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        األصلية        الشعوب        بقضايا      املعين        الدائم    دىـ   نت  امل
         التاسعة        الدورة

      ٢٠١٠       أبريل /     نيسان    ٣٠-  ١٩          نيويورك،
   *     املؤقت        األعمال   ل   جدو    من   ) أ (   ٤       البند

        بـشأن         املتحدة      األمم      إعالن       تنفيذ   :      اإلنسان      حقوق
              األصلية        الشعوب      حقوق

       دولـة      إىل        األصلية        الشعوب        بقضايا      املعين        الدائم        املنتدى      بعثة       تقرير      موجز    
    **   فيه         الواردة           والتوصيات    يات              املتعددة القوم         بوليفيا

  

  موجز  
          الـدائم       نتدى  امل   م ـ ـ  نظ   ،                    املتعددة القوميات   ا ـ ـ      بوليفي      دولة         حكومة   ه ـ ـ    قدمت      لطلب   ةـ       استجاب  
        كـروز          سـانتا           مقاطعـة      ارةـ      لزيـ        وكاالت     عدة      فيها       شاركت      بعثة        األصلية        الشعوب        بقضايا      املعين
          مبمارسـة           متعلقـة        شكاوى    من   ق     للتحق      ٢٠٠٩      مايو /     وأيار       أبريل /     نيسان      شهري   يف      الباز        ومدينة
         احلقـوق           احتـرام           لكفالـة            وتوصـيات            مقترحـات         ووضـع           الغواراين     شعب    ضد           والعبودية        السخرة
          احلكومـة     إىل          للبعثـة           الكامـل            التقريـر         وقـدم    .      األصلية         والشعوب          واجملتمعات        لألشخاص         األساسية

   .      الكامل         للتقرير      موجز      وهذا   .    ٢٠٠٩       أغسطس /  آب    ٣١   يف
  
  

 
  

  *   E/C.19/2010/1.   
          األصـلية           الـشعوب           بقـضايا         املعـين           الـدائم         املتحدة      األمم       منتدى      موقع     على        الكامل         التقرير     على       االطالع     ميكن    **  

   .http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/news.html      وهو
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       مقدمة  -     أوال  
          الـدائم           املنتـدى        نظـم    ،                        املتعـددة القوميـات             بوليفيـا         دولـة            حكومـة          قدمتـه       لطلب        ستجابة ا  -   ١

        كـروز          سـانتا           مقاطعـة           لزيـارة          وكـاالت        عـدة       فيها       شاركت      بعثة        األصلية        الشعوب        بقضايا      املعين
          مبمارسـة           متعلقـة          شـكاوى     من        للتحقق      ٢٠٠٩      مايو /     وأيار       أبريل /     نيسان      شهري   يف      الباز        ومدينة
         احلقـوق           احتـرام           لكفالـة            وتوصـيات            مقترحـات         ووضـع             الغـواراين      شعب    ضد           والعبودية        السخرة
           الـدائم،           املنتـدى          رئيـسة           البعثـة         وضـمت    .        األصـلية            والـشعوب             واجملتمعـات           لألشـخاص          األساسية
               وبارتولوميـه          بـاير،     رس ي     أنـد      الرس      هـم           املنتـدى       مـن           وأعـضاء          كوربوس،      تاويل          فيكتوريا        السيدة

           باألمانــة              واالجتماعيــة             االقتــصادية          الــشؤون    رة   إدا      مــن       َ   ومــوظفَني          مامــاين،           وكــارلوس          كالفــريو،
          ومنظمـة    ،       البلـد    يف          اإلنـسان         حلقـوق           املتحـدة         األمـم           مفوضـية       مـن          وخـرباء          املتحدة،      لألمم        العامة
         العمـل         ومنظمة   ، )    بنما   يف       للفاو         اإلقليمي     دون       املكتب (   )     الفاو (          والزراعة        لألغذية        املتحدة      األمم
   .     وبـريو       قوميات           املتعددة ال         بوليفيا     دولة     من    كل   يف         الدولية

        عقـدت        الـيت            الـسابعة        دورته   يف        الدائم        املنتدى       قدمها       توصية   يف        البعثة      مهمة    نص      وورد  -   ٢
      مـن         رمسيـة         دعـوة    يف         عليهـا            التأكيـد     ومت   )   ١٥٦          الفقـرة    ،E/2008/43      انظر (      ٢٠٠٨      مايو /    أيار   يف

