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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقا لقـرار جملـس               -١

 ٨ مـن     يف الفتـرة   ، دورته السابعة  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
)  املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  املتعلق ب ستعراض  اال وجرى. ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩ إىل
وترأسَّت وفد بوليفيـا الـسيدة      . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٠ يف    املعقودة ،ة السادس اجللسةيف  

هـذا  واعتمد الفريق العامـل     . سوكسو ناردي، وزيرة الشفافية املؤسسية ومكافحة الفساد      
  .٢٠١٠فرباير / شباط١٢املعقودة يف  ة العاشرجلسته بوليفيا يف عنالتقرير 

التـايل   املقـررين    فريـق ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .قريغيزستان وبوركينا فاسو وأوروغواي: بوليفيااملتعلق بستعراض االلتيسري ) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١رفق القرار    من م  ١٥لفقرة  وعمالً بأحكام ا    -٣
  :بوليفيااملتعلق بستعراض اال

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدَّم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/7/BOL/1( ؛  

 أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـا للفقـرة          للمعلوماتجتميع    )ب(  
  ؛ )A/HRC/WG.6/7/BOL/2) (ب(١٥

) ج(١٥وفقـا للفقـرة     السامية حلقوق اإلنـسان     دته املفوضية   موجز أع   )ج(  
)A/HRC/WG.6/7/BOL/3 .(  
الـدامنرك  سـلفاً    الثالثية قائمة أسئلة أعّدهتا      عن طريق اجملموعة  وأُحيلت إىل بوليفيا      -٤

يرلنـدا الـشمالية    آوهنغاريا والتفيا والنرويج والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و        
 يالـشبك متاحة على املوقع     األسئلة   وهذه.  التشيكية وأملانيا واألرجنتني وهولندا    واجلمهورية

  . اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

   عملية االستعراضموجز مداوالت  -أوالً   

   االستعراضاحلالة من جانب الدولة موضوععرض   -ألف   
 الفساد، يف بياهنا    قالت السيدة سوكسو ناردي، وزيرة الشفافية املؤسسية ومكافحة         -٥

، ثـورة   ٢٠٠٦فهي تشهد، منذ عـام      . االستهاليل، إن بوليفيا متر مبرحلة هامة من تارخيها       
دميقراطية وثقافية قاطرُتها احلركات االجتماعية والشعوب األصلية اليت ما فتئت تناضل مـن             

عادة اسـت : وقّدمت احلركات االجتماعية مطالب حمددة    . أجل حقوقها طيلة عقود من الزمن     
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 وضع األساس لقيام دولة جديـدة       ؛ملكية املوارد الطبيعية حىت يستفيد اجلميع من استغالهلا       
  .  تقدمي مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال الفساد إىل العدالة؛أكثر مشوالً وتشاركاً

واحلكومة ملتزمة بالقضاء على الفقر الذي ورثته عن السياسات املاضية االستعمارية             -٦
وهلذه الغاية، أّممت احلكومة الـصناعات      . عنصرية والقائمة على الفصل وغري الدميقراطية     وال

اهليدروكربونية واستثمرت العوائد اجلديدة النامجة عن ذلك يف برامج لتحسني فرص الناس يف             
وقد مكّنت اخلطة الوطنية    . احلصول على الرعاية الصحية والتعليم، ولتشجيع اإلنتاج والعمالة       

ية بوليفيا من تلبية احتياجات شعبها األكثر إحلاحاً ومن مواجهة اآلثار املترتبـة علـى               للتنم
ومتت اإلشارة كذلك إىل اآلثار اإلجيابية لربامج اجتماعية حمـّددة          . األزمة االقتصادية العاملية  

 للمسنِّني وتوفري الرعاية    راتباستهدفت القضاء على األمية والتصدي لسوء التغذية وصرف         
وقـد مت  . وجيري حتسني اهليكل األساسي للمدارس العامة ونوعية التعلـيم      . حية للجميع الص

تسريع وترية تسليم سندات ملكية األراضي لفائدة السكان األصليني ولألسـر املزارِعـة يف              
  . املناطق الريفية

ومت اعتماد دستور دولة جديد وشامل، يعترف جبميع حقوق اإلنسان ويـضمنها،              -٧
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وفقاً ملبادئ التضامن واملساواة           على ويؤكد

ويعترف الدستور بأشكال التنظيم وإقامة العدل التقليدية اخلاصـة بالـشعوب           . واإلنصاف
وكانت قوى املعارضة يف اجمللس التشريعي السابق قد أّجلت إدراج تشريعات حمّددة      . األصلية

 أحكام الدستور، ولكن اجلمعية التشريعية اجلديدة املتعددة القوميات تقوم حالياً           مبا يتوافق مع  
  . بوضعها موضع التنفيذ

فالنـساء  . وقد سنحت فرص جديدة باملشاركة السياسية لقطاعات اجملتمع املختلفة          -٨
. يشكِّلن اآلن نصف جملس الوزراء وحيظَْين بتمثيل جّيد يف جملس الشيوخ وجملـس النـواب     

اإلضافة إىل ذلك، مت للمرة األوىل انتخاب قادة من أصل أفريقي وممثلني عن األشـخاص               وب
  . ذوي إعاقات عن طريق التصويت الشعيب

. وقد بدأت السلطة التشريعية بالفعل العمل على تنفيذ املهام اليت كلَّفها الشعب هبا              -٩
 مكافحـة الفـساد      مشروع قانون يهدف إىل عدة أمور منـها        باستعراضوهي تقوم حالياً    

  . واالختالس ومنع مجيع أشكال العنصرية والتمييز والقضاء عليها
  محلة واستجابةً ملطالب قّدمها اجملتمع املدين ولنداءات بتحقيق العدالة قّدمها ضحايا           -١٠

 وأسُرهم، شرعت بوليفيـا يف إجـراءات        ٢٠٠٣أكتوبر  /يف تشرين األول  اليت ُشنت   القمع  
 غونزالو سانشيز دي لوزادا ومعاونيه على ارتكـاب جـرائم ضـد             حماكمة الرئيس السابق  

وبعد عقود من اإلمهال، ُشرع يف استخراج رفات ضحايا عمليـات االختفـاء             . اإلنسانية
 ويف إعادة رفات أولئك     السابقي  ر احلكم العسكري الديكتاتو   يف ظل القسري اليت ارُتكبت    
  .األشخاص إىل أسرهم
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 أبدهتا اآلليات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان فيمـا خيـص           وعمالً باملالحظات اليت    -١١
وُمنحـت  .  أسرة من العبودية   ١٥٠خضوع شعب غواراين ألشكال الرق املعاصرة، مت عتق         

من أفراد شعوب وِيْنهايِيك وتاْيبِييت وغواراين واسـتلمت         ٢ ٦٠٠بطاقات اهلوية ألكثر من     
  .  أراضٍ لضمان أسباب عيشهاأُسر من شعب غواراين مبالغ تعويضية وحصلت على

وقد صاحبت اجلهود الرامية إىل بناء دولة شاملة للجميع أعمال عنف عنصري ضد               -١٢
سّيما أولئك الذين يـدافعون عـن        الشعوب األصلية وضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، ال       

قت منه حقوق السكان األصليني، على يد اجلماعات املتطرفة املعارِضة للحكومة، وهو ما حتقّ  
ولعلّ ما يسّمى جمزرة باندو، اليت . وأبلغت عنه هيئات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية

، متثل أكثر أشكال العنف تطرفاً، وقد أُبلغ جملس حقـوق           ٢٠٠٨سبتمرب  /حدثت يف أيلول  
وقد أعادت بوليفيا تأكيد التزامها جلميع ضحايا اهلجمات        . اإلنسان حبدوثها حسب األصول   

  .  والعنصرية، قائلةً إهنا ستتكفّل مبعاقبة املسؤولني عنها وفقاً للقانونالعنيفة
ومتت اإلشارة أيضاً إىل مواطن قصور خطرية يف النظام القـضائي وإىل شـكاوى                -١٣

وأُجريت إصالحات يف النظام القضائي لضمان استقالليته، مبا يف ذلك          . قُدمت يف هذا الشأن   
ارة الشفافية املؤسسية ومكافحة الفساد اجلديدة تـدابري         وز واختذت. إصالح الدستور نفسه  

  . لضمان الشفافية يف اإلدارة العامة ولضمان املعاقبة على أعمال الفساد
وقالت بوليفيا إهنا وقّعت على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص             -١٤

بـاً التوقيـع علـى الربوتوكـول        باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإنه سيتم قري      
وأشارت بوليفيا إىل كوهنا    . االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

طرفاً أيضاً يف معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية للبلدان األمريكية وإىل أهنا قـد أنـشأت               
ادئ باريس، معتَمدة ضمن وفقاً ملب) Defensoría del Pueblo(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 

  ".ألف"الفئة 
ولدى بوليفيا جمتمع مدين قوي وحيوي تتعاون معه من أجل تعزيز ومحاية حقـوق                -١٥

وقد وضعت، بالتعاون مع اجملتمع املدين، خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان ُيشرف            . اإلنسان
  . على تنفيذها جملس وطين حلقوق اإلنسان

ـ       وتلقّت بوليفيا زيارة عد     -١٦  يف  ة الـسامي  ةة إجراءات خاصة إىل جانب زيارة املفوض
ونتيجة لذلك التعاون اجلّيد، دعت بوليفيا مفوضية األمم املتحـدة الـسامية             . ٢٠٠٧ عام

وأعلنت بوليفيا  . والية واسعة النطاق داخل البلد    ب ُعهد إليه حلقوق اإلنسان إىل إنشاء مكتب      
 جملس حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصـة       أهنا وجهت اليوم دعوة مفتوحة إىل مجيع آليات       

  . من أجل زيارة البلد
وأشارت بوليفيا إىل عملية التشارك يف إعداد التقرير الوطين، اليت مكّنتها من إجراء               -١٧

والحظت أن التحديات املقبلة عديـدة، ولكـن    . تقييم شامل حلالة حقوق اإلنسان يف البلد      
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 وسيواصل هذا العمل، بدعمٍ من الشعب وبفضل تضامن         لدى البلد اإلرادة السياسية الالزمة،    
تنفيذ التوصيات الناجتة عن االستعراض الدوري الشامل، ستعمل        إطار  ويف  . الدول الصديقة 

  . بوليفيا بطريقة شاملة وتشاركية

   االستعراض موضوعاحلوار التفاعلي وردود الدولة   -باء   
وترد التوصيات اليت قُّدمت خالل     .  ببيانات  وفداً ٥٣يف أثناء احلوار التفاعلي، أدىل        -١٨

  .  الثاين من هذا التقريرالفرعاحلوار يف 
عملية التغيري يف بوليفيا فحسب، وإمنـا       ) اجلمهورية البوليفارية (ومل تالحظ فرتويال      -١٩

أشارت أيضاً إىل حكم الطغمة اليت كانت تنكر ضـرورة االمتيـازات العائـدة للـسكان                
وذكّرت فرتويال بأن بوليفيا قد صّدقت على االتفاقية        .  غالبية الشعب  لونالذين ميث  األصليني

وقّدمت .  ملنظمة العمل الدولية وبأن حقوق السكان األصليني مكّرسة يف الدستور          ١٦٩رقم  
  . فرتويال توصيات

