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أوالا -مقدمة
يسر دولة بوليفيا املتعددة القوميات (يحشار إليهاا فيماا يياب ب "بوليفياا" وو "الدولاة" وو "الدولاة
-1
ّ
البوليفية") ون تق ّدم إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،تنفياذا للتااماااا يف إراار آلياة
السااتعراا الاادورش الشااامل ،موقفهااا ماان التولاايات الااال تيقتهااا صااال السااتعراا ا ااا ااا والبااال
عددها  238تولية.
وو َّ
َعد هذا التقرير منتدى التنسيق املشرتك بني املؤسسات يف بوليفيا املعين بصاياةة التقاارير وإلالتهاا
-2
( )1
وتقااد ها الااذش تروسااة ولارة العاادل وشاافافية املؤسسااات ،اسااتنادا إىل عمييااة تشاااور واسااعة الن اااق
مشيت  36كياان عاما متثل فروع الدولاة األربعاة إىل جاناجمل اعتما املادين( .)2وقاد استحعرضات التولايات
الواردة صال عميية التشاور هذه.
وتقا ّار احلمومااة البوليفيااة تلتحااد ت المااربى القائمااة يف سااال لقااوق اإلنسااان وتماارر كيااد
-3
التاامها تلدفاع عان هاذه احلقاوق وبتعاياا إعماهلاا يف أتيا وباا .البياد .واحلموماة ميتاماة وي اا بتنااول
التوليات الال قبيتهاا يف الوقات املناساجمل ،وذلات تلتنسايق ما الساي ات املركاياة ليدولاة والميااانت اإلقييمياة
املتمتعااة تلسااتقال الااذاا ومنتمااات اعتم ا املاادين ،وباادعم التهلي ايات القانونيااة واهليمييااة املائمااة واعتماااد
السياسات العامة ال رورية لتهيئة التروف املناسبة لالرتام التام وامل يق حلقوق اإلنسان.

اثنيا -التوصيات اليت قبلتها الدولة البوليفية
 1-115و 4-115و 7-115و 9-115و 10-115و 12-115و 13-115و15-115

التول ا ا ا ا ا اايات
-4
و 16-115و 17-115و 18-115و 19-115و 20-115و 21-115و 22-115و 23-115و24-115
و 25-115و 26-115و 27-115و 28-115و 32-115و 33-115و 35-115و 40-115و41-115
و 42-115و 43-115و 44-115و 45-115و 47-115و 50-115و 53-115و 54-115و55-115
و 58-115و 63-115و 65-115و 66-115و 68-115و 70-115و 72-115و 73-115و75-115
و 80-115و 83-115و 85-115و 89-115و 90-115و 91-115و 92-115و 93-115و94-115
و 95-115و 96-115و 97-115و 98-115و 99-115و 100-115و 105-115و106-115
و 107-115و 108-115و 110-115و 112-115و 113-115و 114-115و 115-115و117-115
و 118-115و 119-115و 120-115و 121-115و 123-115و 124-115و 125-115و126-115
و 131-115و 132-115و 134-115و 136-115و 140-115و 141-115و 147-115و149-115
و 150-115و 159-115و 160-115و 161-115و 162-115و 163-115و 164-115و165-115
و 166-115و 167-115و 168-115و 169-115و 170-115و 172-115و 173-115و175-115
و 176-115و 177-115و 178-115و 179-115و 180-115و 181-115و 185-115و187-115
و 190-115و 191-115و 193-115و 198-115و 199-115و 201-115و 201-115و202-115
و 211-115و 214-115و 216-115و 219-115و 221-115و 222-115و 223-115و224-115
و 228-115و 231-115و 232-115و 237-115و.238-115
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ألف -التوصيات اليت قبلتها الدولة البوليفية واليت نُة ِّفذت فعالا أو جيري تنفيذها
 2-115و 3-115و 5-115و 8-115و 14-115و 29-115و 34-115و36-115

التول ا ا ا ا ا اايات
-5
و 37-115و 38-115و 46-115و 48-115و 51-115و 52-115و 56-115و 60-115و61-115
و 62-115و 64-115و 69-115و 74-115و 76-115و 78-115و 81-115و 84-115و86-115
و 87-115و 88-115و 104-115و 109-115و 111-115و 116-115و 122-115و127-115
و 128-115و 129-115و 130-115و 133-115و 135-115و 137-115و 138-115و139-115
و 145-115و 146-115و 148-115و 151-115و 158-115و 171-115و 174-115و182-115
و 183-115و 184-115و 186-115و 188-115و 189-115و 192-115و 194-115و195-115
و 196-115و 197-115و 200-115و 203-115و 204-115و 205-115و 206-115و207-115
و 208-115و 210-115و 212-115و 215-115و 220-115و 226-115و 230-115و233-115
و 234-115و 235-115و.236-115

ابء -التوصيات اليت قبلتها الدولة البوليفية جزئي ا
التوصية

39-115

تقباال الدولااة البوليفيااة التولااية بقاادر مااا يتعيااق األماار تسااتقال جهااال الق ااا ..وفيمااا يتعيااق
-6
تستقال الق اة املعنيني مبراقباة النتاااتت ،يحع َّاني هاؤل .الق ااة مان قبال ايتااكم الاال يات تلعميياة
النتاا بية عيى مستوى املقارعات ،وتقتصر مهامهم عيى ضمان الرتام احلقوق وال اماانت السياساية
صااال النتااااتت والسااتفتا.ات ويف لااالت العااال ماان الوايفااة .و ااارس املمتااجمل النتاااا املتعاادد
القوميات سي ة القرار ويتمت تلستقال الذاا.