   .    ٢٠٠٨       ديسمرب /    األول       كانون    ١٢   يف                 املتعددة القوميات          بوليفيا     دولة        حكومة
         أجرهتـا           مقـابالت     إىل         اسـتند       الذي        للبعثة        الكامل         للتقرير      موجز    عن       عبارة        لتقرير ا      وهذا  -   ٣

        كــروز         ســانتا         بلديــة      مــن            ومعلومــات            التعــداد،      مــن          مــستقاة           وبيانــات          تفتــيش،          وأعمــال           البعثــة،
        حلقـوق           املتحـدة         األمـم            ومفوضـية             الدوليـة،          العمـل        منظمة    من      رمسية        ووثائق          الوطنية،         واحلكومة
           األصـلية،           للـشعوب            األساسـية            واحلريـات           اإلنـسان         حقـوق         حبالـة       املعين      اخلاص        واملقرر         اإلنسان،
          الـشعوب            وبرنـامج              األمريكيـة،          الـدول          ملنظمـة            التابعـة           اإلنـسان         حلقـوق             األمريكيـة          البلدان      وجلنة

ــتمكني          األصــلية ــابع           وال ــة          الت ــة             السويــسرية           للوكال              واملعلومــات   ،       البلــد      ذلــك    يف            والتعــاون           للتنمي
ــائق ــها       الــيت            والوث ــي         واحتــاد           األصــلية،          الــشعوب   ت       منظمــا          قدمت       غــري            واملنظمــات           املواشــي،    ّ    مرّب
   .        والدولية         الوطنية         احلكومية

  
  
  

         حديثــة          األحــداث        تكــون         عنــدما         وخاصــة           اإلنــسان،        حقــوق            انتــهاكات   يف           تحقيقــات  ال         تنطــوي      قــد   :       مالحظــة    
        يـؤدي     أن        وميكـن    ،         معلومـات           يقـدمون         لـذين   ول            للبـاحثني،            بالنـسبة    ة ر     ــــ      املخاط   ن     ــــ  م     كبري    در   ـــ ق     على   ، د   ـــ    العه
          اإلنــسان        حقــوق      عــن         تــدافع       الــيت            واملؤســسات          لألفــراد           بالنــسبة          اختفــاء    أو       ســجن    أو       عنــف         أعمــال    إىل       ذلــك

   يف          الـدائم           املنتـدى        رغـب  ي و   . ر        التقريـ     ذا   ـــ ه   ي   ـــ ف    ود    ــــ    الشه   ة   ـــ   سري     على       احلفاظ   مت    ب، ـ ـ    السب     هلذا و   . ة   ـــ      األساسي
       خـالل       مـن           البعثـة        عمـل    يف    وا     سـامه          الـذين     ات   ـــ        واملؤسـس    د       األفـرا    ا     بـذهل        الـيت           للجهـود     ره    ـــ     تقدي    عن    رب   ـــ ع ي    أن

   .        لمعلومات ل    هم    توفري
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          الــشعوب          مبنظمــات          والتقــت         تــشاكو         منطقــة   يف        حمليــة          جمتمعــات          بزيــارة          البعثــة         وقامــت  -   ٤
           بــارابييت        ألتــو          وزعمــاء             الغــواراين؛       شــعب        مجعيــة       مثــل             الغــواراين،       شــعب       متثــل       الــيت          األصــلية

            بوليفيـا؛    يف          املواشـي     ريب            الـوطين ملـ        حتاد  اال و         املنطقة،   يف        األراضي      ومالك   ؛      وتارخيا            وتشوكيساكا
         واحلكـم              االجتمـاعي،          والضمان         والعمل،          واألراضي،          والزراعة          الريفية،          والتنمية        العدل،        ووزراء
          وأمينـة             الوطنيـة،             الزراعيـة           واحملكمـة           العـام،        املدعي       ومكتب          األساسية؛        واحلقوق        والعدل        الذايت،
         ملنطقـة          العـام         واملدير     له،         التابعة        اإلنسان      حقوق      وجلنة         بشطريه،     ملان   الرب        ورئيسي           بالنيابة،       املظامل