وأثنت اجلماهريية العربية الليبية على إدراج بوليفيا إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق              -٢٠
وأشـادت  . ب األصلية يف التشريعات ويف خطة عملها الوطنية لضمان تكافؤ الفرص          الشعو

ليبيا بقرار بوليفيا استخدام املوارد اليت مجعتها األحزاب السياسية من أجل احلمالت السياسية             
  . ملنفعة الشعوب األصلية

ـ                -٢١ اء والحظت كوبا ما أحرزته بوليفيا من تقدم وما أبدته من إرادة سياسـية إلعط
فقد الحظت برنامج التغيري اهليكلي الرامـي إىل        . األولوية الحتياجات األغلبية وللمستبَعدين   

بناء جمتمع قائم على العدالة االجتماعية وعلى التمتع باحلقوق يف الصحة والتعليم ومـشاركة      
م ورحبت بكون األقوا  . املواطنني والضمان االجتماعي والعمل والعدل والسكن والغذاء واملاء       

والسكان األصليني جهات فاعلة رئيسية اآلن ممثَّلة يف احلكومة وبكوهنا حتظـى بـاالعتراف            
  . وقّدمت كوبا توصيات. الكامل حبقوقها

ورّحبت اجلزائر بالدستور اجلديد وبربنامج العمل الوطين حلقوق اإلنسان وباجلهود            -٢٢
 باملوارد الطبيعية لكن الكثري مـن       وأشارت إىل أن بوليفيا غنية    .  املرأة إدماجاملبذولة لضمان   

  . وقّدمت اجلزائر توصيات.  منهان يستفيدوالالناس 
، ثورة صارت فيها اإلنسانية ٢٠٠٥والحظت نيكاراغوا أن البلد قد شهد، منذ عام   -٢٣

وسلّطت نيكاراغوا الضوء علـى     . والثقافات احمللية واألسرة والبيئة الطبيعية ُمثُالً عليا جديدة       
مية الوطنية اليت تستهدف تعزيز التمتع الكامل حبقوق اإلنسان من منظـور متعـدد      خطة التن 

  . وقّدمت نيكاراغوا توصيات. الثقافات وعلى خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان
وأشاد االحتاد الروسي باختاذ تدابري تعين العمليـات الدميقراطيـة واإلصـالحات              -٢٤

والحـظ  . ألصليني والتغلب على التمييز العنصري    االجتماعية هبدف حتسني وضع السكان ا     
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وأثىن على التصديق على العديـد مـن   . االحتاد الروسي خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان   
  . وقّدم االحتاد الروسي توصيات. صكوك حقوق اإلنسان

والحظت باكستان أن النظام السياسي يف بوليفيا آخذ يف التطور ومتنَّت هلا التوفيق               -٢٥
والحظت باكستان التدابري املتخـذة مـن       . ٢٠٠٣ اجملتمع املدين لعام     برنامج عمل  تنفيذ   يف

وضع حد للعبودية والرق كما الحظت توزيَع األراضي علـى جمتمعـات الـسكان               أجل
وقـّدمت  . وسألت باكستان عن مشاركة املواطنني يف سياسة مكافحة الفـساد         . األصليني

  . باكستان توصية
زيل إىل التزام بوليفيا حبقوق اإلنسان يف سياق التغلب على التفـاوت            وأشارت الربا   -٢٦

وهنأت الربازيل بوليفيا على دستورها وعلى احلد من وفيـات          . االجتماعي والظلم التارخيي  
وسألت الربازيل عـن    . األمهات والرُّضع وعلى النتائج اليت حققتها يف جمال مكافحة األمية         

اللتزامات الدوليـة يف جمـال      ل نظام عدالة السكان األصليني      اآلليات الالزمة لضمان مطابقة   
، اجلسديةحقوق اإلنسان وعن التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد األطفال، وخاصة العقوبة            

  . وقّدمت الربازيل توصيات. وعن تدابري التغلب على الفقر
ـ           -٢٧ سان وبـاجمللس   ورّحبت مجهورية إيران اإلسالمية خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلن

الوطين حلقوق اإلنسان وبوزارة الشفافية املؤسسية وباجلهود املبذولة لتعزيز احلقوق االقتصادية 
وسألت إيران عـن    . والحظت التزام بوليفيا حبقوق الشعوب األصلية     . واالجتماعية والثقافية 

ملتقدمة يف شكل ديون    اجلهود املبذولة لتحديد درجة املسؤولية التارخيية اليت تتحّملها البلدان ا         
  . وقّدمت إيران توصيات.  األرضأّمنا وللترويج إلعالن بشأن حقوق منافية
وأثنت مصر على خطة عمل بوليفيا الوطنية حلقوق اإلنسان، واليت شارك اجملتمـع               -٢٨

ورّحبت مصر باخلطة الوطنية لتحقيق املساواة   . املدين يف وضعها ويشرف اجمللس على تنفيذها      
والحظت مصر كذلك اخلطوات اهلامة اليت قامت       . لفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة   وتكافؤ ا 

  . وقّدمت مصر توصيات. هبا بوليفيا من أجل التصدي لالجتار بالبشر
وأشارت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إىل أن دستور بوليفيا يتفق واملعاهـدات              -٢٩

امل مكلَّف بإنفاذ حقـوق اإلنـسان       والحظت أن مكتب أمني املظ    . الدولية حلقوق اإلنسان  
وقـّدمت مجهوريـة الو     . وبتعزيزها ونشرها، وبتنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان       

  . الدميقراطية الشعبية توصيات
وأحاطت . ورّحبت سلوفاكيا بالدستور اجلديد وخبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان       -٣٠

.  عملية اإلصالحات الدستورية ال تزال جاريـة       علماً بالتحديات اليت يواجهها القضاء وبأن     
األوضاع يف مراكز وباالجتار باألطفال وعمالة األطفال ب شواغل تتعلقوأشارت سلوفاكيا إىل 
  . وقّدمت توصيات. االحتجاز ويف السجون
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وأعربت كندا عن قلقها إزاء مؤسسات احلكم اليت تعمل حتت قيادة مؤقتة أو دون                -٣١
. انوين، فضالً عن قلقها إزاء تقارير بشأن تأثري احلكومة علـى القـضاء            اكتمال النصاب الق  

وعّبرت عن قلقهـا    . وأثنت كندا على قيام بوليفيا خبطوات حلماية حقوق السكان األصليني         
إزاء التقارير الواردة عن التهديد والتخويف اللذين يتعّرض هلما الصحفيون واملدافعون عـن             

يانات املعادية لوسائط اإلعالم اليت أدىل هبا كبـار الفـاعلني           حقوق اإلنسان، وإزاء عدد الب    
  . وقّدمت توصيات. السياسيني

ورّحبت بنما بترشيح الرئيس عدداً متساوياً من الرجـال والنـساء يف املناصـب                -٣٢
. ورّحبت باعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية كقـانون           . الوزارية

لتـسريع تلـك   املتخـذة  تدابري ال األراضي يشكّل حتدياً وسألت عن وأشارت إىل أن توزيع  
 ٢٠٠٨وأشارت بنما إىل تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لعـام              . العملية

وقـّدمت  . وسألت عن مشول إحصاءات السكان الوطنية للبوليفيني مـن أصـل أفريقـي            
  . توصية بنما
 برنامج عمـل  ديات اليت تواجه بوليفيا، ومن بينها تنفيذ        وأحاطت اهلند علماً بالتح     -٣٣

. وسلّطت الضوء على الدستور اجلديد وعلـى ديـوان املظـامل          . ٢٠٠٣اجملتمع املدين لعام    
واستعلمت اهلند عن التقدم احملرز يف اإلصالحات القضائية وعن التدابري املتخذة للحد مـن              

 األمهات ولتوفري الرعايـة الـصحية       الفقر يف صفوف الشعوب األصلية وللتصدي لوفيات      
  . اجلنسية واإلجنابية

 بوليفيا دعوة مفتوحة إىل آليات حقـوق        وبتوجيهورّحبت فنلندا بالدستور اجلديد،       -٣٤
غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء إمكانية حدوث تضارب بـني           . اإلنسان واإلجراءات اخلاصة  

وسألت فنلندا عن الكيفية    . تور اجلديد القضاء العادي وقضاء السكان األصليني يف ظل الدس       
اليت ستضمن هبا بوليفيا حق الطعن املكفول لألفراد يف القضايا اليت تعاجلها حماكم جمتمعـات               

  . وقّدمت فنلندا توصيات. السكان األصليني
أحكام هامة بشأن عدم التمييـز ونظـام     مبا ورد فيه من     ورّحبت تركيا بالدستور و     -٣٥

والحظت تركيا اإلصالحات الرامية إىل حتـسني       . لصحة وحرية الصحافة  التعليم واحلق يف ا   
. وسألت تركيا عن املعايري والسياسات اليت تستهدف تلبية احتياجات الطفل         . النظام القضائي 

  . وقّدمت توصيات
وسألت النمسا عن احلد من اكتظاظ السجون وعن ضمان مصاحل األطفال الفضلى              -٣٦

ا باجلهود املبذولة من أجل وضع حد للتمييز ضـد الـشعوب            ورّحبت النمس . يف السجون 
وأعربت عن قلقها إزاء الفصل يف االختصاص بـني احملـاكم العاديـة وحمـاكم               . األصلية
وقـّدمت  . األصليني وإزاء العنف الذي ُيرتكب يف حق جمتمعات السكان األصليني          السكان

  . النمسا توصيات
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يه االستعراض والتغيريات الـيت حتـدث يف        والحظت بيالروس السياق الذي جاء ف       -٣٧
وأحاطت بيالروس علماً بالدسـتور     . فيها املساواة االقتصادية واالجتماعية     الستعادةبوليفيا  

وسـألت  . اجلديد وخبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وباجمللس الوطين حلقوق اإلنـسان          
  . س توصياتوقّدمت بيالرو. بيالروس عن تدابري مكافحة االجتار باألشخاص

وسألت سلوفينيا عن التدابري الرامية إىل حتسني إقامة العدل وعن اخلطة الراميـة إىل                -٣٨
حتسني السياسة اجلديدة للمستوطنات البشرية من أجل ضمان السكن املالئـم والظـروف             
الصحية وعن اخلطوات املتََّخذة للتأكد من أن قانون الصحافة اجلديد سيكون متماشياً مـع              

 يف جمال حقوق اإلنسان وعن التدابري املّتَخذة للحد من العنف ضد األطفال، مبـا يف   ماهتاالتزا
  . وقّدمت سلوفينيا توصيات. ذلك العنف املرتيل

وأشارت إىل ظروف عمل األطفال دون . وأثنت أملانيا على التزامات بوليفيا الطوعية      -٣٩
صيات هيئات معاهـدات األمـم      ، وسألت عما تقوم به بوليفيا من أجل متابعة تو         ١٨سن  

  .وقّدمت توصيات. املتحدة بشأن عمل األطفال
وسألت فرنسا عن التدابري الرامية إىل حتسني إقامة العدل وضمان استقالل الـسلطة               -٤٠

جمتمعـات  قضاء  القضائية التام، مبا يف ذلك التفاعل اجليد بني النظام القضائي العادي ونظام             
نسا عن التدابري الالزمة لتنفيذ قـانون مكافحـة التعـذيب           وسألت فر . السكان األصليني 

