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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
  من ضروب املعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  جلنة مناهضة التعذيب

تعددة املاملالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين لدولة بوليفيا             
  / أيـار  ٣١-٦(القوميات، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا اخلمـسني         

  )٢٠١٣مايو 
تعددة القوميات  املنظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الثاين لدولة بوليفيا             -١
)CAT/C/BOL/2 ( ــستيها ــودتني) 1151 وCAT/C/SR.1148 (١١٥١ و١١٤٨يف جل     املعق

 CAT/C/SR.1165 (١١٦٦ و١١٦٥، واعتمدت يف جلستيها   ٢٠١٣مايو  / أيار ١٧ و ١٦يومي  
  .  املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣مايو / أيار٣٠ و٢٩املعقودتني يومي ) 1166و

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي بوليفيا تقريرها الدوري الثاين، لكنها تعرب عن أسـفها ألن               -٢

تقدميه تأخر بسبع سنوات وألنه ال يتقيد إال جزئياً باملبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بـشكل               
  ). CAT/C/14/Rev.1(التقارير الدورية ومضموهنا 

على قائمة  ) CAT/C/BOL/Q/2/Add.2(وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الكتابية         -٣
، وملا أُتيح من معلومات تكميلية أثناء النظر يف التقريـر           )CAT/C/BOL/Q/2/Add.1(املسائل  
كما تعرب عن تقديرها للحوار الذي جرى مع الوفد، لكنها تأسف ألن الدولـة              . الدوري

  . ترّد على بعض األسئلة املطروحةالطرف مل 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
 اإلعالنات  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٤ُتثين اللجنة على الدولة الطرف ألهنا قدمت يف           -٤

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         ٢٢ و ٢١املنصوص عليها يف املادتني     
 علـى  ٢٠٠٦مـايو  / أيار٢٣ينة، وصدقت أيضاً يف    أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله      

  . الربوتوكول االختياري لالتفاقية
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وتالحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف بادرت، منـذ النظـر يف تقريرهـا األويل يف                  -٥
  :، إىل التصديق على الصكوك الدولية التالية حلقوق اإلنسان أو االنضمام إليها٢٠٠١مايو /أيار

 االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء          الربوتوكول  )أ(  
  ؛)٢٠٠٣يونيه / حزيران٣(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ب(  
  ؛)٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢(الرتاعات املسلحة 

 كانون  ١٧(ية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         االتفاق  )ج(  
  ؛)٢٠٠٨ديسمرب /األول

 تشرين ١٦(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    )د(  
  ).٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
وتالحظ اللجنة بتقدير ما أُدخل من إصالحات على تشريعات الدولة الطرف، سيما            -٦

  : التاليةاإلصالحات 
، وهو دسـتور    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩اعتماد الدستور السياسي للدولة يف        )أ(  

احلقـوق  (يضع اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان، وذلك أساساً يف الفصل الثـاين منـه               
  ؛)األساسية والضمانات

 واملتعلـق   ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٧ املؤرخ   ٣٥٨اعتماد القانون رقم      )ب(  
ربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة          بالتصديق على ال  

  والسياسية والرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛
 واملتعلـق   ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٧ املؤرخ   ٣٤٨اعتماد القانون العام رقم       )ج(  

  بضمان حياة خالية من العنف للنساء؛
 واملتعلق مبنع   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣١  املؤرخ ٢٦٣اعتماد القانون العام رقم       )د(  

  االجتار بالبشر؛ 
 واملتعلق حبماية   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ   ٢٥١اعتماد القانون رقم      )ه(  

 كانون  ١٩ املؤرخ   ١٤٤٠الالجئني والئحته التنفيذية املوافق عليها مبوجب املرسوم السامي         
   واملتعلق باهلجرة؛ ٢٠١٣مايو / أيار٨ املؤرخ ٣٧٠؛ والقانون رقم ٢٠١٢ديسمرب /األول

 واملتعلق بالوالية   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ املؤرخ   ٧٣القانون رقم     )و(  
  القضائية؛ 
 واملتعلق مبناهـضة  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨ املؤرخ ٤٥القانون رقم     )ز(  

  العنصرية ومجيع أشكال التمييز؛ 
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 واملتعلـق باجلهـاز     ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢٤ املؤرخ   ٢٥القانون رقم     )ح(  
  القضائي؛ 
 والرامـي إىل    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ املؤرخ   ٣٧٦٠القانون رقم     )ط(  

  إضفاء صفة القانون على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ 
 واملتعلـق   ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١١ املـؤرخ    ٢٦٤٠إقرار القانون رقم      )ي(  

قدمة إىل ضحايا العنف السياسي يف فترات احلكم الالدسـتوري،          بالتعويضات االستثنائية امل  
 ٣٩٥٥؛ والقانون رقم    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣٠ املؤرخ   ٢٣٨واملعدل مبوجب القانون رقم     

سبتمرب /فرباير وأيلول / واخلاص بضحايا أحداث شباط    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦املؤرخ  
  .٢٠٠٣أكتوبر /وتشرين األول

يضاً عن تقديرها ملا بذلته الدولة الطرف من جهود يف سبيل تعديل            وتعرب اللجنة أ    -٧
سياساهتا وإجراءاهتا قصد تعزيز محاية حقوق اإلنسان وتطبيق االتفاقية، سيما اعتماد خطـة             

 ٢٩٨٥١ مبقتضى املرسوم السامي رقم      ٢٠١٣-٢٠٠٩العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة      
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  

  تعريف جرمية التعذيب    
يساور اللجنة قلق ألن الدولة الطرف مل تضع بعد تعريفاً للتعذيب وفقـاً ألحكـام             -٨

