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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠-١٩نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤ و ٣البندان 

: الـشعوب األصـلية   ” :مناقشة املوضوع اخلاص للـسنة    
 مـن   ٣٢ و   ٣ املادتـان    :التنمية يف ظـل الثقافـة واهلويـة       

 “بشأن حقوق الشعوب األصـلية     املتحدة   األممإعالن  
بــشأن  املتحــدة األمــمذ إعــالن ــــتنفي: حقــوق اإلنــسان

        حقوق الشعوب األصلية
  املعلومات الواردة من احلكومات    

  
  دولة بوليفيا املتعددة القوميات    

      

  موجز  
أن يتــضمن هــذا التقريــر عرضــا أعّدتــه حكومــة دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات بــش      

التدابري املتخذة أو املعتزم اختاذها اسـتجابة لتوصـيات البعثـة الـيت أوفـدها املنتـدى الـدائم املعـين                     
  .٢٠٠٩مايو /أبريل وأيار/بقضايا الشعوب األصلية يف نيسان
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  معلومات أساسية  -أوال   
 وفقا للتوصيات الصادرة عن الدورة الـسابعة للمنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب                 - ١

، بــشأن احلالــة يف ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢أبريــل إىل / نيــسان٢١األصــلية املعقــودة يف الفتــرة مــن  
  :الدائم إىل ما يلي من تقرير املنتدى ١٥٦منطقة تشاكو، تشري الفقرة 

وقد علم املنتدى الدائم مـن الرسـائل الـواردة مـن الـشعوب األصـلية، ويؤيـدها                      
ن واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية، أن          املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسا          

هنــاك، يف منطقــة تــشاكو، جمتمعــات حمليــة مــن شــعب الغــواراين تعــيش حالــة مــن الــرق 
ــي ــق واملؤســسات       . الفعل ــرق وجتــارة الرقي ــاء ال ــة بإلغ ــة املتعلق ــة التكميلي ــا لالتفاقي ووفق

املتحـدة   األمـم  من إعـالن     ٢٨ و   ٢٦ و   ١٧واملمارسات الشبيهة بالرق، وكذلك املواد      
بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية، فــإن املنتــدى الــدائم يــدعم بقــوة اجلهــود الــيت تبــذهلا   
احلكومة احلالية يف بوليفيا والتزام احلكومة املقبلة لباراغواي بوقف ممارسات االسـترقاق            
هذه وإعادة أراضي الشعوب األصـلية إىل أصـحاهبا الـشرعيني، أي إىل شـعب الغـواراين                 

  .)١(ذاته
 بعثـة مـن اخلـرباء إلجـراء       ٢٠٠٩مـايو   / هذا السياق، أوفـد املنتـدى الـدائم يف أيـار           ويف  - ٢

. زيــارة إىل عــني املكــان يف إقلــيم تــشاكو البوليفــاري، وذلــك هبــدف مجــع املعلومــات الالزمــة  
وحتقيقــا هلــذا الغــرض، قــرر املنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية يف دورتــه الثامنــة   

 نـشر تقـارير البعثـة املوفـدة إىل تـشاكو،         ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٩ إىل   ١٨تـرة مـن     املعقودة يف الف  
كمــا وّجــه الــدعوة إىل احلكومــات املعنيــة لتقــدم تقاريرهــا يف الــدورة التاســعة للمنتــدى بــشأن  

  .)٢(تنفيذ هذه التوصيات
 بنشر تقرير البعثـة     ٢٠٠٩أغسطس  /آبويف هذا الصدد، قام املنتدى الدائم يف أواخر           - ٣
ــا يف مطلــع     امل ــا املتعــددة القوميــات وتوصــياهتا الــيت أقرهتــا احلكومــة رمسي ــة بوليفي وفــدة إىل دول

وبناء علـى ذلـك، تـود حكومـة دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات تقـدمي           . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
التقرير التايل بشأن أوجه التقدم احملـرز والـصعوبات القائمـة يف إطـار تنفيـذ التوصـيات الـواردة                    

  . تقرير بعثة املنتدى الدائميف
  

__________ 
  )١(  E/C.19/2008/13١٥٦لفقرة ، ا.  
  .٩٤، الفقرة E/C.19/2009/14انظر   )٢(  
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  التقرير  -ثانيا   
  املوافقة املسبقة واحلرة واملستنرية  -ألف   

شرعت احلكومة البوليفيـة، امتثـاال منـها للـصكوك الدوليـة وإعمـاال حلقـوق الـشعوب                    - ٤
  .األصلية اليت ُترتهلا مرتلة احلقوق الدستورية، يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن املنتدى الدائم

احلــق يف االستــشارة ”وبــدعم مــن حكومــة الــرئيس إيفــو مــوراليس أميــا، أنــشئت مبــادرة    - ٥
). يف جمال املـوارد اهليدروكربونيـة  (وُشرع يف تنفيذها   “ للشعوب األصلية املسبقة واحلرة واملستنرية    

  .ويف هذا السياق، نود إبالغ املنتدى باجلدول التايل الذي يوجز أوجه التقدم احملرز
    

  اور بشأن األنشطة املتعلقة باملواد اهليدروكربونية واملشاركة فيهاالتش    
  

 الشعوب األصلية واجملتمعات الريفية  احلالةالنشاط أو العمل أو املشروع  الشركة السنة املالية
٢٠٠٧  Chaco   إنشاء خطوط يف حقول

  بريتشيلس وإلدورادو
املقر اإلقليمي جلمعية شعب الغواراين  مكتمل

اكوفو مـــورا، ومجعيـــة شــــعبيف تـــ 
الغواراين يف نويفـا إسـبريانزا، وجمتمـع
ســـــان إيـــــسيدرو يف منطقـــــة ســـــان

  ٢ وسان إيسيدرو ١إيسيدرو 
  Transredes S.A. خــــط جــــانيب ألنابيــــب

ــا   ــاز بــــني مارغاريتــ الغــ
  وبالوس بالنكوس

مجعيـــــــــة شـــــــــعب الغـــــــــواراين يف  مكتمل
  إيتيكاغواسو

  Total EYP Bolivie  ثالثـي  التنقيب الـسيزمي 
األبعـــــــــاد والتنقيـــــــــب 
الكهرومغنطيـــــــــــــــسي 
 األرضي وقياس اجلاذبية

مجعيــــة شــــعب(الــــشعوب األصــــلية   مكتمل
ــارابييت ــو بـــــــ ــواراين يف ألتـــــــ الغـــــــ

  )وإيوباغواسو وكاراوبارييندا

  Pluspetrol  ــاخيبو  -تطــوير حقــل ت
  جزء سال إيسيدور

مجعيـــــــــة شـــــــــعب الغـــــــــواراين يف  مكتمل
  تشاراغوانوريت

٢٠٠٨  Transredes S.A   ــط ــانيب خلـ ــيع اجلـ التوسـ
  أنابيب فويلتا غراندي

مقــــر مجعيــــة شــــعب الغـــــواراين يف  مكتمل
  ماتشارييت

٢٠٠٩  Total EYP Bolivie 

(Sucursal Bolivia)