 مـوظفي إنفـاذ     تشملسّيما منها تلك اليت      واملالحقة القضائية يف مجيع قضايا التعذيب، ال      
وأخرياً، استفسرت عن التدابري الرامية إىل تغيري املواقف اجملتمعية فيما يتعلق بامليـل             . القانون
  . وقّدمت فرنسا توصيات. اجلنسي
ورّحبت إسبانيا بالدستور اجلديد الذي يكّرس املساواة بني الرجل واملرأة يف التمثيل              -٤١

والحظت تصديق بوليفيا على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع          . السياسي ويضمن املشاركة  
آليات فيما يتعلق ب  المركزية  حتقيق ال األشخاص من االختفاء القسري، والتوجه التدرجيي حنو        

وسألت إسبانيا عن األشخاص غري احلائزين      . سّيما عن طريق أمني املظامل     سان، ال حقوق اإلن 
  . وقّدمت إسبانيا توصيات. على وثائق رمسية وعن دور القوات املسلحة يف أحداث باندو

يرلندا الشمالية عن قلقها مـن عـدم        آوأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٤٢
مكافحة االعتداء والعنف السياسي القائم على نوع اجلنس ومن         املوافقة على مشروع قانون     

كون املادة الدستورية اليت تنص على وجوب تقيد اإلعالم مببدأي احلقيقة واملسؤولية حتتمـل        
. وسألت اململكة املتحدة عن اخلطوات املتخذة من أجل تبديد ذلك القلـق           . تفسريات شىت 

، خاصةً يف مكان العمل، وأهنن يواجهن العنـف         والحظت أن النساء يتعّرضن لعدم املساواة     
. وسألت عن محاية الفئات الضعيفة وعن مكافحة التمييز القائم على امليل اجلنـسي            . املرتيل

  . وقّدمت توصيات
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وسلّطت أذربيجان الضوء على تصديق بوليفيا على مجيع الصكوك الدولية حلقـوق              -٤٣
خفض نسبة األمية واخلطوات املّتَخذة حلمايـة       اإلنسان تقريباً، وعلى اعتماد دستور جديد و      

حقوق السكان األصليني، ومن مجلتها إدراج إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب             
  . وقّدمت توصيات. األصلية يف تشريعات البلد

وأعربت . وأثنت النرويج على الدستور اجلديد وعلى تعزيز حقوق السكان األصليني           -٤٤
ف املعيشية وإزاء العبودية حبكم الواقع اليت ال يزال العديد من الـسكان            عن قلقها إزاء الظرو   

وأعربت عن قلقها إزاء    . والحظت النرويج التمييز والعنف ضد املرأة     . األصليني يتعّرضون هلا  
الشلل الذي أصاب احملكمة العليا واحملكمة الدستورية وإزاء االستقطاب الذي يطبع وسـائط          

  . وقّدمت النرويج توصيات. عتداءات اليت يقال إن صحفيني تعّرضوا هلااإلعالم وإزاء عدد اال
والحظت الواليات املتحدة األمريكية استمرار تسييس التعيينات باعتبـاره العقبـة             -٤٥

وأعربت عن قلقها إزاء ورود تقارير تفيد بأن الفساد قد تفاقم يف            . األكرب أمام حتقيق العدالة   
ملنظمات غري احلكومية قد وصفت الصحافة يف البلد بأهنا         والحظت أن بعض ا   . ٢٠٠٩عام  

وأن بوليفيا قد قامت ببعض اخلطوات إلسكات املعارضة ومـن ينتقـد            " حرة إىل حدٍّ ما   "
  . وقّدمت توصيات. احلكومة

وأحاطت علماًً بـاجلهود    . وأقّرت قريغيزستان خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان        -٤٦
لصحي وباألمهية الكبرية اليت تعلَّق على التعلـيم ومحايـة حقـوق            املبذولة لتطوير القطاع ا   

  . وقّدمت توصيات. الشعوب األصلية
ورّداً على األسئلة اليت طُرحت، الحظت بوليفيا التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن األمم               -٤٧

ونتيجةً آلخر انتخابـات    . املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، الذي أُدرج يف الدستور        
  . مة ُعقدت، ضّمت اهليئة التشريعية، ألول مرة، نّواباً من واليات السكان األصلينيعا
وقد أجرت بوليفيا، من خالل عملية دميقراطية، استفتاًء وطنياً لكي يتمكّن السكان              -٤٨

وحّددت نتيجةُ االستفتاء احلجم األقصى     . من تقرير احلد األقصى حلجم املمتلكات اإلقليمية      
  . (latifundios) هكتار بغية إهناء امللكيات الكبرية يف مخسة آالف

وحقّقت بوليفيا نتائج هامة من خالل اإلدارة اجملتمعية لإلصـالح الزراعـي بـني                -٤٩
  هكتـار  ٣١ ١٨٧ ١٨٥ توزيع سندات ملكيـة ختـص     ب وقامت،  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ عامي

. اًمـستفيد  ١٥٣ ٣٤٩هكتار يف إطار توزيع أراضي املقاطعـات علـى           ١ ٠٧٧ ٩٧٣و
وصادرت بوليفيا األراضي اليت مل تؤدِّ وظيفة اقتصادية أو اجتماعيـة ومنحتـها جملتمعـات               

، ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ويف خالل الفترة ما بني عامي       . أو جملتمعات الشعوب األصلية   /الفالحني و 
  . سند ملكية لنساء ١٠ ٢٩٩ منحت بوليفيا

السكان عوب األصلية وجمتمعات الشوأعادت بوليفيا إىل مواطنها اُألَسر املنحدرة من   -٥٠
ووفقاً التفاقية منظمة العمل . الفالحني اليت كانت تعيش يف البلدان اجملاورةوأوساط األصليني 
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، أُدرج حق التشاور مع الشعوب األصلية يف التشريع البوليفي عن طريـق             ١٦٩الدولية رقم   
  . ٢٠٠٧اعتماد معايري حمددة، يف عام 

ولدى البلـد   . من أصل أفريقي  املنحدرين   السكان البوليفيني    ومشل التعداُد السكاين    -٥١
  . أيضاً إطار معياري يثبت هويتهم الثقافية يف املنطقة

، جملساً مشتركاً بـني     ٢٠٠٧، يف عام    أتفأنش. والتزمت بوليفيا باجتثاث العبودية     -٥٢
ظـر  حلوكانت احلكومة تقوم خبطوات     . الوزارات الجتثاث الرق والسخرة وما شابه ذلك      

من أجل  ووضعت بوليفيا خطة    . السخرة واجتثاثها وذلك بالتنسيق مع مجعية شعب غواراين       
، لّبـت  ٢٠١٥ و٢٠٠٩شعب غواراين تنفَّذ على مدى الفترة ما بني عامي       للتنمية املتكاملة   ا

ويف إطار خطـة انتقاليـة،      . احلاجة إىل اجتثاث السخرة والعبودية يف منطقة شاكو البوليفية        
فتشيات العمل لتنفيذ املهمة األساسية املتمثلة يف صون حقوق أفراد شعب غواراين            أُنشئت م 

  . يف جمال العمل وإعادة الشرعية هلا
 ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس أُدجمـت يف          متكاملةووضعت بوليفيا خطة      -٥٣

وجيري وضع . لوطنية للمساواة وتكافؤ الفرصاخطة التنمية الوطنية، وكانت جزءاً من اخلطة     
استراتيجية جديدة يف ذلك اإلطار مع التركيز على أربعة جماالت هي الكـشف والوقايـة               

  . والعناية والعقاب فيما يتعلق بالعنف القائم على نوع اجلنس
 القانونية البلدية واملنظمـات النـسائية،       الدوائروقامت وزارة العدل، بالتعاون مع        -٥٤

واعتزمت بوليفيا العمـل مـع      . ات املتعلقة بالعنف املرتيل   بتنسيق وتنظيم وتوحيد اإلحصاء   
السلطة القضائية على توسيع نطاق تغطية اخلدمات اليت تقدمها الدولة لتوفري العناية واحلماية             

كما وضعت وزارة العدل اقتراحـاً لتكييـف القواعـد والربوتوكـوالت     . لضحايا اجلرمية 
ف اجلنسي وإلغنائها، فضالً عن استراتيجية اتـصال      واإلجراءات املتعلقة بالعناية بضحايا العن    

وخططت بوليفيـا   ". ال للعنف ضد املرأة   "للوقاية من العنف القائم على نوع اجلنس بعنوان         
  . للوصول إىل املناطق الريفية بالتنسيق مع جمالس احلكم البلدية

داخـل  وكانت بوليفيا تعمل على وضع مشاريع لتعديل القانون املتعلق بـالعنف              -٥٥
احلرية اجلنسية، فضالً عن مراجعة قـانون       من  األسرة والقانون املتعلق حبماية ضحايا اجلرائم       

العقوبات وقانون األسرة، عمالً بتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييـز             
 بغيـة   ٢٠١٥-٢٠٠٩وجيري تنفيذ خطة الصحة اجلنسية واإلجنابيـة للفتـرة          . ضد املرأة 
وقد عّززت بوليفيا نظـام الرعايـة       . بة الحتياجات السكان، وخاصة منهم النساء     االستجا

الصحية كامالً، عن طريق القيام بأمور منها توفري املعلومات واخلدمات املتعلقة مبنع احلمـل              
  . اإليدز/واألمراض املنقولة جنسياً وفريوس نقص املناعة البشرية

هي اجلهاز التنفيذي واجلهـاز التـشريعي        –ولدى بوليفيا أربعة أجهزة حكومية        -٥٦
 تقوم بعملها استناداً إىل مبادئ االستقاللية والفصل بني -واجلهاز القضائي واجلهاز االنتخايب   
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وأُدرجت يف الدستور اجلديد آليات جديدة لـضمان وجـود          . السلطات والتنسيق والتعاون  
ومع ذلك، تطلَّب األمر    .  املباشر سلطة قضائية مستقلة، مبا يف ذلك انتخاب القضاة باالقتراع        

اختاذ تدابري انتقالية من شأهنا أن تعاجل األزمة املؤسسية الراهنة اليت متر هبا السلطة القـضائية،                
ولدى بوليفيا مشاريع قوانني    . وهي نامجة عن النظام السابق الذي كان مسيَّساً إىل حد كبري          

ملتعددة القوميات، ومبجلس القضاة، وبالقانون     تتعلق بالسلطة القضائية، وباحملكمة الدستورية ا     
وستقيم تلك املؤسـسات العـدل   ). Ministerio Público(ام ـاألساسي ملكتب املدعي الع

  . جديدة بطريقة
كمـا اعتـرف    . واعترف الدستور حبرية التعبري والرأي واملعلومات اعترافاً كامالً         -٥٧

ولـدى  .  قناة وبدون رقابة مـسبقة     ومجيعها حقوق مضمونة لكل   . حبقوق الرد والتصحيح  
 صحيفة ومئات من حمطات اإلذاعة ووسائط اإلعالم عرب         ١٩بوليفيا تسع شبكات تلفزيون و    

ومع ذلك، فإن بعض وسائط اإلعالم اخلاصة قـد         . اإلنترنت، ومجيعها ملك للقطاع اخلاص    
جانب أساءت استخدام دورها عن طريق نقل حمتوى حيّرض على العنف والعنصرية وكره األ            