، A/56/44الوثيقـة   (االتفاقية، على الرغم مما أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة            
جنة علماً بوجود مشروع قـانون إلصـالح قـانون          وحتيط الل ). ٩٨ إىل   ٨٩الفقرات من   

، لكنها ترى أن مـشروع      )إساءة املعاملة والتعذيب   (٢٩٥العقوبات ُيقترح فيه تعديل املادة      
القانون هذا بصيغته احلالية تشوبه نقائص مهمة سيما إغفال القصد من الفعل يف التعريـف               

وال يشمل مشروع القـانون     . ددةاألساسي للجرمية وعدم اعتبار دوافع التعذيب ظروفاً مش       
بصيغته احلالية أفعال التعذيب املقصود هبا ترهيب شخص ثالث أو ممارسـة ضـغط عليـه                     

  ). ٤ و١املادتان (وال تلك الصادرة عن شخص ليس موظفاً لكنه يضطلع بوظائف عامة 
ومفادها أن الدولة الطرف جيـب     )) أ(٩٧الفقرة  (تكرر اللجنة توصيتها السابقة       

 من  ١ن تضّمن تشريعاهتا اجلنائية تعريفاً للتعذيب يشمل مجيع العناصر الواردة يف املادة             أ
 وأن  ،وينبغي أن تذكر التشريعات اجلنائية بوضوح القصد من جرمية التعـذيب          . االتفاقية

تبني الظروف املشددة وأن تشمل الشروع يف التعذيب وكذلك األفعال املرتكبة بغـرض             
 واألفعال اليت يقترفها أو حيرض      ، ثالث أو ممارسة ضغط عليه     ختويف الشخص أو شخص   

  .عليها أو يوافق عليها أو يسكت عنها موظف عام أو شخص آخر يضطلع بوظائف عامة
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املتعلـق  ) ٢٠٠٧(٢ ولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم      وتوجه اللجنة انتباه الد     
القيمة الوقائية لتعريـف    ، الذي تسلط فيه الضوء على       ٢بتنفيذ الدول األطراف للمادة     

  ).١١، الفقرة CAT/C/GC/2الوثيقة (التعذيب كجرمية مستقلة 
 ينبغي أن حترص الدولة الطرف على املعاقبة على تلك اجلرائم           ،وإضافة إىل ذلك    

  .  من االتفاقية٤ من املادة ٢بعقوبات تتناسب مع خطورة اجلرمية، وفقاً ألحكام الفقرة 

  ساسيةالضمانات القانونية األ    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بالقواعد اليت               -٩

لكنها تعرب عن أسفها إزاء عدم توافر       . تنظم حقوق احملتجزين أثناء مراحل االحتجاز األوىل      
ن معلومات عن التدابري املعتمدة واإلجراءات القائمة للسهر، يف الواقع العملي، علـى ضـما          

كما ال تشرح الدولة الطرف األسـباب الـيت         . تلك احلقوق لكل شخص حمروم من حريته      
 األشخاص احملرومني مـن     أعاقت تنفيذ التوصية السابقة املتعلقة بوضع سجالت عامة ختص        

ذكر فيها السلطة اليت أمرت باالحتجاز وأسباب هذا االحتجاز وحالة اإلجراءات           حريتهم وت 
ويف هذا الـصدد، تالحـظ      )). ج(٩٧، الفقرة   A/56/44الوثيقة  (اخلاصة بالشخص احملتجز    

 من قانون اإلجراءات اجلنائية ال تشترط من أفراد الشرطة سـوى      ٢٩٦اللجنة بقلق أن املادة     
  ).٢املادة (بيان مكان االحتجاز وتارخيه وتوقيته يف السجل 

  :جيب على الدولة الطرف القيام مبا يلي  
لضمان أن يتمتع األشخاص احملتجـزون، يف الواقـع         اعتماد تدابري فعالة      )أ(  

العملي ومنذ بداية احلرمان من احلرية، جبميع الضمانات القانونية األساسية، مبا فيها حـق              
الشخص يف إعالمه بأسباب احتجازه ويف استشارة حمام ويف االتصال بأقاربه أو بأشـخاص              

وحتث اللجنة الدولة الطرف    . آخرين من اختياره ويف اخلضوع بسرعة لفحص طيب مستقل        
  اخلدمة الوطنية للدفاع العام؛ بتغطية العلى تكثيف جهودها الرامية إىل توسيع وحتسني 

التحقق بصورة منهجية، بواسطة عمليات مراقبة وتفتيش، من احتـرام            )ب(  
ع االلتزام مبسك سجل حلاالت احلرمان من احلرية، وفقاً جملموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجي            

قرار اجلمعيـة   (األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن           
  ).١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٩، املؤرخ ٤٣/١٧٣العامة 

  شكاوى التعذيب وإساءة املعاملة    
 حالة فردية ٤٢تفيد البيانات املقدَّمة من الدولة الطرف بأن الشرطة البوليفية عاجلت         -١٠

 ١٤ رجالً و ٢٨خبصوص  ) ٢٩٥القانون اجلنائي، املادة    ( وإساءة املعاملة    من حاالت التعذيب  
 ٣٦، بينما سجَّلت النيابـة العامـة للدولـة       ٢٠١٢ و ٢٠٠١امرأة، يف الفترة ما بني عامي       

          /شـباط  و ٢٠٠٦مـارس   /آذار نساء يف الفتـرة مـا بـني          ٥ رجالً و  ٣١شكوى ختص   
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م السجون فقد أحاطت علماً بأربع حاالت فردية من         أما املديرية العامة لنظا   . ٢٠١٣فرباير  
حاالت التعذيب أو إساءة املعاملة ختص أحداثاً ذكوراً يف مركز إعادة التأهيـل بكالوامـا               