اثلثا -التوصيات اليت حتيط الدولة البوليفية علما هبا
التوصيات

 6-115و 71-115و 142-115و 143-115و144-115

تيتام بوليفيا تياذ التدابي ال رورية لمب تماون الوئئاق ذات الصاية جااهاة يف النتاام الاورين
-7
( )3
ليتا يط الشامل ،م مراعاة دورية الستعراا مراعاة اتمة .
 11-115و 67-115و 77-115و 82-115و 152-115و 155-115و 156-115و157-115

التوصيات
و 225-115و 227-115و229-115

ُتيط الدولة عيما تلتوليات وتتعهد تيااذ ا اوات ال ارورية لتعاديل التشاريعات ذات الصاية
-8
وو تنفيذها.
التوصيتان

 30-115و31-115

تعماال ولاادة من ا التعااذيجمل( )4مبثابااة مؤسسااة عامااة لمركايااة متتااد وليتهااا إىل أتي ا منااارق
-9
( )5
البياد وتتمتا تلساتقال املااا والقاانوين والتقاين ومتياات املاوارد البشارية واملالياة المافياة ليعمال بشاامل
مساتقل( .)6ويسااتند قارار احلمومااة إنشااا َ.الولاادة لتعماال مبثابااة هيئااة ل مركايااة إىل ولمااام املااادة  17ماان
الربوتوكول الصتيارش لتفاقياة مناه اة التعاذيجمل وةايه مان ضاروم املعامياة وو العقوباة القاساية وو الاإنساانية
وو املهينة.
 -10وولاادة منا التعااذيجمل هااب اطليااة الورنيااة ملنا التعااذيجمل وةاايه ماان ضااروم املعاميااة وو العقوبااة
القاسية وو الاإنسانية وو املهينة يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات.
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 -11وخي ا ا عم اال ولا اادة من ا ا التعا ااذيجمل وبنيته ااا ليمرس ااوم السا ااامب رق اام  2082املا ااؤر  21آم/
أولة ل رة مراكا اللتجاال ،والساجون ،واملرافاق ا الاة،
وةس س  2014الذش ين عيى ون الولدة ّ
واملرافق املاصصة ليشبام اجلابني (نتام ق ا .األلداث) ،والسجون العسمرية ،ومراكا تدريجمل وفراد
الشااررة واجلاايا ،والثمنااات العساامرية ،واملؤسسااات األصاارى ماان دون متييااا و كااان شاامية ،ويف مجي ا
وبا .إقييم الدولة.
التوصية

49-115

 -12ترى الدولاة ون القاوانني الساارية ل تت امن وش لمام اد مان فار ولاول األشااا ذوش
اإلعاقاة إىل الق اا ..وما ذلات ،تعتاام الدولاة ايااذ ا اوات ال ارورية لتحدياد األلماام الاال قاد تقيّااد
هذا احلق.
التوصيتان

 57-115و59-115

 -13تعمل جلنة احلقيقة لفرتة حمددة فقط ،وقاد اساتمميت وعماهلاا يف  20كاانون األول/ديسامرب .2019
ووحتيحت هلذه اليجنة املوارد البشرية واملالية المافية إلجنال مهامها.
التوصية

79-115

-14

ل متارس دولة بوليفيا وش شمل من وشمال ال هلط وو الرلد وو الرقابة عيى املراسيني والصحفيني.

التوصيات

 101-115و 102-115و103-115

 -15ق ااررت ايتمم ااة الدس ااتورية املتع ااددة القومي ااات مبوج ااجمل الق ارار  ECA-2017/0028امل ااؤر
تشرين الثااين/نوفمرب ون حجارى مناقشاة باني اجلمعياة التشاريعية املتعاددة القومياات واجلهاات املعنياة داصال
اعتم ايتيب لينتر يف التبعات املرتتبة عيى تهليي اهلوية اجلنسانية بهلية لياةة قانون ينتم هذه املساللة،
وفقا أللمام الدستور.
13

 -16لذا ،تعتام الدولة اياذ ا وات ال رورية لتهيئة املنا الد قرارب املناسجمل ملناقشة املسللة م
اعتم املعين بهلية لياةة مشروع قانون وفقا أللمام الدستور.
التوصيات