وملنع تلك التجاوزات اليت حتقّقت منها علـى        . وكره املثليني وغري ذلك من أشكال الكراهية      
وأدانت . نطاق واسع هيئاٌت وطنية ودولية، شّنت بوليفيا محلة توعية يف صفوف الصحفيني           

كل اعتداء على الصحافة، أّياً كان انتماؤها، وطلبت إىل مكتب املـدعي العـام واجلهـاز                
ومت النظر يف التدابري الواجـب      . التحقيق يف تلك احلاالت ومالحقة املتورِّطني فيها      القضائي  

 املـصلحة، يف انـسجامٍ      اجلهات صـاحبة  اختاذها ملنع تلك التجاوزات باالشتراك مع مجيع        
املعايري الدولية والدستور اجلديد املتعلقة بظروف عمل الـصحافة وأخالقيـات املهنـة              مع

  . الذايت والتنظيم
وأعربت بوليفيا عن أسفها لكون بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان قـد وقعـوا                -٥٨

ضحايا هلجمات واعتداءات نفّذهتا مجاعات عنصرية تعارض احلكومة احلالية، مثلما أشارت           
ووفقاً للتدابري الوقائية اليت وضعتها جلنة البلـدان األمريكيـة          . إىل ذلك تقارير وطنية ودولية    

ظِّمت اجتماعات بني السلطتني التنفيذية والقضائية طُلب خالهلا إجـراء          حلقوق اإلنسان، نُ  
غري أن تنفيذ تلك العمليات عرف تأخرياً، لألسف، لكن وزارة          . التحقيق على وجه السرعة   

  . الداخلية قد زادت من احلماية األمنية اليت تقّدمها الشرطة
 ال بد من العمل للقضاء علـى        ويف بلد متعدد الثقافات واللغات، مثل بوليفيا، كان         -٥٩

. وقد شاركت بوليفيا بنشاط يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان    . مجيع أشكال التمييز العنصري   
وأعّدت وزارة العدل التقرير الذي قُّدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري، والذي جرى              

 الدستور مجيع أشكال    وحيظر. تعميمه على نطاق واسع، وتضّمن مسامهات من اجملتمع املدين        
العقوبات التمييز، ويف هذا السياق، نظرت بوليفيا يف تصنيف تلك اجلرمية إلدماجها يف قانون             

ولدى بوليفيا مخسة مشاريع    . ٢٠٠٩مارس  /اجلديد الذي سيوضع يف صيغته النهائية يف آذار       
اجمللس التشريعي  قوانني تتعلق حبظر مجيع أشكال التمييز العنصري والقضاء عليه، وإن موافقة            



A/HRC/14/7 

13 GE.10-12011 

وباإلضـافة إىل ذلـك، أعـّدت وزارة        . اجلديد على واحد من تلك املشاريع باتت وشيكةً       
الثقافة، من خالل نيابة الوزارة املعنية بإهناء االستعمار، مبادئ توجيهية لوضع خطة عمـل              

ـ     نيل  ترمي إىل مكافحة العنصرية والتمييز، مع التشديد على          ة التعليم وعلى األشـغال العام
  . وعلى العدل

كما . ويتسم نظام العدالة يف جمتمعات السكان األصليني باالستقالل والرتاهة والعلنية    -٦٠
 ويف إدارة   التعويـضات وهو ينظر يف    . يتسم بسرعة البت وبكونه شفهياً ومنسجماً اجتماعياً      

ليـة، دون   الرتاعات ويتمتع بصالحية تنظيمية مطلقة داخل البيئة االجتماعية للمجتمعات احمل         
وهو نظام يدير نفسه بنفسه ويقوم علـى توافـق اآلراء       .  بريوقراطية ودونتدخل من الدولة    

وكان يطبِّقه يف املاضي السكان األصليون واجملتمعات . ويستند إىل ِقَيم معترف هبا يف الدستور
وهو . دارتهاألصلية والسلطات الفالحية يف املناطق الريفية، ومبشاركة اجملتمع احمللي وجمالس إ          

 بتحديد نظام القضاء العادي ونظام القـضاء اخلـاص        حالياً مدَرج يف مشروع قانون يتعلق       
بالفالحني من السكان األصليني، مع تزويده بآليات للتعاون والتنسيق ال تـأثري هلـا علـى                

غري أن معلومات حمرَّفة قـد تـسّببت، لألسـف، يف           . اإلجراءات القانونية الواجبة مراعاهتا   
ت سوء فهم هلذه املمارسة مت فيها اخللط بني ذلك النظام وممارسات تنتـهك حقـوق                حاال

وليس هذا النوع من اإلعدام شكالً من أشكال عدالة السكان          . اإلنسان، كاإلعدام الغوغائي  
  . األصليني بأي حال من األحوال، وسُيعترب جرمية اغتيال مجاعية يف قانون العقوبات اجلديد

ر اجلديد على أنه من واجب الدولة واجملتمع ضمان إعطاء األولويـة            وينص الدستو   -٦١
ملصاحل الطفل واملراهق، وتغليب حقوقهما وحاجتهما إىل احلماية واإلنقاذ وحقهما يف إقامة            

وحيظر الدستور مجيع أشكال العنف ضد الطفل       . العدل يف حينه على يد موظفني متخصصني      
معـين  ولبوليفيا أمني مظامل    . مال السخرة واستغالهلما   أع استخدامهما يف واملراهق كما حيظر    

وجيري تعديل القانون املتعلق بالطفل واملراهق لكي يتوافق مع أحكام الدستور ومع     . باألطفال
وقد وضعت بوليفيا أيضاً قواعد بشأن حـق الطفـل يف أن تكـون              . اتفاقية حقوق الطفل  

  . هوية له
ومن أكثر املواقـع    .  التدرجيي على عمل األطفال    وتنفِّذ بوليفيا خطة وطنية للقضاء      -٦٢

استخداماً لألطفال موقع سانتا كروز وبيين، بسبب أنشطة زراعة السكر وجين الكـستناء،             
وُيعترب هذان من أسوأ أشكال عمـل األطفـال يف          . وموقع بوتوسي بسبب أشغال التعدين    

ومـا فتئـت    . طفل ٨٠٠ ٠٠٠بوليفيا إذ يبلغ عدد األطفال العاملني بشكل غري رمسي حنو           
وزارة العمل تقوم بعمليات تفتيش للتحقق من عدم اسـتخدام األطفـال أو اسـتغالهلم يف                

مبشاركة رجـال   " االختبار ثالث مّرات  "وقد وضعت بوليفيا سياسة     . املنطقتني املذكورتني 
أعمال وعّمال بغرض القضاء على عمل األطفال، فـضالً عـن شـن محـالت للتوعيـة                 

   .القضية هبذه
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ومت االعتراف باجملموعات السكانية ذات امليول اجلنسية واهلوية اجلنسية املختلفة، من             -٦٣
املثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً، فأخذت يف االعتبار لدى وضع اخلطـة             

يونيه يوماً وطنيـاً    / حزيران ٢٨ومبوجب مرسوم رئاسي، أُعلن يوم      . الوطنية حلقوق اإلنسان  
وحيظر الدستور مجيع أشكال التمييز، مبا      . خاص ذوي امليول اجلنسية املختلفة يف بوليفيا      لألش

  . يف ذلك التمييز ضد املثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً
، تلقت بوليفيا زيارة املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، الذي أقّر            ٢٠٠٧ويف عام     -٦٤

. يس مبكافحة اجلوع وسوء التغذية، باعتبار ذلك أولوية بالنسبة لبوليفيا         بالتزام الرئيس مورال  
وسلّط املقرر اخلاص الضوء أيضاً على أمهية االستراتيجية بالنسبة لتعزيز األمن واالسـتقالل             
الغذائيني، واليت أعطت األولوية لإلنتاج احمللي، وخاصةً لُألسر املزارِعة على نطـاق ضـيق،              

 إنشاء  واستكمل. ح الزراعي، الذي ركّز على إهناء املمارسات اإلقطاعية       وعلى أمهية اإلصال  
اجمللس الوطين للغذاء والتغذية هبدف الترويج للسياسة اجلديدة املتعلقـة بـاألمن والـسيادة              

، الذي يساعد النساء احلوامل     "على سوء التغذية  التام  القضاء  "وتنفّذ بوليفيا برنامج    . الغذائيني
وأنشأت بوليفيا شركات لدعم األغذية األساسية وإلنتاج احلليب،        . امسةواألطفال دون اخل  

  . واختذت إجراءات قانونية لتحقيق أسعار عادلة
واختذت بوليفيا تدابري وقائية ونفّذت عقوبات بديلة لتخفيف الضغط علـى نظـام               -٦٥

تعذيب وسـوء   وتدرِّب بوليفيا موظفيها وهي تعمل على إنشاء آلية ملنع ال         . عملية العقوبات 
ويوجد قيد النظر مشروع قانون متعلق بقضاء األحداث مت وضعه مبسامهة من اجملتمع       . املعاملة
واشتمل مشروع القانون على تدابري وقائية، فضالً عن تدابري ترمي إىل إعادة إدمـاج              . املدين

 قريباً وسيتم افتتاح أول مركز لقضاء األحداث   . وتأهيل األحداث وإىل محاية حقوق الضحايا     
  . يف بوليفيا

وكانت القضية اليت رفعها املدعي العام والضحايا ضـد الـوايل الـسابق بـشأن                 -٦٦
باندو تنتظر انعقاد جلسة يف حمكمة اجلزاء، بعد أن بّتت حمكمـة العـدل العليـا يف                  مذحبة
  . االختصاص تنازع
قـوق  وقالت اجلمهورية العربية السورية إن بوليفيا طرف يف معظـم صـكوك ح              -٦٧

وأشارت إىل التحديات اليت تواجه بوليفيا، كالفقر املدقع املتفشي خباصة يف صفوف . اإلنسان
السكان األصليني يف املناطق الريفية، وضمان احلق يف األمن الغذائي الذي قد يكون له أثـر                

  . وقّدمت سوريا توصية. على العديد من احلقوق األخرى
 الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان تتمتـع مبكانـة         ورّحبت املكسيك بكون املعاهدات     -٦٨

واستعلمت املكسيك عن التقدم احملرز يف صياغة سياسات عامة ملكافحة التعذيب           . دستورية
وسألت املكسيك أيضاً عن التدابري املزمع اختاذهـا     . بوسائل منها جترميه وإنشاء اآللية الوطنية     

  .قّدمت املكسيك توصياتو. لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة



A/HRC/14/7 

15 GE.10-12011 

وأعربت كولومبيا عن تقديرها للتقرير الوطين، الذي أكدت فيه بوليفيا من جديـد               -٦٩
كما اعترفت كولومبيا باجلهود اإلجيابية املبذولة فيما       . التزامها مبكافحة مجيع أشكال التمييز    

  . توصياتوقّدمت كولومبيا . يتعلق بتعزيز ومحاية احلقوق األساسية للشعوب األصلية
وأشارت شيلي إىل التدابري والسياسات اليت اعتمدهتا بوليفيا من أجل حتسني محايـة               -٧٠

كما رّحبت شيلي بإعالن بوليفيا عن توجيه دعوة دائمة إىل آليات           . وتعزيز حقوق اإلنسان  
  . وقّدمت شيلي توصيات. اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد

وأعربت عن تقديرها للنقاش الدميقراطي     . جازوالحظت إيطاليا بقلق ظروف االحت      -٧١
ويف هـذا الـصدد،     . الذي تناول طلب إنشاء مؤسسة جديدة بعد اعتماد الدستور اجلديد         