وتتعارض هذه البيانات مع املعلومات املقدمة من       . أثناء الفترة املشمولة باالستعراض   ) فياتشا(
 شكوى تتعلق   ٣ ٧٨٤قدَّم إىل اللجنة مبعاجلة ما جمموعه       أمانة املظامل، اليت ُتفيد يف تقريرها امل      

، وهي شكاوى أفضت    ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٧بالتعذيب أو إساءة املعاملة يف الفترة ما بني عامي          
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد ( قراراً عن أمانة املظامل ٩١إىل صدور 

قي شـكاوى   ينبغي أن ُتنشئ الدولة الطرف آلية تظلُّم مستقلةً ُتعىن خصيصاً بتل            
وعالوة على ذلك، جيب    . التعذيب وإساءة املعاملة كي يتسىن النظر فيها حبياد وبال تأخري         

على الدولة الطرف إعادة النظر يف فعالية نظام الشكاوى الداخلي املتـاح لألشـخاص              
  .احملرومني من احلرية

ـ )) ه(٩٧الفقرة (وتكرر اللجنة توصيتها السابقة      رف اليت حثت فيها الدولة الط
على إنشاء سجل مركزي عام لشكاوى التعذيب يتضمن معلومات عما يتـصل بتلـك              

  .الشكاوى من حتقيقات وحماكمات وعقوبات جنائية أو تأديبية

  التحقيق واإلجراءات القضائية    
يساور اللجنة قلق إزاء التأخري يف التحقيق والنظر يف القضايا اجلنائية املتعلقة مبعظـم                -١١

ة إلساءة املعاملة والتعذيب واإلفراط يف استعمال القوة والوفاة يف احلبس اليت            احلاالت الفردي 
   ،CAT/C/BOL/Q/2/Add.1الوثيقـة   (ُوجه إليها انتباه الدولة الطـرف يف قائمـة املـسائل            

وتشاطر اللجنة أمانة املظامل قلقها بشأن إمكانية سقوط البعض من هذه           ). ٢٧ و ٢٢الفقرتان  
كما ُتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات مفـصلة عـن نتـائج              . اجلرائم بالتقادم 

التحقيقات واإلجراءات اجلنائية أو التأديبية املتصلة بتلك احلاالت وعن األحكام والعقوبـات         
ويتعذر . التأديبية املفروضة على املتورطني يف أفعال التعذيب أثناء الفترة املشمولة باالستعراض          

 ١٢ذه املعلومات تقييم إجراءات الدولة الطرف يف ضوء أحكام املادة           على اللجنة يف غياب ه    
  ).١٦ و١٢ و٢املواد (من االتفاقية 

  :جيب على الدولة الطرف القيام مبا يلي  
ضمان إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف مجيع الشكاوى املتعلقة بالتعذيب            )أ(  

  وسوء املعاملة؛
فوري وشامل وفعال حيثمـا تـوافرت       الشروع تلقائياً يف إجراء حتقيق        )ب(  

  أسباب معقولة ُيعتقد بناًء عليها ارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة املعاملة؛
احلرص على أن ُيوقف عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيقات األشخاص    )ج(  

 املشتبه يف تورطهم يف أعمال تعذيب أو سوء معاملة، سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب           
  يف تكرار الفعل املفترض أو يف عرقلة التحقيق؛
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مقاضاة املشتبه يف تورطهم يف التعذيب أو إساءة املعاملة، وضمان تناسب   )د(  
العقوبات املفروضة عليهم مع خطورة أفعاهلم يف حال ثبوت إدانتهم، وضـمان تقـدمي              

ئية حمدَّثة هبذا   وجيب أن ُتقدِّم الدولة الطرف معلومات إحصا      . تعويضات مالئمة للضحايا  
  .اخلصوص
  .وتوصي اللجنة بأن تسهر الدولة الطرف على منع سقوط أفعال التعذيب بالتقادم  

  القضاء العسكري    
      /كـانون األول  ٢١ املـؤرخ  ٢٥٤٠/٢٠١٢ترحب اللجنـة مبحتـوى القـرار         -١٢

ع تنـاز يف   والصادر عن احملكمة الدستورية متعددة القوميات الذي فـصل           ٢٠١٢ديسمرب  
وتالحظ اللجنـة  . روفر بيتو بوما غوانتوغاالختصاص لصاحل القضاء العادي يف قضية املالزم      

أن احملكمة العليا تناشد يف قرارها اجلمعية التشريعية متعددة القوميات تغيري القواعد اجلنائيـة              
 ١٩٧٦ينـاير   /كانون الثاين  ٢٢ املؤرخ   ١٣٣٢١العسكرية املعتمدة مبوجب مرسوم القانون      

يث تتوافق مع املعايري املنصوص عليها يف الدستور ويف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان              حب
  اليت ُتلزِم الدولة الطرف بعدم إخضاع انتهاكات حقـوق اإلنـسان للقـضاء العـسكري               

  ).١٦ و١٣ و١٢ واملواد ٢ من املادة ٣ و١الفقرتان (
 العـسكري وقـانون   حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانوهنـا اجلنـائي         

اإلجراءات اجلنائية العسكرية وقانون تنظيم القضاء العسكري، بغية إلغـاء اختـصاص            
 مبا فيها أفعال التعذيب وإسـاءة       ،القضاء العسكري يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان      

  .املعاملة اليت يقترفها أفراد القوات املسلحة
ملة يف سلوك أفـراد القـوات       وجيب أن تكفَل الدولة الطرف إجراء حتقيقات شا         

