإلثنيةمن األقليات 
  . )١٢٤(األنشطة اإلنتاجية واألراضيىل الوصول إ املدن بسبب عدم أفريقي يهاجرون إىل

   اللجوء ون وطالبون والالجئواملهاجر  -١٠  
 الضوء تإىل زيادة يف نسبة املهاجرين من اإلناث، وسلط      ٥ الورقة املشتركة أشارت    -٥٥

  . )١٢٥(الزيادة  هلذهاألسباب الرئيسيةمن على احلالة االقتصادية واالجتماعية للمرأة باعتبارها 
م مراعاة األصـول القانونيـة يف       لبلدان األمريكية شكاوى حول عد    وتلقت جلنة ا    -٥٦

عدم  وجتاهل ضمان    ؛صعوبات يف احلصول على وثائق اهلوية     والالتعامل مع طلبات الالجئني؛     
.  على حياهتم أو سـالمتهم الشخـصية  ا مربراخوفخيافون  العودة القسرية لألشخاص الذين     

يف وسـيلة،  بوليفيا عن إعادة أي شخص إىل بلده األصلي، بـأي           متتنع  أن  بلجنة  الأوصت  و
ـ وأوصت أيضا   . )١٢٦(بوليفياحالة صحة مركز الالجئ هلذا الشخص يف         ضمان االمتثـال   ب

مركز حلصول على اطلب  بالصارم لإلجراءات القانونية الواجبة يف اإلجراءات اإلدارية املتصلة         
  . )١٢٧(الالجئ أو إلغائه
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات   - ثالثاً  
 إعالن حقوق الشعوب    هدرج يف قانون  بلد ي ديوان املظامل أن بوليفيا كانت أول       أكد    -٥٧

قابلية عملية طويلة من التطور التنظيمي لضمان       ال تزال هناك حاجة إىل      ومع ذلك،   . األصلية
  . )١٢٨(هذه احلقوق للتنفيذ التام

لفقر، وال سيما   منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من ارتفاع مستويات ا         والحظت    -٥٨
، كانت هناك تطورات إجيابية يف جمال احلقوق االقتـصادية          شعوب األصلية بني الفالحني وال  

املمارسـات اجليـدة    جمموعة مـن     ٢الورقة املشتركة   وأبرزت  . )١٢٩(واالجتماعية والثقافية 
ات السياسات العامة إلعادة توزيع الدخل القومي واملنح اليت تعطى للفئ         بوصفها جمموعة من    

لتستفيد منها  ،  )ونظام معاش الكرامة   بينتو، وبونو خوانا أثوردي      خوانثيتوبونو  (األكثر ضعفا   
  . )١٣٠(فئات أخرى

 عددا من التحديات، مبا يف ذلك حتويل مجيع احلقـوق           ٢الورقة املشتركة   وأوردت    -٥٩
 واعتماد نظام ؛املعترف هبا يف القانون الدويل والوطين إىل واقع ملموس بالنسبة جلميع السكان   

خطـة العمـل    نفيذ  ت و ؛ وفقا للدستور اجلديد    جديد ومؤسسي قانوين واجتماعي وسياسي  
العنـصرية والتمييـز،    يف حالة   فرض عقوبات   تاعتماد تشريعات   والوطنية حلقوق اإلنسان؛    

، وتعزيز نظام محاية حقـوق       والقضاء عليهما  وكذلك وضع سياسات ملنع العنصرية والتمييز     
وحتسني وتوسيع نطاق التوزيـع       على وجه اخلصوص؛   ئيالقضااجلهاز  ا يف ذلك    اإلنسان، مب 

  . )١٣١(العادل للثروة االجتماعية

   األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات  - رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة     
وصـيات  بوليفيا التنفيذ الفوري والكامل لت    بأن تضمن   أوصت منظمة العفو الدولية       -٦٠

مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية،            
جلنـة البلـدان األمريكيـة      ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، و        

  . )١٣٢(اإلنسان قوقحل

 بناء القدرات واملساعدة التقنية   - خامساً 

  .ال ينطبق
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