  . وقّدمت إيطاليا توصيات. الحظت إيطاليا أيضاً خمتلف الشواغل املتعلقة بالسلطة القضائية
ويد عن التـدابري املتخـذة      ويف إشارة إىل البيان الذي أدلت به بوليفيا، سألت الس           -٧٢

حملاكمة مرتكيب االعتداءات وللقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق            
وحتيط السويد علماً بالتطورات اإلجيابية اليت حصلت يف جمال احلقوق االقتـصادية            . اإلنسان

 أّنها تسأل عن التدابري املّتَخذة واالجتماعية والثقافية، كزيادة الدعم املقدَّم للنساء احلوامل، إالّ 
  . وقّدمت السويد توصيات. لضمان متتع مجيع النساء باحلقوق اجلنسية واإلجنابية

ورّحبت هولندا بتعاون بوليفيا مع املفوضية السامية، مبا يف ذلك من خالل مكتبـها               -٧٣
ـ            وأعربـت  . ةالقطري، وكذلك بقرار البلد توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاص

وقـّدمت  . هولندا عن قلقها إزاء انتشار العنف ضـد املـرأة بـشكل كـبري يف بوليفيـا                
  . توصيات هولندا
وأثنت الدامنرك على كون بوليفيا تطمح لتحسني محاية حقوق اإلنـسان، لكنـها               -٧٤

وأعربت الدامنرك عن قلقهـا إزاء    . الحظت أنه ال تزال هناك عقبات كأداء يف الواقع العملي         
عذُّر الوصول الفعال إىل نظام القضاء وسألت عن اخلطوات اليت اتُّخذت من أجل حتـسني               ت

  . وقّدمت الدامنرك توصيات. الوصول إليه
وسألت عن اخلطط اليت    . هنأت مجهورية كوريا بوليفيا على اعتماد الدستور اجلديد         -٧٥

 املتخذة لبث الوعي    تكفل تطابق التشريعات واملمارسات مع الدستور، وكذلك عن التدابري        
  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات. بني سكان بوليفيا على الروح املكرسة يف الدستور

وإىل " نظام قضاء جمتمعات املزارعني من الشعوب األصـلية       "وأشارت سويسرا إىل      -٧٦
وفضالً . كما أشارت إىل تقارير تنتقد سري عمل اهليئات القضائية        . فعالية نظام القضاء العادي   

. عن ذلك، الحظت أن حقوق املرأة تتأثر بصورة متزايدة نتيجة تزايد انعدام األمن والعنـف              
وقـدمت  . وهنأت سويسرا بوليفيا على الدعوة املفتوحة اليت وجهتها إىل اإلجراءات اخلاصة          

  .سويسرا توصيات
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وأخذت بولندا علماً، مع التقدير باعتماد الدستور اجلديد، الذي يعتـرف بالطفـل        -٧٧
املراهق على أهنما كيانان هلما حقوق، وشجعت بوليفيا على تعزيز اإلطار القانوين العـام              و

كما أشارت إىل أوجه القلق اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل فيما يتعلـق        . حلماية الطفل 
باالجتار باألطفال واملراهقني واستغالهلم، وسألت بوليفيا عن اخلطوات اليت تعتـزم اختاذهـا             

  .وقدمت بولندا توصيات. هلذا املوضوعللتصدي 
وأعرب العراق عن ارتياحه للجهود اليت بذلتها بوليفيا إلعداد تقريرها الوطين الذي              -٧٨

وسأل العراق عن اآلليات القضائية اليت تساعد املرأة يف محاية . يعكس التزامها حبقوق اإلنسان
  .املدين يف محاية هذه احلقوقحقوقها يف اجملتمع البوليفي، وعن دور منظمات اجملتمع 

وهنأت أنغوال بوليفيا على جهودها لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،           -٧٩
وكذلك على التشريع الذي ينظم حرية الصحافة والذي يراعي احلدود املنصوص عليهـا يف              

د اليت تبذهلا بوليفيا    كما أخذت علماً باجلهو   . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  .وقدمت أنغوال توصية. لتعزيز التعايش السلمي للسكان واحترام التنوع

وسألت باراغواي عن أهم التحديات املتعلقة بدعم حقـوق اإلنـسان للـسكان               -٨٠
ورحبـت  . األصليني، وال سيما احلق يف التعليم والسكن الالئق والغذاء واخلدمات الصحية          

رز يف تنفيذ سياسات اجتماعية وهنأت بوليفيا على توجيههـا دعـوة            باراغواي بالتقدم احمل  
  .مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة

وأعربت الصني عن ارتياحها للتقرير الوطين واعتماد دستور جديد وخطـة عمـل               -٨١
وسألت الصني عن التقدم احملرز والعقبات اليت تواجهها بوليفيـا يف           . وطنية حلقوق اإلنسان  

  .الوطنية ملكافحة الفقرتنفيذ اخلطة 
وأشارت غواتيماال إىل اخلطوات اهلامة املتخذة إلعمال حقوق اإلنسان للـشعوب             -٨٢

ومع ذلك، الحظت استمرار مشكلة التمييز والعنصرية واستفسرت عـن حالـة            . األصلية
كمـا سـألت    . مشروع القانون املتعلق مبنع مجيع أشكال التمييز العنصري والقضاء عليها         

ال عن مضمون مشروع اخلطة الوطنية لألطفال واملراهقني وعـن املوعـد الـزمين              غواتيما
  .وقدمت غواتيماال توصية. العتمادها

وعلى الرغم من أهنـا الحظـت       . وأشارت إكوادور إىل االعتراف بالتنوع الثقايف       -٨٣
عتماد استمرار املشاكل املتعلقة باإلطار القانوين حلماية األطفال وقضاء األحداث، رحبت با          

كما رحبت باجلهود املالية املبذولـة لتنفيـذ بـرامج          . خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان    
  .اجتماعية وتوجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة

والحظت التفيا أن بوليفيا قد صادقت على معظم املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   -٨٤
يد مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان        وأهنا تقوم بصفة عامة بالتعاون على مستوى ج       
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ورحبت بإعالن بوليفيا أهنا ستوجه دعوة مفتوحـة إىل         . ية السامية حلقوق اإلنسان   املفوضو
  .مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس

والحظت كوستاريكا أن التغيريات اليت أُدخلت على الدسـتور اجلديـد تـشكل               -٨٥
يتسم بقدر أكرب من الدميقراطية واملشاركة ويسوده االعتراف        خطوات هامة حنو حتقيق جمتمع      

وأشارت إىل تقارير اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،              . حبقوق اإلنسان 
وقـدمت  . عن القلق إزاء حالة العنف ضد املرأة، اليت تصل إىل حّد قتل اإلنـاث              وأعربت

  .كوستاريكا توصيات
بوليفيا القيادي وبالتزامها، وكذلك باإلصالحات الواسـعة       عترفت ماليزيا بدور    وا  -٨٦

وأعربت ماليزيا عن ارتياحهـا     . النطاق الرامية إىل تعزيز متتع السكان جبميع حقوق اإلنسان        
  .وقدمت ماليزيا توصيات. لبعض النتائج اإلجيابية احملرزة يف هذا الصدد

 الذي يتضمن طائفة واسعة     وسلطت األرجنتني الضوء على اعتماد الدستور اجلديد،        -٨٧
كما أشارت إىل اعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب     . من حقوق اإلنسان  

  .وقدمت األرجنتني توصيات. األصلية كتشريع داخلي، وكذلك إدماجه يف الدستور
والحظت بنغالديش أن الدستور ينص على التعليم اجملاين واإللزامـي يف املـرحلتني          -٨٨

وهنأت بنغالديش بوليفيا على تنفيذ برامج أدت إىل احلد من معـدالت            . ية والثانوية االبتدائ
  .وقدمت بنغالديش توصيات. وفيات األمهات وسوء التغذية يف صفوف األطفال

وأشـادت  . واعترفت نيجرييا جبهود بوليفيا والتزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          -٨٩
. لفتح مكتب يف البلد   ة السامية حلقوق اإلنسان     ياملفوض ببوليفيا أيضاً ألهنا وجهت دعوة إىل     

والحظت أن بوليفيا هي أول بلد يدمج إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية              
  .وقدمت نيجرييا توصيات. يف تشريعها الوطين

ورحب لبنان باعتماد الدستور اجلديد، وكذلك خبطة العمـل الوطنيـة حلقـوق               -٩٠
 علماً أيضاً مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا بوليفيا لضمان حرية التعبري ومتتع             وأحاط. اإلنسان

  .وقدم لبنان توصيات. باحلقوق الثقافية الشعوب األصلية
وأحاطت فلسطني علماً بااللتزام الذي برهنت عليه بوليفيا مـن خـالل اعتمـاد                -٩١

 إىل اسـتراتيجيات    وأشـارت فلـسطني   . الدستور اجلديد، الذي يكّرس حقوق اإلنـسان      
. وسياسات ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان، مثل خطة العمل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان              

  .وقدمت فلسطني توصية
ورداً على أسئلة إضافية، أوضحت بوليفيا أهنا نفّذت سياسة عامة يف اإلدارة تتـسم             -٩٢

ن إطار سياسة تقـوم     فجميع املواطنني ميكنهم الوصول إىل املعلومات العامة ضم       . بالشفافية
وبوليفيا هي أحد أول البلدان اليت تطوعت       . على األخالقيات والشفافية والرقابة االجتماعية    

وتأسف بوليفيا ألن اهليئـة القـضائية مل        . لرصد تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      
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اد الذين فروا   تساعد يف مكافحة الفساد، حيث ال يزال هناك بعض األشخاص املتهمني بالفس           
من العدالة واّدعوا أهنم ضحايا االضطهاد السياسي، وهم يتواجدون يف بلدان اسـتمرت يف              

  .وهذا يعود أساساً إىل تقاعس اهليئة القضائية. محايتهم
كما أشارت بوليفيا إىل جهودها لضمان الوصول إىل التـأمني الـصحي الـشامل             -٩٣

وقالت إهنا بصدد تنفيذ طريقـة      . عات املزارعني للجميع، وال سيما السكان األصليني وجمتم     
جديدة لتقدمي الرعاية الطبية وسياسات جديدة تقوم على املشاركة، لالسـتجابة لـسكان             

كما أهنا تعتمد على احلركات االجتماعيـة       . متعددي اإلثنيات، وأهنا حتترم الطب التقليدي     
إن بوليفيا تتمتع بـدعم مثـني       وفضالً عن ذلك ف   . لرصد الشفافية يف استخدام موارد الدولة     

 سيارة إسعاف يف املناطق الريفيـة، وهـي         ٧١٩فقد وزعت بوليفيا    . تقدمه كوبا وأطباؤها  
  .وقد عززت جهودها ملكافحة األدوية املُهّربة. بصدد إنشاء شركة وطنية لألدوية اجلنيسة

 استئصال شأفة   وقد مت . ويسلم الدستور مبجانية التعليم، مبا يف ذلك التعليم اجلامعي          -٩٤
نعم، " األمية يف العام املاضي، وتقوم بوليفيا حالياً بتنفيذ املرحلة الثانية حلملة حمو األمية، املعنونة             