احلفــر االستكــشايف لبئــر 
  ١٠٠١ -أكيو إكس 

مقر اجلمعية الوطنية لشعب الغـواراين  مكتمل
  يف آلتو بارابييت وإيوباغواسو

  Total EYP Bolivie 

(Sucursal Bolivia)

احلفــر االستكــشايف لبئــر 
  ٢ -إنتشاوسيت إكس 

مقر اجلمعية الوطنية لشعب الغـواراين  مكتمل
  يف ألتو باراتبييت وإيوباغواسو

  Petrobras    التنقيب الـسيزمي ثالثـي
ــان   ــزء سـ ــاد يف جـ األبعـ

  أنطونيو

ــلية يف قيد التنفيذ ــات األصــــ ــي اجملتمعــــ أراضــــ
  إيتيكاغواسو
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  ارة الداخليةوز  -باء   
 مـــن التوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر املنتـــدى، قامـــت وزارة ١٥باإلشـــارة إىل الفقـــرة   - ٦

الداخليــة، بالتنــسيق مــع الــشرطة البوليفيــة، بإنــشاء قيــادة شــرطة تــشاكو، ممــا ســاهم يف تعزيــز   
  .وجود هذه اهليئة يف املنطقة هبدف محاية السكان املنحدرين من شعب الغواراين

 مــن التوصــيات الــواردة يف تقريــر املنتــدى، ُيــذكر أن وزارة  ١٦تعلــق بــالفقرة وفيمــا ي  - ٧
الداخلية حترص، من خالل الشرطة البوليفية، على ضمان حرية التنقل جلميـع األشـخاص دون       
متييز، بيد أهنا اصـطدمت بتـصرفات تـنم عـن اإلمهـال لـدى بعـض مـوظفي بلـديات مقاطعـات                       

الـذين ال يتعـاونون معهـا يف تنفيـذ هـذا العمـل،              ) وكريس(سانتا كروز وتارخيا وتشوكيساكا     
  .بل على العكس من ذلك يسعون جاهدين الختاذ إجراءات تثري النـزاعات

  
وزارة شــؤون الرئاســة، ووزارة العمــل والعمالــة والــضمان االجتمــاعي، ووزارة   -جيم   

ــددي، ووزار    ــصاد التعـ ــة واالقتـ ــة اإلنتاجيـ ــائي، ووزارة التنميـ ــيط اإلمنـ ة التخطـ
 االنتقاليـــة املـــشتركة بـــني العـــدل، ووزارة التنميـــة الريفيـــة واألراضـــي، اخلطـــة 

  الوزارات لصاحل شعب الغواراين
ــم      - ٨ ــسامي رق ــدأ مبوجــب املرســوم ال ــني    ٢٩٢٩٢ب ــشتركة ب ــة امل ــذ اخلطــة االنتقالي  تنفي

ا ويتواصل تنفيذ العملية الـيت أطلقتـه      . ٢٠٠٨-٢٠٠٧الوزارات لصاحل شعب الغواراين للفترة      
 الـواردة يف تقريـر املنتـدى، ُيـذكر أن     ٣٨ و ٣٧ و ٣٦وباإلشـارة إىل التوصـيات      . اخلطـة هذه  

اخلطة االنتقالية املشتركة بني الوزارات قد ُعرضت، ألغـراض االستـشارة، علـى مجعيـة شـعب                 
الغواراين واجملالس البلدية يف تارخيا وتشوكيساكا وألتو بارابييت، حيث مت االتفاق علـى أنـشطة            

فيذيــة مــن خــالل أفرقــة فنيــة غوارانيــة مت التعاقــد معهــا وتأهيلــها مــن جانــب ســلطات شــعب تن
وجتــري حاليـا عمليــة التنفيــذ التـام للخطــة املــشتركة بـني الــوزارات بقــرار مــن    . الغـواراين ذاهتــا 

  .مجعية شعب الغواراين
ادة يف  وجدير باإلشارة أن اخلطة املـشتركة بـني الـوزارات تـشمل كفالـة األمـن والـسي                   - ٩

 ٣اجملال الغذائي لألطفال واألسر املنحـدرة مـن شـعب الغـواراين، حـسبما يـنص عليـه العنـصر                      
  :وسعيا إلطالع املنتدى على حمتوى اخلطة، ترد فيما يلي أهدافها بالتفصيل. )٣(من اخلطة

  :اهلدف العام  - ١٠

__________ 
، يتيح رصـد مجيـع الـسكان    www.planguarani.com: يوجد موقع شبكي طور التشغيل الكامل بالعنوان التايل         )٣(  

  .شتركة بني الوزاراتبصفة عامة ومجع املعلومات املستكملة ذات الصلة باخلطة االنتقالية امل
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ــة ظــروف العــيش الكــرمي لألســر املنحــدرة مــن شــعب         )أ(   إرســاء األســس لتهيئ
من أجـل   ”ار اخلطة اإلمنائية الوطنية     طاراين املسجلة يف منطقة تشاكو البوليفية، وذلك يف إ        الغو

، ونـزوالً عنـد مطالـب       “بوليفيا ذات كرامة وسيادة ومنتجة ودميقراطيـة حتقيقـا للعـيش الكـرمي            
  .شعب الغواراين

  :األهداف احملددة للخطة املشتركة بني الوزارات  - ١١
ــوق الفرديــ    )أ(   ــة    ضــمان احلق ــات احمللي ــة لألشــخاص واألســر واجملتمع ة واجلماعي

  لشعب الغواراين اليت تعيش حبيسة يف منطقة تشاكو البوليفية؛
تعزيــز عمليــة إعــادة األراضــي إىل شــعب الغــواراين مــن خــالل تنفيــذ عملــييت     )ب(  

 يف  إعادة تنظـيم األراضـي الزراعيـة وإعـادة توزيعهـا وتنفيـذ قـانون إعـادة تنظـيم اجملتمـع احمللـي                      
  إطار اإلصالح الزراعي؛

  ضمان ظروف العيش الكرمي لألسر احملّررة أثناء عملية توطينها يف اجملتمعات احمللية؛  )ج(  
  وضع وتنفيذ مشاريع وبرامج منتجة يف جمايل اهلياكل األساسية والبيئة؛  )د(  
  تنفيذ استراتيجية شاملة لالتصاالت طيلة هذه العملية؛  )هـ(  
  .تنفيذ اخلطة ومتابعتها وتقييمهاإنشاء آلية ل  )و(  

وتــرد فيمــا يلــي العناصــر املتفــق عليهــا مــع منظمــات شــعب الغــواراين وفقــا لألهــداف   - ١٢
  :احملددة للخطة املشتركة بني الوزارات

  
  اجلهة املسؤولة  األنشطة الرئيسية  العنصر

ــع: ١ رالعنــص ضــمان متت
ــواراين ــعب الغــ ــاء شــ أبنــ
ــسان ــوق اإلنـــــــــ حبقـــــــــ