 يف اجليش، ومقاضاة أفراداملسلحة املشتبه يف ارتكاهبم أفعال تعذيب أو إساءة معاملة يف حق            
  .الفاعلني يف حماكم عادية، وفرض العقوبات املناسبة عليهم يف حال ثبوت إدانتهم

  نـسان  مكافحة اإلفالت من العقاب وتدابري اجلَرب فيما يتصل بانتـهاكات حقـوق اإل                
  املرتكَبة يف املاضي

حتيط اللجنة علماً باهتمام بوجود مشروع قانون يرمي إىل إنشاء جلنة للحقيقـة تتـوىل                 -١٣
 ١٩٦٤التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت يف بوليفيا أثناء الفترة ما بـني عـامي                 

ـ مـا يتعلـق     ري وتقدم ضـئيل في    خلكنها تالحظ بقلق ما ُسجل من تأ       .١٩٨٢و يف التحقيق  ب
 )١٩٨٢-١٩٦٤(النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف ظل احلكم العـسكري            ا

ويساورها القلق أيضاً ألنه رغم إنـشاء اجمللـس املـشترك بـني         . ومقاضاة املسؤولني عنها  
، ال يزال مآل    ٢٠٠٣ يف عام    املؤسسات املعين بكشف احلقيقة يف حاالت االختفاء القسري       

وهي منشغلة بـصفة    .  جمهوالً ١٩٨٢ و ١٩٨٠من املختفني يف الفترة ما بني عامي        الكثريين  
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خاصة إزاء رفض القوات املسلحة رفع السرية عن أرشيف ميكن أن يساهم يف كشف مصري               
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٤ و١املواد  (هؤالء األشخاص ومكاهنم

  :جيب على الدولة الطرف القيام مبا يلي  
من املوارد إلجناز تلك التحقيقات برتاهة وفعاليـة      ضمان توافر ما يكفي       )أ(  

  والقيام عند اللزوم مبقاضاة املشتبه فيهم؛
  العمل على إكمال عمليات إخراج الرفاة والتعرف على هوية املختفني؛  )ب(  
اعتماد التدابري الالزمة لتيسري الوصول إىل األرشيفات املدنيـة منـها             )ج(  

ثائق مهمة للتحقيقات اجلارية، ولكشف احلقيقة عـن        والعسكرية اليت ميكن أن تتضمن و     
  .مصري املختفني ومكاهنم

اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الطلبات املرفوضة من جمموع ما قُدم من             وتعرب    -١٤
     . ١٩٨٢ و ١٩٦٤طلبات للتعويض عن أعمال التعذيب املرتكبة يف الفترة ما بـني عـامي              

 شكوى ٥٥٨ الدولة الطرف بأن السلطات مل تقبل النظر إال يف إذ تفيد املعلومات املقدمة من   
ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة بقلق تقارير املنظمـات         .  شكاوى مقدمة  ٣ ٣٠٦من أصل   

ة تعوق حصول الضحايا يف الواقع العملي       يغري احلكومية اليت تكشف عن وجود عراقيل إدار       
به اللجنة إىل أن التعويضات املدفوعـة  وعالوة على ذلك، تن. على تعويض كاٍف وفعال وتام  

 يف املائة من إمجايل مقدار التعويضات       ٢٠ تعويضاً ال متثل سوى      ٤٨٨حىت هذا التاريخ وعددها     
 القطاع اخلاص أو األجنيب واهليئات    "املقررة، بينما يتوقف تسديد ما تبقى على اهلبات املقدمة من           

  ).١٤املادة  (٢٦٤٠ون رقم  من القان)ب(١٦عمالً بأحكام املادة " الدولية
جيب أن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان إنصاف ضحايا التعـذيب              

وإساءة املعاملة بطرق منها تقدمي تعويضات عادلة وكافية ورد االعتبار إليهم على أكمل             
) ٢٠١٢(٣وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل مالحظتها العامـة رقـم            . وجه ممكن 

، مشرية بالتحديـد  (CAT/C/GC/3) من االتفاقية ١٤نفيذ الدول األطراف للمادة    بشأن ت 
 املتعلقة بالعقبات اليت تعترض احلق يف اإلنصاف، وقد جاء          ٤٣ إىل   ٣٧إىل الفقرات من    

 الدول تتحمل التزاماً بضمان فعالية احلق يف اإلنصاف وأنه ال جيوز لدولة طـرف            نفيها أ 
  .تربير عدم توفري اإلنصاف لضحايا التعذيبأن تتذرع مبستوى تنميتها ل

  العنف باملرأة    
حتيط اللجنة علماً بالتقدم احملرز مؤخراً على الصعيد التشريعي، لكنها تعـرب عـن        -١٥

قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن استمرار العنف اجلنساين يف الدولة الطرف، سيما العنف               
وتعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولـة       . يف حاالت كثرية  املرتيل واجلنسي، الذي ال ُيبلَّغ عنه       

الطرف مل تقدم البيانات اإلحصائية املطلوبة عن عدد الـشكاوى واإلدانـات والعقوبـات              
املفروضة أثناء الفترة املشمولة باالستعراض وعن حجم هذه الظـاهرة يف صـفوف نـساء               
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ك رغم ورود معلومات عن     الشعوب األصلية والبوليفيات املنحدرات من أصل أفريقي، وذل       
  ).١٦ و١٣ و١٢ و٤ و٢ و١املواد  (، مبا فيها قتل النساءالعديد من حاالت العنف اجلنساين