 Juancito Pintoوقد ساهم برنـامج  . ، بدعم من كوبا ومجهورية فرتويال البوليفارية"سأستمر
 بوليفيا برناجماً لرفـع     كما وضعت . مسامهة كبرية يف احلد من معدالت التسرب من املدرسة        

وقد حتسنت اهلياكل األساسية اليت يستفيد منـها    . املستوى املهين للمدرسني وزيادة أجورهم    
وقد أنشأت بوليفيا ثالث جامعات مشتركة بني ثقافات        .  طفل وشاب  ٦٠٠ ٠٠٠أكثر من   

 كويـشوا   ؛ وثانية تقدم التعليم بلغـة     أمياراالسكان األصليني؛ واحدة يف واريساتا يف منطقة        
Quechua                يف منطقة شـيموري؛ وثالثـة تقـدم التعلـيم بلغـة غـواراين ،Guaraní  يف ،
  .ماشارييت منطقة
وتعمل بوليفيا على مكافحة الفقر بوصفه السبب األساسي حلـدوث انتـهاكات              -٩٥

حلقوق اإلنسان، وهي حريصة على ممارسة حقها يف تقرير املصري، وهو السبب الذي جيعلها              
  .يةتشجع التعدد

ودعـت  . األرض، والبيئة والتنوع البيولـوجي   وأشارت بوليفيا إىل أمهية محاية أمنا       -٩٦
 يف بوليفيا إىل عقد مؤمتر شعوب العامل املعين بتغري املناخ وحقوق أمنا األرض يف كوشـابامبا           

  . ، ووجهت الدعوة إىل اجلميع٢٠١٠أبريل /نيسان
ىل أهنا أحاطت علماً جبميع املالحظات وأهنا       وأشارت بوليفيا يف مالحظاهتا اخلتامية إ       -٩٧

وريثما يتم إرسال الردود بشكل مكتوب، تعرب بوليفيا عن       . حاولت الرد على مجيع األسئلة    
ارتياحها للدعم الذي تشهد عليه املشاركة البناءة للدول واملداخالت اهلامة، ألن من املهم أن              

  .يتعلم املرء كيف يستمع ويشارك يف احلوار
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -اً ثاني  
 نظرت بوليفيا يف التوصيات اليت متت صياغتها خالل احلوار التفاعلي واملدرجـة             -٩٨

  :أدناه، وُتعرب عن تأييدها هلا
النظر يف التصديق على أو االنضمام إىل الـصكوك الدوليـة حلقـوق               -١  

ـ )نيجرييا(اإلنسان اليت ليست هي طرفاً فيها بعد      ى الربوتوكـول  ؛ التصديق عل
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            

؛ النظر يف التصديق، يف أبكر وقت ممكن، على الربوتوكول االختياري           )سويسرا(
امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            

  ؛)األرجنتني( والربوتوكول الثاين امللحق بالعهد
االستمرار يف ممارسة حقها يف تقرير املصري واالستقالل واملـضي قـدماً              -٢  

بالتزامها السيادي بتحديد نظامها القانوين حبيث يليب احتياجات شـعبها، علـى         
  ؛)كوبا(النحو الذي تقوم به اآلن 

دعم اإلطار واآللية القانونيني لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان لـسكاهنا             -٣  
  ؛ )هورية الو الدميقراطية الشعبيةمج(
التشجيع، على سبيل األولوية، على اعتماد مشروع القـانون بـشأن             -٤  

مكافحة مجيع أشكال التمييز والقضاء عليها والنظر بـصورة إجيابيـة يف جتـرمي        
التمييز العنصري، عمالً بالتوصيات اليت قدمتها جلنة القـضاء علـى التمييـز             

؛ إدراج جترمي مجيـع أشـكال       )املكسيك(يات الدولية   العنصري وغريها من اآلل   
التمييز العنصري يف مشروع القانون املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التمييـز،    
الذي من املتوقع أن تعتمده اهليئة التشريعية، على النحو الذي أوصى به املقـرر              

لفريـق  اخلاص املعين بالشعوب األصلية، واملفوضة السامية حلقوق اإلنـسان وا         
  ؛)غواتيماال(القطري لألمم املتحدة، إن مل يكن قد مت ذلك بعد 

تعزيز اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة حبيث تعكس بالكامـل املنظـور             -٥  
  ؛)املكسيك(اجلنساين بوصفه موضوعاً له أولوية يف السياسات والربامج القطاعية 

كافحة االجتار بالبشر القيام، يف أقرب وقت ممكن، باعتماد قانون شامل مل        -٦  
؛ االنتـهاء مـن   )األرجنتني(واعتماد التدابري الضرورية ملنع ومكافحة هذه اآلفة   

ــهم غــري   ــشر وتنقل ــة ملكافحــة االجتــار بالب وضــع اســتراتيجية وطني
  ؛)بيالروس( املشروع
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إصدار القانون الشامل اجلديد املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم جنـسياً            -٧  
يف أسرع وقت ممكن واختاذ إجراءات ملموسة وفورية لدعم اجمللس          واالجتار هبم،   

  ؛)بولندا(الوطين املعين مبكافحة االجتار بالبشر 
مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إىل ضمان املصاحل الفُضلى لألطفـال            -٨  

واملراهقني والنظر يف هذا السياق يف إنشاء مكتب أمني مظامل معـين باألطفـال              
  ؛)بولندا(نشاء مكتب أمني مظامل معين باألطفال ؛ إ)بنغالديش(
النظر يف حتقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت اعتمدها جملـس حقـوق              -٩  

  .)١()الربازيل (٩/١٢اإلنسان يف القرار 
  ؛)فلسطني(تعزيز اجلهود لضمان احترام حقوق اإلنسان األساسية   -١٠  
م املسار الذي يهدف    توسيع نطاق السياسات والربامج اجلارية بغية دع        -١١  

حتقيق جمتمع بوليفي قوامه تعدد القوميات واملساواة والعدالـة االجتماعيـة            إىل
  ؛)كوبا( للجميع

األخذ بسياسات قطاعية تراعـي احتياجـات جمموعـات مستـضعفة             -١٢  
  ؛)اجلزائر( معينة

اختاذ تدابري فعالة وتوفري التمويل لوضـع معـايري وسياسـات لتلبيـة               -١٣  
سـيما التعلـيم والـصحة       أضعف اجملموعات يف جماالت خمتلفة وال     احتياجات  
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(والسكن 

إيالء اهتمام خاص حلماية وتعزيز حقوق املرأة والطفل يف عمليات وضع             -١٤  
  ؛)بيالروس(وتنفيذ السياسة الوطنية 

رعايـة  تعزيز سياسة النهوض حبقوق الطفل وتنفيذ املبادئ التوجيهية لل          -١٥  
 وقـرار اجلمعيـة     ١١/٧لألطفال، وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان         البديلة
  ؛)٢()الربازيل (٦٤/١٤٢ العامة

التعجيل باعتماد وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج ترمي إىل مكافحة بيع            -١٦  
  ؛)سلوفاكيا(األطفال واستغالهلم جنسياً واالجتار هبم 

السريع لإلطار التشريعي والتنظيمي اعتماد خارطة طريق واضحة للتنفيذ   -١٧  
للدستور اجلديد من أجل إحراز تقدم فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

__________ 

 ).الربازيل(النظر يف حتقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت اعتمدها اجمللس : التوصية كما قُرئت أثناء احلوار )١(
تعزيز سياسة النهوض حبقوق الطفل وتنفيذ املبادئ التوجيهيـة للرعايـة           : صية كما قُرئت أثناء احلوار    لتوا )٢(

 ).الربازيل(البديلة لألطفال 
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اجلمهوريـة  (والثقافية وبلوغ اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف احلد من الفقـر            
  ؛)السورية العربية

 الدولية لتعزيـز    مواصلة التعاون مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات         -١٨  
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(حقوق اإلنسان يف بوليفيا 

؛ املوافقـة، يف  )الربازيل(توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة      -١٩  
أسرع وقت ممكن، على مجيع الطلبات املعلّقة املقدمة من اإلجـراءات اخلاصـة             

بة يف أسرع وقت ممكن، للطلبات اليت ال ؛ االستجا)مجهورية كوريا(لزيارة بوليفيا 
  ؛)فرنسا(تزال دون رد واملتعلقة بقيام مقرري اإلجراءات اخلاصة بزيارة البلد 

؛ القيام دون تـأخري     )الربازيل(تعزيز مكافحة التمييز والعنف ضد املرأة         -٢٠  
بإلغاء مجيع التشريعات اليت متيز ضد املرأة، مبا يف ذلـك األحكـام التمييزيـة               

  ؛)هولندا(نصوص عليها يف القانون اجلنائي والقانون املدين امل
مواصلة اجلهود الرامية إىل القـضاء علـى التمييـز ضـد الـشعوب           -٢١  

  ؛)أذربيجان( األصلية
مواصلة عملها من أجل القضاء على التمييز ضد النساء واألطفـال يف              -٢٢  

  ؛)قريغيزستان(صفوف الشعوب األصلية 
دماً يف تنفيذ برامج وتدابري ترمي إىل مكافحـة مجيـع           مواصلة املضي ق    -٢٣  

  ؛)كولومبيا(أشكال التمييز 
  ؛)أنغوال(مواصلة تعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر   -٢٤  
مواصلة اجلهود لضمان تكافؤ الفرص للفتيات والنساء فيمـا يتعلـق             -٢٥  

  ؛)مصر(بالتعليم والوظيفة والسكن وشروط العمل 
جلنسية واهلوية اجلنسية يف مجيع القوانني واملبادرات الرامية        إدراج امليول ا    -٢٦  

إىل مكافحة التمييز وتعزيز املساواة، ووضع برامج للتعليم العام والتوعية وجعلها           
لفئات منها أفراد الشرطة واجليش واهليئة القضائية والسجون وغريها من           متاحة

  ؛)هولندا(السلطات 
إلدراج مفهوم التعذيب، مع مراعاة التزاماهتا      تعديل التشريعات الداخلية      -٢٧  

  ؛)األرجنتني(الدولية 
حتسني ظروف االحتجاز بصورة عامة، وال سيما للنـساء واألطفـال             -٢٨  

؛ اختاذ تدابري ملموسة ملنع االكتظاظ يف الـسجون وتعزيـز التعلـيم             )إيطاليا(
؛ تكثيـف   )اتركي(والتدريب يف السجون بغية إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع          
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اجلهود الرامية إىل حتسني حالة مراكز االحتجاز والسجون، مع التركيز بوجـه            
  ؛)سلوفاكيا(خاص على ضمان فصل املدانني األحداث عن الرتالء البالغني 

ضمان توفري محاية خاصة جلميع األطفال الـذين يعيـشون يف مراكـز               -٢٩  
عليمية الالزمة لنموهم بشكل مبا يف ذلك الغذاء واخلدمات الصحية والت االحتجاز

  ؛)النمسا( سليم
زيادة اجلهود املبذولة حلماية الطفل واملرأة من مجيع أشـكال اإلسـاءة،        -٣٠  

  ؛)سلوفينيا(سيما االجتار والعنف املرتيل  وال
؛ )فرنسا(اختاذ تدابري حمددة للقضاء على العنف املرتيل ضد املرأة والطفل   -٣١  