  هلام واستعادهت

ــة    • ــية بديلـ ــيم محـــالت دراسـ ــة -تنظـ  إنتاجيـ
لضمان ممارسة احلقوق واملواطنة الكاملـة يف   

  اجملتمعات احمللية
إنشاء فريق حكومي مشترك بني املؤسـسات         •

ومتعــدد التخصــصات لتــويل الرصــد املــستمر 
ــة      ــن أجــل ضــمان محاي ــشاكو م ــة ت يف منطق
  احلقوق الفردية واجلماعية لشعب الغواراين

ــشاء ســـ   • ــل   إنـ ــة للعمـ ــديريات إقليميـ ت مـ
ــوس    ( ــري ريــ ــا وإنتــ ــاري وياكويبــ كارابــ

تـنظم  ) وهواكاريتا وماتشارييت وتشاراغوا  
عالقـــات العمـــل بـــني مجيـــع القطاعـــات     

  املوجودة يف املنطقة

 -وزارة العـــــــــــدل 
  وزارة العمل
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  اجلهة املسؤولة  األنشطة الرئيسية  العنصر

إصالح األخطاء الواردة يف شهادات املـيالد         •
املتعلقة بأبناء شعب الغواراين ووضـع منـاذج        

ــهادا  ــة وشـ ــيالد للتوثيـــق اجملـــاين للهويـ ت املـ
للمحكمــة مبــشاركة وحــدات متنقلــة تابعــة  

الوطنية االنتخابيـة وإنـشاء مكاتـب للـسجل         
  املدين يف اجملتمعات احمللية الغوارانية

اختـاذ إجــراءات ترمــي إىل التعزيــز املؤســسي    •
من املنظور الغواراين لسلطات مجعية شـعب       
الغــــواراين مــــن أجــــل حتريــــر اجملتمعــــات     

  احلبيسة احمللية
أسر الغواراين احملّررة، وخباصة النـساء،      دعم    •

ــاج     ــة باإلنتـــ ــرامج خاصـــ ــالل بـــ ــن خـــ مـــ
  األساسية واحلقوق

إعداد خطة إمنائية متكاملة لشعب الغـواراين         •
ــشعب     ــى أســاس اخلطــط االســتراتيجية ل عل
الغـــــــواراين مـــــــن أجـــــــل االنتقـــــــال إىل    

  الثانية املرحلة
تعزيـز عمليـة: ٢ العنصر

عادة األراضي إىل شعبإ
الغواراين من خالل إعادة
ــع األراضــي ــيم وتوزي تنظ
ــانون ــذ قـ ــة وتنفيـ الزراعيـ
إعادة تنظيم اجملتمع احمللـي
يف إطـــــــــار اإلصـــــــــالح

  الزراعي

تعزيـــز عمليـــات إعــــادة تنظـــيم األراضــــي      •
وتوزيعهــا وإصــدار شــهادات امللكيــة ومــنح  
األراضــي يف منطقــة نفــوذ شــعب الغــواراين   

ــشوكياساك( مــن خــالل  ) ا وســانتا كــروز ت
التعويــضات وحتويــل األراضــي الزراعيــة إىل  

  أراض للمجتمعات احمللية األصلية
) التحويــل(إعــادة تنظــيم األراضــي الزراعيــة   •

من أجل مـنح األراضـي للمجتمعـات احملليـة          
األصــــلية وإصــــدار شــــهادات ملكيتــــها يف  

  منطقة غران تشاكو مبقاطعة تارخيا
 اإلثنية وإعـداد تقريـر   صدار شهادات اهلوية إ  •

  عن االحتياجات املكانية

وزارة التنمية الريفيـة    
ــوزارة   واألراضــي، ال
ــي   ــة لألراضــ الفرعيــ

املعهـــــــد الـــــــوطين (
  )لإلصالح الزراعي

تنفيذ برنـامج: ٣العنصر  
ــروط ــوفري شـ ــوارئ لتـ طـ
احليــــاة الكرميــــة لألســــر
احملــــررة يف أثنــــاء عمليــــة

تقــــدمي الرعايــــة يف حــــاالت الطــــوارئ إىل   •
األســـر يف املـــزارع أثنـــاء عمليـــة التحريـــر     

ــام،   ( ــوين، واخليـــ ــواد التمـــ ــة، ومـــ األغذيـــ
  )واألدوات، واألدوية، وغري ذلك

وزارة التخطـــــــــــيط 
 وزارة -اإلمنـــــــــائي 

  التعليم
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ــر والتــــــوطني يف التحريــــ
   احملليةاجملتمعات

تقدمي الـدعم إىل األسـر احملـررة أثنـاء عمليـة              •
التــوطني يف األراضــي اململوكــة للدولــة الــيت  

ــا يرجيــ ــسكن،( توزيعه ــشرب امل ــاه ال ،  ومي
  )واملرافق الصحية األساسية، وغري ذلك

تنفيذ بـرامج تثقيفيـة وصـحية لـصاحل األسـر             •
ــديريات     ــديات وم ــسيق مــع البل احملــررة بالتن

  التعليم والصحة باملقاطعات
تنفيــذ بــرامج: ٤العنــصر 

ــة تتعلــق ــشاريع إنتاجي وم
ــية ــل األساســــــ باهلياكــــــ

لـك بالتنـسيقوبالبيئة، وذ 
  مع البلديات

تنفيذ برامج ومشاريع جتريبية لتحقيق األمن        •
اإلنتـاج الزراعـي واحليـواين      (الغذائي لألسـر    

مثــل ( إضــافة إىل أنــشطة مكملــة )واحلرجــي
  ) ذلكاحلرف اليدوية والسياحة وغري

وضع برامج ومشاريع بيئيـة وإلدارة التنـوع          •
  البيولوجي

معـات احملليـة    إنشاء شـركات صـغرية يف اجملت        •
  من أجل صيانة الطرق البلدية

  وزارة البيئة واملياه

ــصر  ـــة  : ٥العنـ ــذ استراتيجيـ تنفيـ
ـــة  لالتــصاالت علــىشاملـــ

  صعيد العملية برمتها

تصـيم وتنفيـــذ استراتيجيـــــة لالتـصـــــاالت         •
  الداخلية واخلارجية

ــة   ــوزارة الفرعيــــ الــــ
ــسيق  وإدارة للتنــــــــــ

ــة   -األراضــــــي احلكوميــــ
  العملوزارة 

آليات لتنفيـذ: ٦العنصر  
اخلطـــــــــــة ومتابعتـــــــــــها

ــا ــس إدارة: وتقييمهــ جملــ
ومكتــــب مــــسؤول عــــن

  الشؤون اإلدارية

عىن اإلدارة بوضع اخلطة وتنسيقها ومتابعـة       ُت  •
  تنفيذها

وتعقــد التحالفــات االســتراتيجية والتنــسيقية   •
مع جهات التعـاون الـدويل واملنظمـات غـري          