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  
  التحقيق يف تلك األفعال ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم؛  )أ(  
اعتماد تدابري فعالة لتيسري مساعدة الضحايا على صـياغة الـشكاوى             )ب(  
  وتقدميها؛
ضمان احلماية الفعالة للضحايا ووصوهلم إىل مراكز االستقبال وحصوهلم           )ج(  

  على خدمات املساعدة الصحية؛
اإلسراع يف إنشاء دوائر التحقيق يف قضايا العنف اجلنساين طبقاً ألحكام             )د(  
  ؛٣٤٨ام رقم القانون الع

تعزيز أنشطة التوعية والتثقيف املتعلقة بالعنف اجلنـساين واملوجهـة إىل      )ه(  
  املوظفني املتعاملني مع الضحايا وإىل اجلمهور عامةً؛

تقدمي معلومات مفصلة عما ُسجِّل أثناء الفترة املشمولة باالستعراض من            )و(  
انات مصنفة عن عدد الـشكاوى  حاالت العنف باملرأة، على أن تشمل تلك املعلومات بي  

  .والتحقيقات واحملاكمات والعقوبات املفروضة وتدابري اإلنصاف املقررة لفائدة الضحايا

  إيذاء األطفال وممارسة العنف اجلنسي عليهم    
توجد يف حوزة اللجنة معلومات عن خطورة مشكلة إيذاء القصر وتعرضهم للعنف              -١٦

وحتيط اللجنة علماً مبا أعلنه الوفد من أن األمر         . دولة الطرف اجلنسي يف املراكز التعليمية يف ال     
يتعلق حباالت معزولة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر إحصاءات رمسية تتيح تقيـيم               

كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء ندرة املعلومات املقدمة من الوفد خبصوص            . حجم الظاهرة 
ويف هذا الصدد، سـتتابع اللجنـة       . هم إىل العدالة  العقبات اليت تعوق وصول الضحايا وأسر     

باهتمام ما ستؤول إليه الشكوى املعروضة على جلنة البلدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان               
  ). ١٦ و٢املادتان (واملتعلقة بقضية القاصر باتريسيا فلورس 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري من أجل منع حـاالت االعتـداء                 
 على النحو املناسب، وحتضها خـصوصاً       والتصدي هلا على األطفال يف املدارس     اجلنسي  

  :على القيام مبا يلي
حث مجيع السلطات املختصة على التحقيق يف هذه االعتداءات والقيام            )أ(  

  عند اللزوم مبقاضاة املشتبه فيهم؛ 
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حايا إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى وتقدمي العناية الشاملة إىل الـض            )ب(  
  وأسرهم، بغية ضمان محايتهم ووصوهلم إىل العدالة وجرب ما حلقهم من أضرار؛ 

ضمان وصول الضحايا إىل خدمات املساعدة الـصحية املتخصـصة يف             )ج(  
  تنظيم األسرة والوقاية من األمراض املنقولة جنسياً وتشخصيها؛

 مـوظفي   وضع برامج للتوعية والتدريب املستمر يف هذا اجملال لفائـدة           )د(  
  قطاع التعليم وغريهم من مقدمي اخلدمات العامة املعنيني حبماية الضحايا؛ 

  .زيادة البيانات املتاحة بشأن هذه املسألة  )ه(  
وجيب أن تسهر الدولة الطرف أيضاً على مقاضاة املشتبه يف تـورطهم يف وفـاة              

ينبغي أن حتـرص    و. القاصر باتريسيا فلورس، وإدانتهم وفرض العقوبات املناسبة عليهم       
  . الدولة الطرف كذلك على حصول أقارب الضحية على تعويض كامل وفعال

  الالجئون وعدم الطرد    
تقر اللجنة مبا بذلته الدولة الطرف من جهود يف سبيل إرساء إطار قانوين ومؤسسي                -١٧

 كما  غري أهنا تالحظ،  . مناسب يكفل محاية الالجئني وملتمسي اللجوء املوجودين يف إقليمها        
، أن الدولـة    )١١، الفقرة   CAT/C/BOL/Q/2/Add.1الوثيقة  (أشارت إليه يف قائمة مسائلها      

، على ممارسات خمالفة ٢٠١٢ يف عام ٢٥١الطرف أقدمت أحياناً، قبل بدء نفاذ القانون رقم 
ومن جهة أخرى، تالحظ اللجنة أن احلكم املؤقـت الوحيـد الـوارد يف              . ملبدأ عدم الطرد  

 ينص على أن تتناول جلنة الالجئني الوطنية بصفة مؤقتة طلبات           ١٤٤٠ رقم   ميالسااملرسوم  
  ). ٣ و٢املادتان (انعدام اجلنسية 

بأن تعتمد الدولة الطرف تدابري     )) ط(٩٧الفقرة  (تكرر اللجنة توصيتها السابقة       
مناسبة لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إىل دولة أخرى عنـد وجـود        

وعية تبعث على اعتقاد أنه معرض بصفته الشخصية وعلى حنو ميكن التنبؤ به         أسباب موض 
وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن توجه الدولة الطرف تعليمات واضـحة           . خلطر التعذيب 

إىل موظفي خدمات اهلجرة وسائر سلطات إنفاذ القانون، وأن توسع نطـاق التـدريب              
 تضمن تدخل جلنة الالجئني الوطنيـة يف        اإلجباري يف جمال اللجوء ومحاية الالجئني، وأن      

  . الوقت املناسب وفقاً الختصاصاهتا من أجل إنفاذ مبدأ عدم الطرد
  :وينبغي أن تقوم الدولة الطرف أيضاً مبا يلي  
تنظيم إجراء البت يف صفة انعدام اجلنسية، عالوة على جوانـب شـىت          )أ(  