 153-115و 154-115و 155-115و156-115

 -17ولهلت ايتممة الدستورية املتعددة القوميات مبوججمل احلمم  2014/0206املؤر  5شاباط/فرباير
الشرط الذش يق ب تحلصول عيى إذن ق ائب لاستفادة من صدمات اإلجهاا القانوين عندما ينتج
احلمل عن اةتصام وو اعتدا .جنسب عيى قالر وو سفاح ايتارم وو اصت اف وو عندما تماون لاحة
املا روة وو ليااااا معرضااة ليا اار .ونتيجااة هلااذا احلماام ،ماان إجارا .اإلجهاااا شاري ة تقااد تقرياار را
يبني ضرورة إجرا .العميية عندما تمون لحة املروة وو ليااا معرضاة ليا ار .وماا يف احلاالت األصارى
املااذكورة آنفااا ،ملااول ملقاادمب ا اادمات الصااحية ماان الق اااعني العااام وا ااا إ ااا .احلماال وفااق الصااي
القانونية مقابل تقد نساة من تقرير الشررة ذش الصية.
 -18واعتمدت ولارة الصحة ،مبوججمل القرار الولارش رقم  0027املؤر  29كاانون الثاين/ينااير
اإلج ا ا ارا.ات التقنيا ا ااة املتعيقا ا ااة بتقا ا ااد ا ا ا اادمات الصا ا ااحية وفقا ا ااا حلما ا اام ايتمما ا ااة الدسا ا ااتورية املتعا ا ااددة
القومي ااات  2014/0206ال ااذش ي اانتم عميي ااة تق ااد ص اادمات الرعاي ااة الص ااحية م اان وج اال إ ااا .احلم اال
بشمل ملمون ووفق الصي القانونية.
2017
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 -19ولرلا من ولارة الصحة عيى محاية لحة املروة والرتام لقوقها اجلنسية واإلجنابياة عان ررياق
التص اريإب رج ارا .اإلجهاااا املاالمون والقااانوين يف مجي ا األماااكن وجلمي ا النسااا .والفتيااات وفقااا لق ارار ايتممااة
الدسااتورية املااذكور وعاااه ،وضااعت الااولارة بروتوكااولت س اريرية ملااوافب الصااحة بشاالن اسااتادام عقااار
مياوبروستول يف رجمل التوليد والنسائيات ،ورورت منوذجا ليرعاية الشامية ل حا العتدا .اجلنسب.
 -20إن ممتجمل ومني املتامل مسؤول عن التحقق من ون املوافني ال بيني تثيون قارار ايتمماة الدساتورية
املتعددة القوميات يف املمارسة وي بقون الربوتوكولت املشار إليها آنفا.
التوصيات

 209-115و 213-115و 217-115و218-115

تر الدستور لرالة العمل القسرش واستهلال األرفال وين عيى ون األنش ة الال ي ي اا
-21
األرفال واملراهقون يف اإلرار العائيب والجتمااعب ملاجمل ون تحساهم يف مناوهم الشاامل وتاؤدش وايفاة تموينياة.
وعيى هذا األساس ،ينبهلب سن قوانني صالة تنتّم لقهم يف احلماية ،وضماانت احلماية املمفولة هلام،
واطليات املؤسسية املعنية بتوفي هذه احلماية.
 -22تيتاام الدولاة ،بسانها القاانون رقام  1139املاؤر  1كاانون األول/ديسامرب  )7(2018الاذش مل يعاد
بسا اامإب تش اسا ااتثنا.ات فيما ااا يتعيا ااق تحلا ااد األدأل لسا اان السا ااتادام ،تن تمفا اال ل رفا ااال يف الفئا ااة
اس احلقااوق الااال يتمت ا ااا
العمريااة  18-14ساانة الااذين يعميااون حلسااا م ا ااا او حلسااام الهلااي نفا َ
العمال المبار.
 -23يق ا عيااى عاااتق اهليئااات املسااؤولة عاان محايااة األرفااال وامل اراهقني عيااى الصااعيد الااورين وعيااى
اجمل سااحجمل األرفااال ماان مجي ا وشاامال العماال ةااي امللمونااة وو ةااي
لااعيد املقارعااات والبيااد ت واجا ح
الصحية وو الال من ون ُتط من كرامتهم ،وون متن عودام إىل األنش ة ا ية ،وتقدم هلام صادمات
املشورة والدعم املؤقت بهلية توجيههم بو سالت العمل الال تمون فيها لقوقهم حممية.

احلواشب
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
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وحنشاام منتاادى التنساايق املشاارتك بااني املؤسسااات يف بوليفيااا املعااين بصااياةة التقااارير وإلالتهااا وتقااد ها تنفيااذا
لتفاق تعاون مشرتك بني املؤسسات وحبارم يف  1كاانون األول/ديسامرب  .2015وي ام ثثياني عان ولارة
العدل وشفافية املؤسسات ،وولارة الشؤون ا ارجية ،وممتجمل املدعب العام.
نح ِّتّمت استشارة م ثثيب مخسة ُتالفات يف مدينة لتل يف  3شباط/فرباير .2020
القانون رقم  777املؤر  21كانون الثاين/يناير .2016
القانون رقم  474املؤر  30كانون األول/ديسمرب .2013
املرسوم السامب رقم  28631املؤر  8آذار/مارس .2006
احلمم النهائب األول من القانون رقم .474
لدر وفقا حلمم ايتممة الدستورية املتعددة القوميات رقم  2017/025املؤر  21متول/يولية.

5