زمة الستئصال شأفة العنف القائم على نوع اجلنس، مبا يف          اختاذ مجيع التدابري الال   
؛ )هولندا(ذلك تصنيف قتل اإلناث يف فئة اجلرائم واملعاقبة عليه بصورة مناسبة            

  ).أذربيجان(اختاذ تدابري أخرى إضافية لوضع حد للعنف ضد املرأة 
إنشاء سجل موحد للبيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، وكذلك وضـع             -٣٢  

 املتعلـق   ٨١٠ايري للتصدي لظاهرة قتل اإلناث وإصدار القانون اإلطاري رقم        مع
؛ وضع سجل موحد حلاالت العنف      )إسبانيا(باحلقوق اجلنسية واإلجنابية يف البلد      

  ؛)النرويج(ضد املرأة وتكثيف اجلهود الرامية إىل النهوض حبقوق اإلنسان للمرأة 
االت العنف ضد املـرأة عنـد       مراعاة احلاجة إىل إنشاء سجل موحد حل        -٣٣  

وضع اخلطط اجلديدة، وزيادة اجلهود املبذولة ملكافحة هذه اآلفة ووضـع حـد             
إلفالت مرتكيب مثل هذه األفعال من العقاب، والنظر بوجه خاص يف جترمي قتل             

  ؛)كوستاريكا( اإلناث
مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال الرق والعمل             -٣٤  

اإلجباري، مبا يف ذلك عن طريق التعـاون واملـساعدة الـدوليني، والـربامج              
االجتماعية الرامية إىل معاجلة الضعف اليت يعاين منـها ضـحايا هـذه اآلفـة               

؛ تكثيف اجلهود للقضاء على الرق والسخرة املستمرين يف بعض أحناء )املكسيك(
  ؛)أذربيجان(البلد 

ة التقنية يف جمال برامج إعادة اإلدمـاج        دراسة إمكانية التماس املساعد     -٣٥  
  ؛)ماليزيا(لصاحل األطفال ضحايا االستغالل وفيما يتعلق بقضاء األحداث 

اعتماد تدابري حمددة حلماية الفتيان والفتيات واملراهقني من مجيع أشكال            -٣٦  
العنف املمارس ضدهم، والقضاء على عمل األطفال، ومكافحة استغالل الفتيان          

  ؛)كوستاريكا( واملراهقني وحظر مجيع أشكال العقوبة اجلسدية والفتيات
تعزيز التدابري الرامية إىل إلغاء الرق والسخرة يف البلد، مبـساعدة مـن       -٣٧  

منظمة العمل الدولية والتماس املساعدة التقنية فيما يتعلق بربامج إعادة اإلدماج           
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ابعة الدراسـة املتعلقـة     املُعدة لألطفال ضحايا االستغالل، وقضاء األحداث ومت      
؛ تكثيـف اجلهـود ملكافحـة خمتلـف مظـاهر           )إسبانيا(بالعنف ضد األطفال    

  ؛)اجلزائر( الرق
مواصلة تنفيذ برامج محاية الفتيات والفتيان، وال سيما للقضاء على عمل    -٣٨  

؛ اختاذ تدابري فعالة حلماية األطفال من أشكال العمل االستغاليل          )شيلي(األطفال  
؛ التعجيل باعتماد وتنفيذ تدابري للتصدي لعمل )أملانيا( اجملاالت اخلطرة والعمل يف

  ؛)سلوفاكيا(األطفال، وال سيما أشكاله االستغاللية 
التعجيل بإصالح النظام القضائي بغية ضمان استقالله ونزاهته وهتيئة بيئة          -٣٩  

ـ        )سلوفاكيا(خالية من الفساد     ام ؛ مواصلة إجراء اإلصـالحات لتحـسني النظ
: ؛ ضمان أن يكون النظام القضائي مستقال عن الفرع التنفيذي         )تركيا(القضائي  

؛ ضمان االستقالل الكامل للنظام القـضائي،       )سلوفينيا(وكفالة سيادة القانون    
  ؛)فرنسا(وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة 

اعتماد التدابري الالزمة لضمان استقالل الفرع القضائي عـن الفـرع             -٤٠  
نفيذي بغية تعزيز سيادة القانون وضمان األداء السليم للمحكمة الدسـتورية           الت

؛ عدم التأخر أكثر يف تعيني أعضاء السلطات القـضائية          )إيطاليا(واحملكمة العليا   
؛ وضع حد لتعطل نشاط احملكمة      )الدامنرك(العليا وضمان نزاهة هؤالء األعضاء      

؛ ضمان أن يكفل مشروع القانون      )أملانيا(الدستورية من خالل تعيني قضاة جدد       
االنتخايب، يف إطار الدستور اجلديد وعملية التعيينات، استقاللية اهليئة القـضائية           

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(
النظر يف اختاذ تدابري شاملة إضافية تتجاوز نطاق اخلـدمات القـضائية              -٤١  

  ؛)الدامنرك( خدمة واملشار إليها يف التقرير الوطين ١٥املتكاملة البالغ عددها 
اختاذ تدابري لضمان تفعيل احملكمة الدستورية اليت ينص عليها الدستور يف           -٤٢  

؛ تعزيز استقالل القضاء وتكريس سيادة القانون من        )اجلزائر(أسرع وقت ممكن    
 العليا يف   خالل ضمان عمل املؤسسات الرئيسية مثل احملكمة الدستورية واحملكمة        

ظروف تتسم باحلرية والعدل والشفافية وتعزيز دورها كهيئات فعالة ومـستقلة           
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ملراقبة الفرعني التنفيذي والتشريعي 

تعيني أعضاء احملكمة العليا واحملكمة الدستورية من أصحاب القـدرات            -٤٣  
؛ حتديد الطرائق الـيت     )النرويج(جي  التقنية الثابتة، واملستقلني عن أي تأثري خار      

متكن احملكمة العليا واحملكمة الدستورية من االضطالع مبهامهما وال سيما مـن            
خالل تعيني أعضاء مشهود هلم بقـدراهتم التقنيـة، وباسـتقامتهم األخالقيـة             

؛ اعتماد تشريعات، وملء الشواغر     )هولندا(وباستقالليتهم عن أي تأثري خارجي      
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كافية لضمان استقاللية وفعالية املؤسسات من قبيل اهليئة القضائية         وتوفري موارد   
  ؛)كندا(اليت تؤدي دوراً حيوياً يف محاية وتنفيذ حقوق اإلنسان، 

اإلسراع يف اعتماد تدابري فعالة لضمان انتخـاب أعـضاء الـسلطات              -٤٤  
هليئـات  القضائية من خالل االقتراع العام املباشر، بغية ضمان استقاللية ونزاهة ا      

القضائية، اليت غالباً ما ميثلها أفراد من النخب االجتماعية بسبب اإلدارة غـري             
السليمة للحكومات السابقة اليت أدت إىل اإلفالت من العقاب والتأخر يف إقامة            

  ؛)نيكاراغوا(العدل 
مواصلة اجلهود املبذولة لتنفيذ أحكام الدستور اجلديد بغية ضمان متتـع             -٤٥  

؛ ضمان تطابق األنظمـة     )سلوفينيا(ب األصلية متتعاً كامالً حبقوقهم      أفراد الشعو 
القضائية للشعوب األصلية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك تلـك             

  ؛)كندا(املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
قـضاء التقليـدي للـشعوب      اختاذ التدابري الالزمة لضمان تطابق نظام ال        -٤٦  

األصلية مع أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صادقت عليها بوليفيـا            
؛ التحقق من أن فصل احملاكم العادية عن حماكم الشعوب األصـلية لـن              )هولندا(

بني خمتلف اجملتمعات احمللية، وإمنا سيساعد يف حتقيـق املـشاركة            ُيسبب توترات 
منها مواءمة االختصاصات مواءمةً تامة مع أحكام الدسـتور          واالستقرار بوسائل 

حتترم مجيع األحكام والعقوبات الصادرة عـن حمـاكم         ؛ ضمان أن    )النمسا(اجلديد  
الدولية والقيام يف هذا الصدد بإنشاء نظام لالسـتئناف          الشعوب األصلية، األحكام  

  ؛)سويسرا(ونظام مستقل للرصد 
عل نظام القضاء العادي نظاماً فعاالً ومستقالً عن        اختاذ التدابري الالزمة جل     -٤٧  

  ؛)سويسرا(الضغوط السياسية، وإيالء اهتمام خاص ملشكلة العنف ضد املرأة 
إجراء مناقشة مستفيضة يف اجلمعية التشريعية املتعددة القوميات، لتنـاول            -٤٨  

 انون املتعلـق  مسألة حق األفراد يف استئناف قرارات احملاكم احمللية، قبل اعتماد الق          
بتحديد االختصاصات، ويف هذا السياق، إيالء اهتمـام خـاص للتنـاقض بـني           

 مـن الدسـتور     ١-١٩٢ من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة       ٢٨املادة   أحكام
  ؛)فنلندا(اجلديد 

اختاذ خطوات للحد من اللجوء إىل االحتجاز السابق للمحاكمة، وزيادة            -٤٩  
حلماية املصاحل الفضلى للطفل الذي يكون أحـد        بدائل احلبس ووضع سياسات     

  ؛)النمسا(والديه يف السجن 
اعتماد التدابري الالزمة ملنع حاالت اإلعدام الغوغائي، وال سـيما مـن              -٥٠  

  ؛)شيلي(خالل تعزيز قطاعي الشرطة والعدالة 
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اختاذ املزيد من التدابري حملاكمة مجيع املسؤولني عن أعمال اإلساءة هبدف             -٥١  
ع حد إلفالت املسؤولني عن انتهاكات حقـوق اإلنـسان مـن العقـاب              وض

؛ التعجيل بإجراء حتقيقات نزيهة يف أحداث العنف اليت وقعت يف سانتا            )السويد(
كروز وباندو بغية حتديد هوية املسؤولني وحماكمتهم حماكمة عادلة أمام حمكمـة            

 العنف يف بانـدو     ؛ إجراء حتقيق قضائي شامل ونزيه يف أعمال       )النمسا(مستقلة  
  ؛)اململكة املتحدة(
إجراء حتقيق شامل يف الشكاوى اليت قدمها صحفيون وتشجيع العالقات     -٥٢  

؛ اختاذ تدابري حلمايـة     )النرويج(اجليدة مع مؤسسات وسائط اإلعالم وفيما بينها        
  ؛ )أملانيا(الصحفيني من أعمال العنف والتخويف 

ة حبق املسؤولني يف قضايا الفساد تطبيقـاً         تطبيق العقوبات اجلنائية الصادر    -٥٣  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(أكثر فعالية 

النظر يف زيادة اجلهود املبذولة لتدريب موظفي إنفاذ القانون والقـضاة             -٥٤  
  ؛)مصر(وأفراد الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان 

ية املتعلقة  ضمان حرية التعبري بشكل كامل، وضمان تنفيذ اللوائح التنظيم          -٥٥  
؛ )شـيلي (بوسائط اإلعالم على حنو يتماشى مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           

دعم املبدأ العاملي حلرية التعبري دعماً قوياً وتكريس هذا املبدأ، والتسليم بأن مثـل              
؛ )الواليات املتحدة األمريكيـة   (هذه احلرية هي ضرورية لتحقيق دميقراطية فاعلة        