ية ومحايتهم، حرصاً علـى الوفـاء   متصلة بوضعهم القانوين يف اهلجرة ومنحهم وثائق اهلو  
كـذلك  ). ١٩٥٤(بالتزاماهتا الدولية مبوجب اتفاقية وضع األشخاص عدميي اجلنـسية          

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف، وفقاً لتشريعاهتا احمللية، منح اجلنسية ملن مل يولد يف إقليمها               
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ية خفض حاالت   ويكون لوال ذلك عدمي اجلنسية، وفقاً للشروط املنصوص عليها يف اتفاق          
وهلذا الغرض، ميكن أن تلتمس الدولة الطرف، عند الضرورة،         ). ١٩٦١(انعدام اجلنسية   

  املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ 
إنشاء آليات فعالة لتحديد هوية ملتمسي اللجـوء وعـدميي اجلنـسية          )ب(  

لية وإحالة ملفاهتم إىل جلنـة الالجـئني        وغريهم من األشخاص احملتاجني إىل احلماية الدو      
وينبغي أن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصـاً        . الوطنية وغريها من املؤسسات املختصة    

حلاالت اإلبعاد اجلائر املمكنة ولتحديد ضحايا االجتار وغريهم من األشخاص احملتاجني إىل            
   .محاية دولية، سيما يف سياق تدفقات اهلجرة املختلطة

  ف احلبس يف مراكز االحتجازظرو    
وتفيـد  . تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مستويات االكتظاظ يف سجون الدولة الطرف   -١٨

       املعلومات اليت قدمها الوفد بأن متوسـط معـدالت االكتظـاظ يف مراكـز االحتجـاز                
قـة   حمتجزاً يف حني ال تتجاوز طا      ١٤ ٢٧٢ يف املائة، إذ يبلغ عدد احملتجزين        ١٩٣يساوي  

وحتيط اللجنة علماً كذلك ببناء مرافق جديدة وباملوافقة علـى          .  مكاناً ٤ ٨٦٤االستيعاب  
 واملتعلق بـالعفو الرئاسـي،      ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ١٤٤٥املرسوم رقم   

لكنها ترى أن آثار هذه التدابري على معدالت شغل السجون ضئيلة نظراً إىل ما ُسـجل يف                 
من زيادة يف عدد احملتجزين وإىل ارتفاع نسبة احملتجـزين رهـن احملاكمـة              األعوام األخرية   

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي املعلومات اإلضافية املطلوبـة عـن            ).  يف املائة  ٨٣,٣(
 كما مل تتلق أيـضاً     . التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف هذا اجملال           

الطرف من معلومات عن حاالت العصيان واالحتجاجات العنيفة املتواترة         ما طلبته إىل الدولة     
يف سجون البلد بسبب التخلف عن دفع مبالغ اإلعانات الغذائية، واملطالبة بتحسني العنايـة              
الطبية وباختاذ تدابري للحد من االكتظاظ، أو احتجاجاً على قرارات املؤسسات احلبسية، مثل             

ومـن جهـة    . قل أحداث كانوا حمتجزين يف مراكز إعادة التأهيل       تقييد أوقات الزيارة أو ن    
أخرى، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن سيطرة عصابات سجناء منظمة               

وهي منشغلة أيـضاً    . على بعض السجون، وحاالت االعتداء واالبتزاز والعنف بني السجناء        
احملاكمة واملدانني، ولوجود أجنحة خمتلطـة      لعدم احترام الفصل الصارم بني احملتجزين رهن        

داخل بعض السجون ُسجلت فيها حاالت عنف جنسي يف حق بعض السجينات، كما أقر              
  ). ١٦ و١١ و٢املواد (بذلك وفد الدولة الطرف 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابري الالزمة ملواءمة ظروف االحتجاز             
ملعاملة السجناء، اليت أقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي       مع القواعد النموذجية الدنيا     

   )٦٢-د(٢٠٧٦ و ١٩٥٧يوليـه   / متـوز  ٣١املـؤرخ   ) ٢٤-د(جيم  -٦٦٣بقراريه  
  :، سيما التدابري التالية١٩٧٧مايو / أيار١٣املؤرخ 
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تكثيف اجلهود يف سبيل التخفيف من حدة االكتظاظ يف نظام السجون             )أ(  
ديلة عن احلرمان من احلرية، عمالً بأحكام قواعـد األمـم           عن طريق اعتماد عقوبات ب    

      قواعـد طوكيـو، قـرار اجلمعيـة        (املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية       
وقواعد األمـم املتحـدة     ) ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٤٥/١١٠العامة  

قواعد بـانكوك، قـرار     (جرمات  ملعاملة النساء السجينات والتدابري غري االحتجازية للم      
  ؛)٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٥/٢٢٩اجلمعية العامة 

القيام على وجه االستعجال بزيادة املوارد املخصصة لتغذيـة الـسجناء        )ب(  
  وتزويدهم بالعناية الطبية والرعاية الصحية؛

 وتوسـيعها هبـدف إصـالح       مرافق الـسجون  مواصلة أشغال حتسني      )ج(  
  سات اليت ال تستويف املعايري الدولية؛املؤس

  إعادة فرض السلطة الكاملة للدولة يف مجيع مرافق االحتجاز؛  )د(  
اعتماد تدابري من أجل مكافحة العنف بني السجناء، مبا يف ذلك العنف              )ه(  

  اجلنسي، والتحقيق يف مجيع تلك احلوادث بغية مقاضاة املشتبه فيهم ومحاية الضحايا؛ 
 على إيداع السجناء املنتمني إىل فئات خمتلفة يف مؤسسات خمتلفة         احلرص  )و(  