ــة ـــ احلكوميــ ــشرطة وبلـ ــزة الــ  ديات، وأجهــ
  الدولة املتعددة القوميات

  وزارة العمل

    
  :استراتيجية تنفيذ اخلطة املتعلقة بشعب الغواراين  - ١٣

 وجملـس   ،اعتماد اخلطة من قبل اجلمعية الوطنية التابعة جلمعية شعب الغواراين           )أ(  
  إدارة اخلطة االنتقالية املشتركة بني الوزارات؛

ة للنـهوض   ــــ ة متكامل ــــ ا خط ــــ ة بوصفه ــــ ل احلكوم بـــ ن قِ ــة م ــــاد اخلط ـــاعتم  )ب(  
  باألمة الغوارانية؛
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إضفاء الطابع املؤسـسى علـى اخلطـة مـن خـالل إنـشاء الوحـدة املنفـذة هلـا يف                   )ج(  
ــروز         ــانتا كـ ــات سـ ــك يف مقاطعـ ــواراين، وذلـ ــعب الغـ ــي شـ ــذايت يف أراضـ ــم الـ ــاطق احلكـ منـ

  وتشوكيساكا وتارخيا؛
نظمات احلكومية وغـري احلكوميـة بـإدراج األهـداف          قيام مجيع املؤسسات وامل     )د(  

  واالستراتيجيات والربامج واملشاريع يف خططها القصرية واملتوسطة والطويلة األجل؛
ــذ اخلطــة      )هـ(   ــدعم يف جمــال تنفي ــل  تقــدمي ال ــع املؤســسات واملنظمــات  مــن ِقب مجي

  واملشاريع العامة واخلاصة؛ 
  لس الوطين للوحدة املنفذة للخطة؛متابعة اخلطة ورصدها حتت إشراف اجمل  )و(  
  .إنشاء اجمللس االستشاري وتشغيله  )ز(  

  : ذات احملاور التاليةOkita Retaوتوجد أيضا خطة شعب الغواراين   - ١٤
األراضـي  إعـادة   ”اإلقليم املشمول خبطة استعادة األراضي مـن أجـل          : األرض  )أ(  

  ؛“األمة الغوارانيةإىل 
التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة     : إلنتاجية واملوارد الطبيعية  التنمية االقتصادية ا    )ب(  

 املـوارد الطبيعيـة املتـوافرة يف إقلـيم          ةاملنصفة للمجتمعات احمللية لشعب الغواراين من خالل إدار       
  األمة الغوارانية واستغالهلا واالستفادة منها؛ 

ق الــصحية  ، واملرافــالــسكن: التنميــة البــشرية والبحــوث والتعلــيم والــصحة      )ج(  
  األساسية، واهلياكل األساسية املساندة للخدمات األساسية والبحوث؛

ــواراين  Ñandereko  )د(   ــشعب الغ ــة ل ــة الثقافي ــسان ، أو اهلوي ــوق اإلن ــادة :  وحق إع
ــة      ــة الغوارانيــ ــاة األمــ ــلوب حيــ ــا حيــــث أســ ــة وتعزيزهــ ــد اهلويــ ــزز ) Ñande-reko(تأكيــ يعــ

  التنظيمي؛ اهليكل
احلصول علـى   :  والتنظيم واملشاركة السياسية   ،ب األصلية احلكم الذايت للشعو    )هـ(  

ــذايت  ــيم موحــد وحمــدد    احلكــم ال ــشعوب  )ذي حــدود(علــى أســاس إقل ، واســتعادة حقــوق ال
  . األصلية، وإعادة تنظيم األمة الغوارانية واملشاركة السياسية الكاملة
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  مفتشو العمل  - دال  
ــا     - ١٥ ــضمان االجتم ــة وال ــشني للعمــل عينــت وزارة العمــل والعمال ــار يف  ،عي مفت  هلــم مق

) تشوكيـــساكا(وماتـــشارييت وهوالكريتـــا ، )تارخيـــا(كارابـــاري وياكويبـــا وإنتـــري ريـــوس    
وزودت هؤالء املفتشني يف كل من هذه املكاتب باملعدات الالزمـة           ). سانتا كروز (وتشاراغوا  

لغــواراين لتأديــة مهمتــهم األساســية املتمثلــة يف العمــل علــى إعمــال واســتعادة حقــوق شــعب ا   
 وبسط سلطة الدولة يف املنـاطق النائيـة حيـث ُتنتـهك باسـتمرار حقـوق العمـل                   ،املتعلقة بالعمل 

وجيــري تــشجيع إعمــال هــذه احلقــوق  . غــواراينالالواجبــة للــشعوب األصــلية وخاصــة شــعب  
واستعادهتا، ومن املقرر أن ُتجرى عمليات تدريبيـة يف جمـال حقـوق العمـل وشـؤون الـشعوب                   

ــست  ــع  األصــلية ي ــها مجي ــوظفني فيد من ــة     امل ــشاركني يف معاجل ــشاكو امل ــة ت احلكــوميني يف منطق
ـــاحلــاالت املتعلق ـــة باالسترقـ ــا شابـــاق والعمــل القــس ــ ـــري أو م ــا  ــ ــه  يه ذلــك مم ــاين من ــاء ع أبن
  .الشعوب األصلية

  
  املؤسسيتعزيز ال  - هاء  

عت الوحــدة املعنيــة مبوجــب الــسياسات العامــة الــيت وضــعتها احلكومــة البوليفيــة، شــر   - ١٦
 التابعة ملديرية مكافحـة العنـصرية والتمييـز         ،بإدارة السياسات العامة ملكافحة العنصرية والتمييز     

  : التاليةاملهام الرئيسيةمنها  ، يف تنفيذ مهام شىت،هناء االستعماروالوزارة الفرعية إل
. ددة القوميـات  لعنصرية والتمييز يف دولـة بوليفيـا املتعـ        لتقييم ا جرى التخطيط     )أ(  

والـشعوب األصـلية الريفيـة بـشأن        القوميات  توعية  :  التقييم ما يلي   ومن األهداف الرئيسية هلذا   
ــا        ــستلهم دعائمه ــز ت ــصرية والتميي ــة ملكافحــة العن ــز، وصــياغة سياســات عام ــصرية والتميي العن

اكن إقامـة    الـيت تتنتقـل إىل أمـ       مـن رجـال ونـساء،     األساسية من األطراف الفاعلة احملدثة للتغـيري        
ــن     ــات م ــشعوب األصــلية وجتمــع البيان ــز وضــحاياه،   ال ــرتكيب التميي ــع   م ــادئ وجتم ــضع املب وت

  املدخالت بغية حتسني ُنهج السياسات العامة ومكافحة هذه اآلفة؛
يف إطار الدستور السياسي اجلديد للدولة، بدأت عملية توفري األدوات التقنيـة         )ب(  

ة وتعزيـز التـدريب والتأهيـل اللـذين يتلقامهـا موظفـو           الالزمة إلعمـال حقـوق الـشعوب األصـلي        
  اخلدمة املدنية يف خمتلف وزارات الدولة املتعددة القوميات بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