يئة تدعم استقالل وسائط اإلعالم وتنوعها، مبا يف ذلك من خالل           بيف هتيئة    املسامهة
تشجيع مجيع اجلهات الفاعلة، كأصحاب املناصب العامة واجلهات الفاعلة السياسية،          
إلدانة أية حماولة هتدف إىل ختويف وسائط اإلعالم ومن خالل التحقيق الكامـل يف              

حقة املسؤولني عن ذلك أمـام      مجيع الشكاوى املتعلقة مبضايقة وسائط اإلعالم ومال      
   ؛)٣()كندا (القضاء

وضع تشريع جديد لوسائط اإلعالم يستند إىل مشاورة واسعة النطـاق             -٥٦  
مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة وضمان االحترام الكامل للمعـايري الدوليـة            

  ؛)سلوفينيا(املتعلقة حبقوق اإلنسان 
ع قانون ملكافحـة خمتلـف   القيام، يف أسرع وقت ممكن، باعتماد مشرو   -٥٧  

  ؛)اململكة املتحدة(أشكال االعتداء والعنف السياسيني القائمني على نوع اجلنس 

__________ 

املسامهة يف هتيئة بيئة تدعم استقالل وسائط اإلعالم وتنوعها، مبا يف ذلك            : التوصية كما قُرئت أثناء احلوار     )٣(
لعامة واجلهات الفاعلة السياسية على االمتناع عن حمـاوالت         من خالل تشجيع مجيع أصحاب املناصب ا      

 ).كندا(ختويف وسائط اإلعالم 
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االستمرار يف تعزيز إرساء الدميقراطية يف وسائط اإلعالم مـن خـالل              -٥٨  
  ؛)لبنان(تعزيز ثنائية اللغة واستخدام وسائط اإلعالم يف املناطق الريفية 

ة سياسة وطنية تتعلق بالتوظيف قـصري ومتوسـط       دراسة إمكانية صياغ    -٥٩  
  ؛)ماليزيا(وطويل األجل 

مواصلة تنفيذ سياستها املتعلقة باالقتصاد الكلي وسياسـتها اهليكليـة            -٦٠  
بشكل يكفل التمتع حبقوق اإلنسان، وهتيئة ظروف العيش الكرمي جلميع السكان           

  ؛)االحتاد الروسي(يف بوليفيا 
التقين واملايل لتطوير اإلنتاج الزراعي يف سياق التمتـع         مواصلة تقدمي الدعم      -٦١  

باحلق يف الغذاء الالئق، وال سيما دعـم املـشاريع املتوسـطة وصـغرية احلجـم                
  ؛)الروسي االحتاد(
؛ )بـنغالديش (مواصلة مكافحة الفقر بدعم وتعاون من اجملتمع الدويل           -٦٢  

؛ )اجلزائـر (سب احلاجة   تكثيف برامج مكافحة الفقر مبساعدة اجملتمع الدويل، حب       
؛ مواصـلة اجلهـود للقـضاء علـى         )أذربيجـان (تعزيز تدابري احلد من الفقر      

  ؛)قريغيزستان( الفقر
تعزيز اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر املدقع من خالل تعديل سياستها      -٦٣  

  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(املتعلقة باالقتصاد الكلي والسياسات اهليكلية 
وبرنامج " القضاء التام على سوء التغذية    "تبادل اخلربات لتنفيذ برنامج       -٦٤  

قسائم خوانا إثوردي، اللذين أديا إىل احلد من معدالت وفيات األمهات وسـوء        
  ؛)بنغالديش(التغذية يف صفوف األطفال 

مواصلة اجلهود الرامية إىل إعادة توزيع الثروة الوطنية على نطاق أوسع             -٦٥  
؛ اعتماد التدابري الضرورية لضمان انتفاع أضعف       )اجلزائر(ثر عدالً   وعلى حنو أك  

  ؛)بنما(فئات اجملتمع برباجمها االجتماعية 
مواصلة التعاون النشط مع املنظمات الدولية بشأن تقـدمي املـساعدة             -٦٦  

  ؛)قريغيزستان(التقنية لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة 
أة وال سيما املرأة احلامل، هبـدف       مواصلة تنفيذ برامج محاية حقوق املر       -٦٧  

احلد بصورة كبرية من معدالت وفيات األمهات والرضع ومعدالت سوء التغذية           
  ؛)تركيا(؛ مواصلة تنفيذ تدابري احلد من وفيات األمهات )شيلي(
مواصلة إصالحاهتا لتحسني مستوى ونوعية احلماية االجتماعية والتعليم          -٦٨  

  ؛)بيالروس(والصحة 
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ة اجلهود املبذولة لضمان متتع مجيع النساء حبقهن يف الصحة اجلنسية           زياد  -٦٩  
واإلجنابية وزيادة فرص الوصول إىل املرافق الصحية، وال سيما يف املناطق الريفية،         
بغية احلد من حاالت وفيات األمهات، وال سيما يف صفوف الشابات، والنـساء       

مواصلة تعزيز تنفيذ املشروع    ؛  )السويد(الريفيات والنساء من السكان األصليني      
  ؛)كولومبيا(الرائد الرامي إىل التحصني من سرطان عنق الرحم 

مواصلة بذل اجلهود للقيام بصورة مستدامة بزيـادة التغطيـة واملنـافع يف          -٧٠  
نظام القسائم بونو جوانا آزوردي هبدف احلد مـن مـستويات الوفيـات يف               إطار

املزمن يف صفوف األطفال دون سن سنتني       صفوف األمهات والرضع وسوء التغذية      
  ؛)كولومبيا(
استكشاف إمكانية زيادة التعاون على املستويني اإلقليمي والدويل مـع            -٧١  

اجلهات صاحبة املصلحة املعنية هبدف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة املتعلقـة            
؛ )ماليزيـا (يئة  بالقضاء على الفقر، والتغذية واملياه واملرافق الصحية واستدامة الب        

التماس املساعدة اإلمنائية من الشركاء اإلمنـائيني ووكـاالت األمـم املتحـدة             
املتخصصة بغية إجياد حلول للتحديات احملددة اليت تعوق التمتع حبقوق اإلنسان           

؛ مواصلة اجلهـود لـضمان تنفيـذ        )نيجرييا(وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية     
صفة خاصة من خالل تـوفري التعلـيم االبتـدائي          األهداف اإلمنائية لأللفية، وب   

للجميع ومكافحة األمية، األمر الذي من شأنه أن يكفل متتع السكان بـاحلقوق             
  ؛)لبنان(االجتماعية واالقتصادية 

وضع استراتيجية وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان يف النظـام              -٧٢  
يف يف جمال حقوق اإلنسان، مع      املدرسي، وفقاً خلطة العمل للربنامج العاملي للتثق      

  ؛)إيطاليا(املشاركة الكاملة للجهات صاحبة املصلحة 
  ؛)اجلزائر(دعم التقدم احملرز يف إطار برامج حمو األمية   -٧٣  
مواصلة تعزيز حقوق الشعوب األصلية، وإيالء األولوية العتماد قانون           -٧٤  

مجهورية فرتويال  ( األفعال   ملنع التمييز والقضاء على مجيع أشكاله وجترمي مثل هذه        
؛ تكثيف التدابري لضمان احترام حقوق الـشعوب األصـلية علـى            )البوليفارية

  ؛)النرويج(مستوى اجملتمع احمللي 
  ؛ )باكستان(مواصلة اجلهود لضمان العيش الكرمي ألفراد اجملتمعات األصلية   -٧٥  
ة والقانونية،  مواصلة تعزيز حقوق الشعوب األصلية من الناحيتني العملي         -٧٦  

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(وبالتايل ضمان مشاركتهم ومشاورهتم 
  ؛)أملانيا(مواصلة معاجلة احلالة احلرجة لشعب الغواراين األصلي   -٧٧  
  ).مصر(النظر يف تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد املهاجرين   -٧٨  
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 ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١تعترب بوليفيا أن التوصـيات رقـم          -٩٩
 ٢٩ و ٢٧ و ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٤ و ١٣ و ١٢و
 ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ٤٤ و ٤٣ و ٤٢ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٤ و ٣٢ و ٣١و
 ٦٣ و ٦٢ و ٦١ و ٦٠ و ٥٩ و ٥٨ و ٥٧ و ٥٦ و ٥٥ و ٥٤ و ٥٣ و ٥٢ و ٥١ و ٤٩و
 ٧٨ و ٧٧ و ٧٦ و ٧٥ و ٧٤ و ٧٣ و ٧٢ و ٧١ و ٧٠ و ٦٩ و ٦٨ و ٦٧ و ٦٦ و ٦٥و

 أعاله، هي توصيات إمـا قـد مت بالفعـل تنفيـذها أو أهنـا يف                 ٩٨فقرة  املدرجة يف ال  
  .التنفيذ طور
  :ومل تؤيد بوليفيا التوصية الواردة أدناه -١٠٠

مواصلة دعم مبادرات وسائط اإلعالم بشأن التنظيم الذايت، مبا يف ذلك احملكمة              
م املطبوعة  املنشأة حديثاً املختصة بقضايا األخالقيات ذات الصلة بوسائط اإلعال        

(deEtica)) اململكة املتحدة.(  
  :قدمت بوليفيا التعليقات التالية  
تعترف حكومة بوليفيا، من حيث املعايري واملمارسة، باحلق يف حريـة التعـبري،               

وفضالً عن ذلك فإهنا تدعم إنشاء املنظمات والتنظيم الـذايت          . والرأي واإلعالم 
إال أهنا ال تستطيع . لى املشاركة والشمولللعاملني يف وسائط اإلعالم اليت تقوم ع

دعم حمكمة ختتص باألخالقيات إذا كانت تتكون من أصحاب املشاريع وحدهم           
وهلذا السبب فإننا جمربون على رفـض       . دون أن تشمل مجيع العاملني يف القطاع      

وبناًء على ذلك، سنواصل تأييد مجيع املبادرات اليت تدعم بنـاء           . هذه التوصية 
  .قراطي وشاملجمتمع دمي

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و   -١٠١
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً   
 االلتزامات األخرى اليت قطعتها بوليفيا والواردة يف الفرع ألف أعاله،           باإلضافة إىل   -١٠٢

  :فإهنا أعلنت االلتزامات الطوعية التالية القصرية األجل
  تقدمي مجيع التقارير املتأخرة إىل هيئات رصد املعاهدات؛ •
ضمان قيام جملس حقوق اإلنسان الوطين بوضع خطة ملتابعة التوصـيات املقدمـة         •

قوق اإلنسان الدولية مبا يف ذلك التوصيات املنبثقة عن االسـتعراض           آليات ح  من
  الدويل الشامل؛
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 جتديد والية املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بوليفيا؛ •

التشجيع على االعتماد املبكر للقانون املتعلق مبنع مجيع أشكال التمييز العنـصري             •
  والقضاء عليها؛

ن مكافحة الفساد واختالس األموال واإلثـراء       التشجيع على االعتماد املبكر لقانو     •
  غري املشروع؛

  انتخاب رئيس جديد ملكتب أمني املظامل؛ •
  إصالح مؤسسات اهليئة القضائية، وفقاً للدستور؛ •
  مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان؛ •
ة تيسري الوصول إىل امللفات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل فتر           •

  النظام الدكتاتوري؛
مواصلة اجلهود اليت تبذهلا بوليفيا لتسليم مجيع األشخاص املتـهمني بانتـهاكات             •

 .حقوق اإلنسان وبارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
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  املرفق
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