أو أجنحة خمتلفة داخل املراكز ذاهتا، وذلك حبسب اجلنس والعمر والـسوابق وأسـباب    
  . االحتجاز واملعاملة املناسبة لكل فئة

  الوفيات يف احلبس    
مرافق الشرطة أثنـاء     حمتجزاً يف    ٨٥تفيد املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بوفاة          -١٩

وتعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء      . ٢٠١٠مايو  / وأيار ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين الفترة ما بني    
ارتفاع عدد الوفيات يف احلبس وعدم تلقي معلومات عن أسباب وفاة أولئك األشخاص وعن 

ت كذلك تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر بيانات عن معـدال          . نتائج التحقيقات املنجزة  
 ٢٠١٢ و ٢٠١٠الوفاة يف مراكز االحتجاز، مبا فيها السجون، أثناء الفترة ما بـني عـامي               

  ).١٦ و١١ و٢املواد (
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر دون تأخري إىل فتح حتقيقـات شـاملة             

ونزيهة يف مجيع حاالت وفاة أشخاص حمتجزين، وأن جتري عند اللزوم عمليات التشريح             
 كذلك جيب أن تقّيم الدولة الطرف احتماالت مسؤولية مـوظفي مؤسـسات             .املناسبة

السجون وحفظ النظام عن تلك الوفيات، وأن تقوم، إذا ما ثبت ذلك، بفرض عقوبات              
  . مناسبة على املذنبني وتقدمي تعويضات كافية إىل أقارب الضحايا
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وفيـات  وجيب أن تقدم الدولة الطرف بيانات مفصلة عن األسباب املـسجلة ل             
احملتجزين، وأن تكون تلك البيانات مصنفة حبسب مكان االحتجاز واجلـنس والعمـر             

  . واألصل اإلثين وسبب الوفاة

  مراقبة مراكز االحتجاز وتفتيشها    
تالحظ اللجنة أن باستطاعة أمانة املظامل، وفقاً للتشريعات النافذة، الوصول حبرية إىل       -٢٠

حلبس، لكنها تفتقر إىل معلومات عن مدى مالءمـة         مؤسسات السجون وغريها من مرافق ا     
التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف استجابة إىل التوصيات املقدمة من أمانة املظامل يف إطـار               
تلك الزيارات، وعن اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف سبيل ضـمان خـضوع مراكـز            

  ). ١٢ و١١املادتان (االحتجاز ملراقبة أجهزة أخرى بصورة فعالة ومستقلة 
  : جيب على الدولة الطرف القيام مبا يلي  
اعتماد التدابري الالزمة لدعم عمل أمانة املظامل يف مراكـز االحتجـاز،              )أ(  

  لضمان تنفيذ توصياهتا تنفيذاً كامالً؛
تعزيز قدرة املنظمات غري احلكومية اليت تضطلع بأنشطة املراقبة واعتماد            )ب(  

 .الزمة لتمكينها من إجراء زيارات دورية إىل أماكن االحتجازمجيع التدابري ال

  الربوتوكول االختياري واآللية الوقائية الوطنية     
تنشئ بعد آلية وطنية ملنع التعـذيب،       تعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل         -٢١

ـ       . وفقاً ألحكام الربوتوكول االختياري لالتفاقية     ة علمـاً   ويف هذا الـسياق، حتـيط اللجن
 وزارة العدل هدفه تعيني     أعدتهباملعلومات اليت قدمها الوفد عن وجود مشروع قانون جديد          

غري أن اللجنة تالحظ أن نص مـشروع القـانون هـذا            . آلية وقائية وطنية  كأمانة املظامل   
يتـصدى إىل    يتضمن والية هذه اآللية وصالحياهتا، ويعهد بتنظيمها إىل أمانة املظامل، وال           ال
، يف حدود   (...)وزارة االقتصاد واملالية ستدبر املوارد الالزمة       "تقالهلا املايل إال بالقول إن      اس

  ).٢املادة " (املوارد املتاحة
حتث اللجنة الدولة الطرف على إهناء عملية إنشاء أو تعيني اآللية الوقائية الوطنية               
يف اعتبارها املبادئ التوجيهية    ينص عليه الربوتوكول االختياري لالتفاقية، آخذة        وفقاً ملا 

وجيب أن  ). ١٦ و ٨ و ٧ الفقرات   CAT/OP/12/5الوثيقة  (بشأن اآلليات الوقائية الوطنية     
تكفل الدولة الطرف تزويد اآللية الوقائية الوطنية مبا يكفي من املـوارد ألداء مهامهـا               

  .بفعالية واستقالل كاملني
ر التقرير املتعلق بالزيارة الـيت      وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأذن بنش         

، إىل جانب رد السلطات ٢٠٠٨ قامت هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل بوليفيا يف عام 
  . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٧البوليفية على توصيات اللجنة الفرعية املؤرخ 
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  التدريب     
وعة تعليمية خاصـة     القوات املسلحة جمم   تدريبحتيط اللجنة علماً بتضمني برامج        -٢٢

تتضمن تدريباً حمـدداً      أفراد الشرطة ال   تدريبباالتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها ألن برامج        
 العامني وموظفي قطاع    واملدعنيتتضمن برامج تدريب القضاة       ال كما. على أحكام االتفاقية  

ثـار  الصحة العاملني مع احملتجزين حمتويات تعليمية حمددة تتوخى حتسني الكـشف عـن آ             
  ).١٠املادة (التعذيب البدنية والنفسية وتوثيقها 