 مـن تقريـر بعثـة املنتـدى، تتواجـد وزارة العمـل              ٢٧فيما يتعلق بالتوصية رقـم        )ج(  
انتا كــروز وتشوكيــساكا وتارخيــا بــني أبنــاء بلــدة كــامريي ويف منطقــة تــشاكو البوليفيــة يف ســ 

ــامونتيس  ( ــا، وفيي وذلــك مــن خــالل إدارات املقاطعــات   ) مــونيت أغــودو، وكــامريي، وياكويب
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وقد توخـت الـوزارة تعزيـز املؤسـسات حيـث زودت مكاتبـها حبواسـيب ومـوظفني                  . واألقاليم
  وفقا للنهج الذي وضعته األمم املتحدة؛

جدير بالذكر أيـضا أن وزارة العمـل والعمالـة والـضمان االجتمـاعي أنـشأت                  )د(  
  : وحدة احلقوق األساسية ذات جماالت العمل الثالثة وهي٢٠٠٧أغسطس /يف شهر آب

  القضاء على عمالة األطفال،  ‘١’  
  القضاء على العمل القسري،  ‘٢’  
  ؛الشعوب األصلية والشؤون اجلنسانية  ‘٣’  
لون العمـل يف كـل مـن هـذه اجملـاالت الثالثـة بالوحـدة، وهـم               ويتوىل موظفـون مـسؤو      

لعمـل  الفرعيـة ل  وزارة  الـ يتبعون وزارة العمل والعمالة والضمان االجتماعي وذلك بالتنسيق مع          
ــة، ورئاســة إدارات      ــسالمة املهني ــة العامــة للعمــل والــصحة وال والــضمان االجتمــاعي، واملديري

وتارخيـا، ورئاسـة إدارات العمـل بأقـاليم كـامريي       العمل مبقاطعات سانتا كروز وتشوكيـساكا       
ومت التعاقـد مـع بعـضهم        العمـل،    ومفتـش ويضاف إىل هؤالء املوظفني      .ومونيت أغودو وياكويبا  

ــوزارات      ــني ال ــشتركة ب ــة امل ــة االنتقالي ــة اخلط ــار ميزاني ــم موجــودون يف إط ــا ه يف ، وه واكاريت
ــشارييت  ــساكا(ومات ـــ وياكويب،)تشوكي ـــا وإنتــ ــوــ ــاري ري ري ــشاراغوا ،)تارخيــا(س وكاراب  وت

مـدير وموظـف إداري، وسـكرترية ومـوظفني للحراسـة والنظافـة،             عالوة علـى    ،  )سانتا كروز (
  وثالثة موظفني للتخطيط ومثلهم لالتصاالت تابعني للخطة االنتقالية املشتركة بني الوزارات؛

 ،األصـلية الريفيـة  لعـدل للـشعوب    الفرعية ل وزارة  الينبغي أيضا اإلشارة إىل أن        )هـ(  
شـؤون  ألراضـي، ووزارة    الفرعيـة ل  زارة  الـو وزارة اخلارجيـة، و   تقـوم مـع     التابعة لوزارة العدل،    

  تطبيقها؛ولتوعية حبقوق الشعوب األصلية والتدريب عليها الرئاسة بتنفيذ وتعزيز أنشطة ل
ــضمان          )و(   تقــوم وحــدة احلقــوق األساســية التابعــة لــوزارة العمــل والعمالــة وال

 بتنـاول املواضـيع املتعلقـة بالـشعوب األصـلية تنـاوال             ، يف جمـاالت ختصـصها الثالثـة       ،تماعياالج
فتـشي  مات ورئاسات اإلدارات ومع اإلدارت التابعـة للمقاطعـات واألقـاليم و    يشامال مع املدير  

وهي املنطقـة األشـد ضـعفا الـيت يوجـد هبـا         البوليفية  وهي تعطي األولوية ملنطقة تشاكو      . العمل
  .لعمل القسرياخلاضعني ل من أبناء الشعوب األصلية والريفيني عدد كبري

  
  فرص التدريب على حقوق الشعوب األصلية يف مؤسسات الدولة  - واو  

 الواردة يف تقرير البعثة، من املقرر إجراء عمليات تـدريب يف            ٢٣فيما يتعلق بالتوصية      - ١٧
يع املوظفني احلكـوميني العـاملني      جمال حقوق العمل وحقوق الشعوب األصلية يستفيد منها مج        
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يف منطقة تشاكو واملشاركني يف معاجلة حاالت االسـترقاق والعمـل القـسري ومـا شـابه ذلـك                   
  .يعاين منه أبناء الشعوب أألصليةمما 
  

  اتالتشريع  - زاي  
، صــدر الدســتور الــسياسي اجلديــد لدولــة بوليفيــا املتعــددة ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٧يف   - ١٨

  .حيظر أي شكل من أشكال االستعباد يف األراضي البوليفيةالقوميات الذي 
 مـن املرسـوم   ١٥٧وللقضاء على االستعباد يف بوليفيا، أقرت احلكومـة البوليفيـة املـادة          - ١٩

وتنص املادة املذكورة علـى     . ٢٥٧٦٣ الذي يبطل املرسوم السامي رقم       ٢٩٢١٥السامي رقم   
ســر أأو اســترقاق /ســترقاق لــدين والأو ا/وأو العمــل القــسري /أن وجــود نظــام لالســترقاق و

يـشكل  املـصلحة اجلماعيـة، ومـن مث        باجملتمع و يضر ب حبيسة أو أفراد حبيسني يف املناطق الريفية        
  . االجتماعية- ظيفة االقتصاديةوالعائقا أمام أداء 

أو / علــى أن نظامــا لالســترقاق و٢٩٨٠٢ مــن املرســوم الــسامي رقــم ٢وتــنص املــادة   - ٢٠
سـر حبيـسة أو أفـراد حبيـسني يف املنـاطق            أأو استرقاق   /سترقاق لدين و  الأو ا /سري و العمل الق 

القيام باألنـشطة الزراعيـة جمتمـع       فــي إطار   د  ــُيعترب قائما عندما يوج   شابـــه ذلك   ة أو ما    ــالريفي
يـة  ة للمالـك أو املنتفـع بـاألرض الزراع        ــــ ة املقدم ـــؤدي العمل أو اخلدم   ـــرة أو شخص ي   ـــأو أس 

نفـذ  مبا ال يتفق مـع احلقـوق األساسـية أو بـاإلكراه أو دون رضـا العـاملني التـام، أو عنـدما ال تُ                        
األجــر أقــل مــن احلــد األدىن الــوطين كــان الــدفع عينــا أو أكــان  ســواء ،زامات دفــع األجــورـالتــ

  .املقرر لألجور
ت للقـضاء    اجمللـس املـشترك بـني الـوزارا        ٢٩٢٩٢أُنشئ مبوجب املرسوم السامي رقـم         - ٢١

شــؤون الرئاســة، علــى االســترقاق والعمــل القــسري ومــا شــاهبهما، الــذي تــشارك فيــه وزارة    
 ووزارة ، ووزارة اإلنتــاج واملــشروعات الــصغرية  ، ووزارة التخطــيط اإلمنــائي ،ووزارة العــدل

  . ووزارة العمل والعمالة والتضامن االجتماعي،التنمية الريفية واألراضي
 علـى جـواز مـصادرة األراضـي للمنفعـة العامـة،           ٢٩٣٥٤مي رقم   وينص املرسوم السا    - ٢٢

  .وجواز ضمها وتوزيعها مرة أخرى بغرض منحها لشعب الغواراين يف مقاطعة تشوكيساكا
العيش الكـرمي   ’’املسماة   العامألمن  لالوطنية  إىل رسم اخلطة     ٢٤٩٤القانون رقم   أدى    - ٢٣
 ملعاجلـة املـشاكل النامجـة       ع ذات طابع وقـائي    برامج ومشاري وتضمنت اخلطة   . ‘‘ةبوليفيا آمن يف  

ومـن بينـهم    مجيع السكان وخاصة الفئات األكثـر ضـعفا         اليت يعاين منها      العام األمنعن انعدام   
  . الغواراين األصليشعب
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   االتصاالتاستراتيجية  -حاء   
ــممت   - ٢٤ ــتراتيجية ُصـ ــصاالت لاسـ ــتنادا إىل الالتـ ــاسـ ــة عالقـ ــني ات املتبادلـ ــات بـ مقاطعـ

واملـسؤولون عـن هـذه املقاطعـات        . وجيـري تنفيـذها حاليـا      وتارخيا،   زيساكا وسانتا كرو  تشوك
شتركة بـني الـوزارات     املطة االنتقالية   اخل وتعميماالستراتيجية  هم املوظفون الذين يتولون تنفيذ      

 املتمثـل يف  األساسـي منها، سعيا لتحقيق اهلـدف    اإلقليمية  ال سيما   وسائل اإلعالم، و  خمتلف  يف  
  .لدستور اجلديد للدولةوفقا لقوق العمال والشعوب األصلية عية حبالتو
  

  الصحة  -طاء   
الـذي  ،  برنامج الرعاية اجملتمعية واملتعـددة الثقافـات لـصحة األسـرة           وزارة الصحة تنفذ    - ٢٥

 شـعب  يضـ اأر وإىل اجملتمعـات احملليـة  ات إىل  الثقافـ تلقـوا تـدريبا متعـدد       أطبـاء   يتوجه يف إطاره    
يزالــون يقيمــون يف الــذين ال ،  أربــاب العمــلإال أنّ بعــض.  للقيــام بعملــهمألصــليالغــواراين ا

  . مينعون هؤالء األطباء من دخول أراضيهم،البوليفيةشاكو تمزارع شىت يف مقاطعة 
  

  ئيةالقضاالسلطة   -ياء   
القــضايا ذات الــصلة بــشعب  النظــر يف للتعجيــل يف احلكومــة البوليفيــة جهــودا  بــذلت   - ٢٦
 الـسلطة القـضائية      يـشرف علـى    زاليـ  ال   لكن لألسف، .  اليت ال تزال عالقة يف احملاكم      غواراينال

واحلركـة  الوطنيـة   الدميقراطيـة   احلركـة   ، مـن قبيـل      تطرفشديدة ال أحزاب  أشخاص ينتمون إىل    
مــساحات الوطنيــة الثوريــة والقــوة اجلمهوريــة اجلديــدة واحلركــة اليــسارية الثوريــة، وميلكــون    

القـسم األكـرب    متـت حيـازة     قـد   و. غواراينويستعبدون إخوتنا من شعب ال    من األراضي   شاسعة  
  .عن طريق االحتيالمن هذه األراضي الزراعية 

الك عــائالت ُمــ، تولــت بعــض ٢٠٠٨أبريــل /فربايــر إىل نيــسان/ويف الفتــرة مــن شــباط  - ٢٧
الك قيــادة عمليــة تعبئــة عنيفــة لـــُممالبارتيــدا و يسف وتــشاالرســن األكثــر شــهرة مثــل األراضــي
  . األراضي اجملتمعية األصلية يف ألتو بارابييت كورديريا ملنع متليكحمافظةيف األراضي 

 ٨٨املـادة   (الـشروع يف القتـل      هتمـة   مـاريو مالبارتيـدا     وقد وجهت إىل مالك األراضي        - ٢٨
ــاالقتران مــع املــادة  ــآمر ؛)قــانون العقوبــات مــن ٢٥٢ ب مقاومــة الــسلطة و؛ )١٣٢املــادة ( والت

؛ وإطـالق  )١٦١ املـادة  ( موظفني من ممارسة عملهم أو إعاقتهم عن ذلك  منعو؛  )١٥٩املادة  (
ني حكـوميني   مـوظف واالعتـداء علـى     ؛  )٣٣٢املادة  ( والسطو املسلح    ،)٢٩٣املادة   (التهديدات

؛ )٢٩٨املـــادة  ( علـــى املنـــازلوالـــسطو؛ )٣٥٨املـــادة  (واإليـــذاء املوصـــوف؛ )١٢٨املـــادة (
  ).١٢٣ادة امل(الفتنة والتحريض على 
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 مـن  )ن من الكروات واألتراك وغريهم    وحدرتامل (فيما بعد  زسانتا كرو والذين وصلوا     - ٢٩
ــال  ــن كوســتاس ومـُـ أمث ــزارع يف تــ الك روب ــع إعــادة ، حــالوا دون زشاكو ســانتا كــرو امل توزي

  .األراضي على السكان األصليني
ا مـن الــُمالك   مهـ ( كوركـوي وأنيـسيتو كوركـوي كابـا     يوميلك هرمينيا فرنانديس د     - ٣٠

حالــة يف يعيــشون شــخاص أســتة هكتــارا مــن األراضــي، ولــديهما   ١ ٩٣٨,٤٧١٧) األوائــل
  .عمل قسريعبودية و

ــونتيس د    - ٣١ ــدي م ــك إلي ــشايوميل ــشا ف ت ــل ت  ٣ ٧٩٠,٩٣٢١يس كوركــوي فيس وبابي
 عبوديـة حالـة   يف  واراين يعيـشون    ــــ ن شـعب الغ   ـــ ردا م ــــ  ف ٤٢ي ولـديهما    ـــن األراض ــهكتارا م 

  .عمل قسريو
وليـا أغـيلريا   س، وخريييوت غـ ييس دفتشاينيا خري ف سلو، و  أغيلريا يسفتشانلسون  وإن    - ٣٢