  :جيب على الدولة الطرف القيام مبا يلي  
إعادة النظر يف برامج التدريب على حنو يكفل اطالع موظفي السجون             )أ(  

وحفظ النظام اطالعاً كامالً على أحكام االتفاقية، وعدم التسامح مع املخالفات والتحقيق         
  ؤولني عنها؛فيها، ومقاضاة املس

 العـامني واألطبـاء الـشرعيني       واملدعنيتضمني برامج تدريب القضاة       )ب(  
وموظفي قطاع الصحة العاملني مع احملتجزين تدريباً خاصاً على استخدام دليـل كفـاءة    
التحقيق والتوثيق يف حاالت التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو              

  ؛)بروتوكول اسطنبول(الالإنسانية أو املهينة 
وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب والتعليم يف احلد من             )ج(  

  .حاالت التعذيب وإساءة املعاملة

  اإلجهاض السري    
 من ٦٦ حتيط اللجنة علماً بأن احلقوق اجلنسية واإلجنابية معترف هبا صراحة يف املادة            -٢٣

 ٣٤٨  من القـانون رقـم     ٧-أوالً-٢٠ وجب املادة الدستور، وبأن الدولة الطرف ملزمة مب     
باحترام القرارات اليت تتخذها النساء ضحايا العنف يف سياق ممارسة حقـوقهن اجلنـسية              "

 ٢٦٦ ومع ذلك، تالحظ اللجنة بقلـق أن املـادة      ". واإلجنابية ضمن اإلطار التشريعي القائم    
ايا العنـف الـاليت يقـررن       من قانون العقوبات ُتلزم النساء ضح     ) اإلجهاض غري الشرعي  (

ويستنتج من املعلومات اليت تلقتها اللجنة خبصوص       . اإلجهاض باحلصول على موافقة قضائية    
االستنكاف الضمريي يف اجلهاز القضائي أن هذا املطلب يشكل يف حاالت كثرية عقبة كأداء       

د ينجم عنه من أمام هؤالء النساء، ما يدفعهن إىل اللجوء إىل اإلجهاض السري والتعرض ملا ق   
  ).١٦ و٢املادتان (خماطر صحية 

جيب أن تكفل الدولة الطرف حصول النساء ضحايا العنـف الـاليت يقـررن                
لزوم هلـا يف هـذا       اإلجهاض طوعاً على خدمات اإلجهاض املأمون وإزالة أية عقبات ال         

لقـضاء  وتشري اللجنة إىل حمتوى التوصيات اليت قدمتها إىل الدولة الطرف جلنة ا           . الصدد
وحتـث  ). ٤٣ و ٤٢، الفقرتان   CEDAW/C/BOL/CO/4الوثيقة  (على التمييز ضد املرأة     



CAT/C/BOL/CO/2 

GE.13-44524 14 

جلنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف على تقييم التشريعات السارية، واملتسمة بـصرامة            
  .شديدة جتاه اإلجهاض، وتأثريها على صحة النساء

  العمل اجلربي والسخرة    
علومات اليت وردهتا عن تطبيق اخلطة املؤقتة املشتركة        تعرب اللجنة عن أسفها لقلة امل       -٢٤

بني الوزارات من أجل دعم شعب الغواراين والقضاء على ما يعانيه من حاالت العمل اجلربي            
  ).١٦ و٢املادتان (والسخرة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها يف سبيل القضاء على العمـل               

هودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقات املربمة بني السلطات        اجلربي والسخرة وعلى مواصلة ج    
  .احلكومية وممثلي شعب الغواراين يف هذا اجملال

  مسائل أخرى    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تودع لدى األمني العام لألمم املتحـدة صـك                 -٢٥

حلقوق املدنيـة   تصديقها على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـا          
  .والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

وتدعى الدولة الطرف إىل نشر التقرير املقدم إىل اللجنة وهذه املالحظات اخلتاميـة               -٢٦
على نطاق واسع وجبميع اللغات املناسبة عرب املواقع الشبكية الرمسيـة ووسـائط اإلعـالم               

  .واملنظمات غري احلكومية
، مبعلومات  ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١نة إىل الدولة الطرف موافاهتا، حبلول       وتطلب اللج   -٢٧

من هذه الوثيقة خبصوص    ) ج(١٣و) د(١١و) ب(٩عن متابعة توصياهتا الواردة يف الفقرات       
    كفالة الضمانات القانونية األساسـية املتعلقـة بـاحملتجزين وتعزيزهـا؛           ) أ: (املسائل التالية 

مالحقة املشتبه يف ارتكـاهبم أعمـال       ) ج(ونزيهة وفعالة؛ و  إجراء حتقيقات سريعة    ) ب(و
وعالوة على ذلك، تطلب اللجنـة      . تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة من يثبت تورطهم فيها        

تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملنع االعتداء اجلنسي علـى األطفـال يف املؤسـسات               
    سـب، عمـالً بالتوصـيات الـواردة يف         ذه احلاالت على النحو املنا    والتصدي هل التعليمية،  

  .من هذه الوثيقة) أ(١٦الفقرة 
 ٣١وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثالث يف أجل أقـصاه               -٢٨
      / أيـار  ٣١وهلذا الغرض، تدعوها إىل أن تقبل اخلضوع، قبـل تـاريخ            . ٢٠١٧مايو  /أيار

 التقارير، الذي حتيل مبوجبه اللجنة إىل الدولة الطرف         ، لإلجراء االختياري لتقدمي   ٢٠١٤مايو  
وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة      . قائمة مسائل يتعني التصدي هلا قبل تقدمي التقرير       

  . من االتفاقية تقريرها الدوري املقبل١٩ املسائل، مبوجب املادة
        