يس فتــشامهربتــو مــاريو وأغــيلريا، يس فتــشاخوانــا وأغــيلريا، يس فتــشاروبرتــو و، يسفدي تــشا
دي أغـيلريا  يس فتـشا راكيل وأغيلريا، يس فتشاأغيلريا، وأليسيا يس  فتشارنستو  إرينيه  وأغيلريا،  
يف فــردا مــن شــعب الغــواراين يعيــشون   ٣٣ ا ولــديهمهكتــار ٤ ٨٩٤,٠٩٦٧ ميلكــون ليــون،
هـذه  ، اشـتريا  نولربتـو ووليـا  ، خوالديـه إن يس فروبرتو تشا ويقول .عمل قسريعبودية و حالة  

ــام   ــة يف ع ــيليدونيو   ١٩٤٠امللكي ــن س ــيلريام ــان . أغ ــك األولوك ــواملال ــستو إ  ه ــشارن يس فت
 وقـد اشـتكى العامـل       .غـواراين ال  مـن شـعب    مبـا يف ذلـك األسـر      يـة   كوركوي، الـذي نقـل امللك     

ــسوس خــارّيو   ــدو خي ــأن تولي ــن  األرض صــاحب ب ــرده م ــدد بط ــةه ــ دون  املزرع ــه دفع أن ي ل
  .استحقاقاته االجتماعية

ي ذالـ وهـي صـنف مـن النبـات املتـسلق            (البيخوكـو نبتـة   ، حيث تنمـو     ويف إيسيبورندا   - ٣٣
 دواردو سـوريانو نورييغـا    إلـويس   و مالبارتيـدا    يي أبيـت د    ميلك إيلف  ،) للربط يستخدم أسالكا 
عبوديــة حالــة يف فــردا مــن شــعب الغــواراين يعيــشون   ٢٦ ولــديهمهكتــارا  ١٠ ٩٥٨,٦٩٤٨

ــدا   وقــد .عمــل قــسريو ــا ســاندوفال األرض مــن اشــترت أســرة مالبارتي وُنقــل  ؛أوســكار بيني
وقـد وجهـت    . وا مـن الـدواب    أفراد من شعب الغواراين كما لو كان      وثيقة نقل امللكية    مبوجب  

 يف املنطقـة، هتمـة جلـد        تنكـيال أشد أرباب العمـل عنفـا و      هي واحدة من    ، و مالبارتيداإىل أسرة   
فـراد مـن جمموعـة    أ، وهتمـة هتديـد   أبريـل / نيـسان  ١٣ يف   كويفـو يف  أحد أفـراد شـعب الغـواراين        
لعـاملني لـديهم وقتـل      وغالبا مـا يقـوم أفـراد هـذه األسـرة جبلـد ا             . إيتاكواتيا احمللية بسالح ناري   

 بوليفيـانو  ٣٠٠ أجـرا يبلـغ      مالبارتيـدا  أسـرة    دفعتـ و.  السـتهالكهم األسـري    يربوهنـا املاعز الـيت    
؛ وعادة مـا ُيـدفع هـذا األجـر عينـاً علـى              يومياعمل   ساعة   ١٣قاء  ل)  دوالرا ٤٢أي ما يعادل    (

ه مــن  وغــريييابــاحملــامي رامــريو وقــد تعــرض . مدرســية وغــذاء وكــساءلــوازم و أدويــةشــكل 
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/ نيـسان  ١٣مالبارتيـدا يف   دقيقـة علـى يـد أفـراد مـن أسـرة       ١٥السكان األصـليني للجلـد مـدة       
  .كويفو يف ٢٠٠٨أبريل 
ميلـك َدسـُتن    دود،  احلـ ز  يـ احلجـر أو عالمـة متي     : طـائر الغـوان، وإيتاكـاي     :  هواراكا يفو  - ٣٤

اراين  فـردا مـن شـعب الغـو        ٢٩ هكتـارا ولـديهم      ١٥ ٢٦٢,٩٤٩٢الرسن ميتنربنك وآخرون    
فربايـــر /شـــباط(وجريـــدة ال راســـون إيـــسكايب ونقـــال عـــن جملـــة . عبوديـــةحالـــة يف يعيـــشون 
الـذين وصـلوا    ني  دمناركيَدسُتن وأحد أخالف املهاجرين ال    رونالد الرسن، والد    ،كان  )٢٠٠٧

ــا  ــب  بوليفيـ ــع كتائـ ــسالممـ ــستينياتيف  الـ ــد ، الـ ــة  قـ ــترى مزرعـ ــسيتو األوىل اشـ يف كاراباريـ
 .ة مزرعـ ٣٢ وصـاحب  أوكتـافيو بـاديال  أحـد أخـالف   نوسـو تريغـو،    دومن أسرة    ١٩٦٩ عام

أفـراد  أسرة الرسن هذه امللكية مـع       واشترت  . باديادي  ي  ووردس أ اوانخل اوشقيقوكان حماميا   
، وهـو أحـد مـواطين    الرسـن وميلك . ون مع أصحاهبا السابقني كان يعملنالذيشعب الغواراين  

  .زاضي يف مقاطعة سانتا كرو من األراهكتار ٥٧ ١٤٥الواليات املتحدة، 
  

  الزراعيصالح اإل  -كاف   
إعـادة تنظـيم اجملتمعـات احملليـة يف إطـار اإلصـالح             املتعلـق ب   ٣٥٤٥القانون رقم   بفضل    - ٣٥

إعـادة    يف جمـال كـبري  تقـدم  ، أحـرز ٢٠٠٦ نـوفمرب / تشرين الثاين ٢٨والئحته املؤرخة   الزراعي  
  . يف بوليفياتمعات األصلية والريفيةواجملشعوب ال وصاحل القوميات األراضي لتوزيع
املــذكور، اســتأنفت املفــارز قــانون المبوجــب ، ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢١ويف   - ٣٦

 األراضي يف جمتمعـات     على إعادة توزيع  التقنية التابعة للمعهد الوطين لإلصالح الزراعي العمل        
ــصغرية واملتوســطة املمتلكــات الــسكان األصــليني و  ــة يف الــشرك احلجــم وال  حمافظــةات الزراعي

  .زقاطعة سانتا كرو مبكورديريا
  :إعادة التوزيع فيما يليهداف تتمثل أو  - ٣٧

مــنح صــكوك ملكيــة األراضــي األصــلية يف ألتــو بــارابييت، كمــا طلبــت ذلــك     )أ(  
  ؛احملليةغواراين جمتمعات ال

  ؛شون حالة عبوديةي الذين يعالسكان األصلينيإعتاق   )ب(  
ملكية جمانية ألراض زراعية وصاحلة للرعي تقل مساحتها عـن          إعطاء صكوك     )ج(  
إعـادة توزيـع    ملعهـد الـوطين لإلصـالح الزراعـي         وأجنز ا . تفي بالوظيفة االجتماعية   هكتار   ٥٠٠
  .قطعة ٧٧، ُوزعت على ٤ و ٣ يف املوقعني ألف هكتار من األراضي ٨٨
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قطعــة أرض زراعيــة   ٦٠مللكيــة حقــوق إعــادة التوزيــع، ســُتمنح   سياســة ويف إطــار   - ٣٨
وسـتمنح سـندات    . اخلاصـة هبـا   لكيـة   املسـندات   مـع   ،  وصاحلة للرعي، صغرية ومتوسطة احلجم    

ة جـرى مـسحها وإدراجهـا ضـمن األراضـي اجملتمعيـة األصـلية يف        سبعة جمتمعات أصـلي  امللكية ل 
، ةجتماعيـ ال وا ةقتـصادي الاتفي بالوظيفة   كربى ال   عقارات  ة  الدولة مخس وسُترجع إىل   . بارابايت

  .عبوديةحالة الغواراين يف أسرة من شعب  ٥٠يعيش فيها أكثر من 
  : اجملتمعات احمللية لشعب الغواراينأمساءن ونذكر هنا بعضا م  - ٣٩

  •  Iviyeka :أو عدة أقسام قسمنياملقسومة إىل األرض وتعين   
  •  Tasete :منل كثري( من النمل العامل أعداد كبرية(  
  •  Yapumbia : اة الرجلحي نتهيتحيث  
  •  Yaiti :منحدر التل الكثيف األشجار  
  •  Itakuatía : دوداحلز يتميلعالمة سابقا ( حجرحجر ُيتخذ كعالمة أو كتابة على(  
  •  Huaraca :طائر الغوان  
  •  Carapari :واالسم الغواراين لثمرة صّبار البيتاياشاكوينمو يف منطقة تار صّب ،  
  •  Mandiyuti)  وأيضاmandyjuti :(ألبيضلقطن اا  
  •  Karaguatarenda :ــا  كــان امل ــة الكاراغوات ــه نبت ــة شــبيهة  ، الــذي تنمــو في ــة بري وهــي نبت

  األناناس بورق
  •  El arenal :كلمة Ivikuinti تعين الرمل  
  •  Timboirenda :وهي نبتة يؤخذ منها اخلشب، املكان الذي تنمو فيه نبتة التمبوي  
  •  Capirenda :لقش بكثرةالذي ينمو فيه اكان امل  
  •  Ivicuati :   تكتب أيضاyvykuaty   ؛ وبشكل عام يعـين احلـرف        ‘‘بئر’’وتعين’i ‘  وفوقـه

  ‘‘بئر بيضاء’’ yvycuatyوبالتايل تعين . ‘‘اللون األبيض’’نقطتان 
  •  Cuevo) :Ñumbite أو mbui'te( :أو منبسط بني تلّنيواد   
  .ألراضيلفرعية لالوزارة ابيانات و السكان األصليني ياتسجل هو: املصدر
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  داخل األراضي اجملتمعية األصليةغواراين اجملتمعات احمللية لشعب ال    
 زقاطعـة سـانتا كـرو      مب  كـورديريا  حمافظـة يف   يف بارابـايت      األراضي اجملتمعية األصـلية    تقع  - ٤٠

  .ا هكتار١٥٧ ٠٩٤وتغطي مساحة قدرها 
  

  حدود األراضي اجملتمعية األصلية    
الغونيـاس وكوروبـاييت     -  إيغواسـورندا وإيتـاميي وتنتـا بيـاو         جمتمعات إىل الشمال تقع    - ٤١

ــوكي ــع. وكورويـ ــات  وتقـ ــوب جمتمعـ ــارابييت    إىل اجلنـ ــال وبـ ــارات البرييتيـ ــو وعقـ ــو كويفـ ريـ
يقـع  الغـرب   إىل  و تقع أراضي كـامي،      إىل الشرق و. وياغواغوا وجمتمع سانتا روسا دي كويفو     

وكيــربادا إيتــاكوا، وريــو كارابــاري  ،  مــشاعأراضســا دي كويفــو احمللــي، و جمتمــع ســانتا رو
  .وعقار سانتا باربارا

  
  السياسات العامة  -الم   

 منحــت مبوجبــها ســامية مراســيم القوميــاتتعــددة امل حكومــة دولــة بوليفيــا  تأصــدر  - ٤٢
 ومـن  .يـستفيد منـها أيـضا أفـراد قوميـة الغـواراين         ،  ة مـستحقات اقتـصادية    بوليفي عام الشعب  ال

منحــة خوانــسيتو بينتــو الــيت حيــصل مبوجبــها األطفــال يف ســن الدراســة مــن األمثلــة علــى ذلــك 
  .اجلنسني على مبلغ متناسب مع مستواهم الدراسي

منحـة  ’’كذلك يدفع للنساء والرجال الذين هم فوق سن الستني مبلغ شـهري يـدعى                 - ٤٣
حـىت  دة   الـوال  يديثاحلـ مهـات احلوامـل واألطفـال       وتدفع منحة خوانا أسـوردوي لأل     . ‘‘الكرامة
  .سنتنيعمر ال

  
  التعليم العايل  -ميم   

ــائأنــش  - ٤٤  ٢٩٦٦٤رقــم الــسامي املرســوم مبوجــب لــسكان األصــليني  لت جامعــة بوليفي
الــضرائب املباشــرة علــى املــواد  نــسبة عائــدات بتمويــل مــن ، ٢٠٠٨ أغــسطس/ آب٢ؤرخ املــ

جامعـات  سـوم   أنـشأ املر   و .لـسكان األصـليني   ضـرائب ل  صـندوق   اليت تـودع يف     اهليدروكربونية  
جامعـة أبيـاهوايكي تومبـا،    ، ومنـها  بوليفيااإليكولوجية يف  املناطق   خمتلف يف   ني األصلي للسكان
امعــة يف هــذه اجلفتحــت وقــد . غــواراين يف كورويــوكي الــيت تقــع يف أراضــي قوميــة ال ومقرهــا

ــسان ١١ ــل /ني ــ، ٢٠٠٩أبري ــن ا  شاركة مب ــة م ــشطة وهادف ــشعوب   ن ــة وال ــات االجتماعي ملنظم
قواعــــد اإلنتــــاج مــــشاكل ، وذلــــك إلجــــراء البحــــوث العلميــــة وحــــل بوليفيــــايف األصــــلية 

  .االجتماعية والبيئة
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  املشاركة السياسية  -نون   
ــات يف      - ٤٥ ــددة القومي ــة املتع ــاشــكل انتخــاب اجلمعي ــسمرب / كــانون األول٦  يفبوليفي دي

ــا ٢٠٠٩ ــا هام ــة  .  حــدثا تارخيي ــضم هــذه اجلمعي ــش ن خمتلــف عــممــثلني وت ــات وال عوب القومي
  .واجملتمعات األصلية والريفية واملتعددة الثقافات

شنغاراي، مــن تــومبوجــب مبــدأ التمثيــل املباشــر للــشعوب األصــلية، انتخــب ويلــسون   - ٤٦
اخلاصـة   االنتخابيـة  ةلـدائر  املتعـددة القوميـات ممـثال ل    اجلمعيـة ا يف عـضو ،  مجعية شعب الغـواراين   

  .لسكان األصلينيل
  
  