ــضة          األراضــي ــد   يف           املنخف ــب   ،       البل ــسؤول          واملكت ــة       إدارة      عــن          امل ــة        اخلط ــشتركة             االنتقالي ــني           امل       ب
          واملـدعي          احملـافظ        ومكتيب          الزراعي،       لإلصالح       الوطين        واملعهد           الغواراين،     شعب      لصاحل          الوزارات

            واملنظمـات           لألفـراد         شـكره       عـن         اإلعراب        الدائم        املنتدى      ويود   .    سيريا   ال    دي      كروز        لسانتا       العام
   .     لبعثة ل        أولوها     اليت     ثقة  ال     على          واملؤسسات

       هــذا   يف           الــواردة            التوصــيات          املنتــدى         أعــضاء       قــدم           الــدائم،           للمنتــدى           الثامنــة          الــدورة    ويف  -   ٥
           بوليفيـا       لـة     دو        كـوميت  حل         الـشكر           الـدائم           املنتـدى      وجه        العرض،     ذلك    إىل          واستنادا   .     شفويا         التقرير

ــات   ــددة القومي ــاراغواي                      املتع ــى             وب ــا       عل ــن        أعــرب و   .          دعوتيهم ــذ           ارتياحــه      ع ــة          لتنفي ــالً          البعث      ً   عم
ــة        بــشأن           الــسابعة         دورتــه   يف          املنتــدى         قــدمها       الــيت         توصــية  ال ب           جمتمعــات   يف           املنتــشرة          الــسخرة        حال
      مـم   األ         أفرقـة           املنتـدى        وحـث    .        املنتـدى          وثـائق       مـن            باعتبارمها        البعثة        تقريري     نشر      وقرر   ،      غواراين  ال

   مي     تقـد            املعنيـتني            احلكـومتني       مـن       كـل      على      قترح ا و         توصيات،  ال       تنفيذ        متابعة     على         القطرية        املتحدة
    ).  ٩٤        الفقرة   ،E/2008/43 (         للمنتدى         التاسعة        الدورة    إىل          التوصيات       تنفيذ    عن     رير  تق
  

         القانوين        السياق  -       ثانيا  
         وأيـدهتا            لدوليـة  ا          واإلعالنات          املعاهدات    من       سلسلة     على     ة      بوليفي          احلكومة ال       صدقت     لقد  -   ٦

       هـذه          إلدمـاج          جبـارة          جهـودا                    ذلـك البلـد           بـذل         ذلـك،            ولتحقيـق    .          بتنفيـذها          ملزمـة        فهـي          وبالتايل
        حقـوق         بـشأن           املتحـدة         األمـم       إعالن      يصبح   مل        املثال،      سبيل      فعلى   .       الوطنية         قوانينه   يف           االلتزامات
    إن      بـل          فحـسب،       ٣٧٦٠       رقـم          القانون   )   ٢٩٥ /  ٦١        العامة        اجلمعية      قرار      انظر (        األصلية        الشعوب
   .     لدولة ل       اجلديد         الدستور     صلب   يف      دخلت        مبادئه

        كلـها            اجلنـائي،             والقـانون               التنفيذيـة،            ولوائحـه        للعمل       العام          والقانون   ،    نفسه         الدستور    إن  -   ٧
      عـن          تـدافع        وهـي           العمـل،        جمـال    يف            والتمييـز            األطفـال،           وعمالـة            الـسخرة،          أمـور،      مجلة   يف       تدين،
        لعـدد          األقـصى       واحلد       لألجور      األدىن      باحلد          وااللتزام          الوظيفي،       واألمن          اجلمعيات،       تكوين      حرية

   .        االجتماعي        للضمان           االشتراكات      بدفع          وااللتزام        العمل،       ساعات
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ــانون  -   ٨ ــدويل             والقـ ــزم          الـ ــات         يلـ ــتخدام            احلكومـ ــلطتها             باسـ ــة           سـ ــوق          حلمايـ ــسان         حقـ            اإلنـ
 (          وتفعيلــها

 

          اإلنــسان        حقــوق         ملعــايري           احلكــوميني          املــوظفني          امتثــال         كفالــة          يــستلزم   ال        وهــذا   . )١
           الـسلطات            ترتكبـها        الـيت            االنتهاكات       ملعاجلة        الواجب       النحو     على        التصرف      كذلك    بل       فحسب،

           القـانون        حبكـم          منـشأة         سـلطة     أو   ا ـ ـ م   ة   ـــ    حكوم      تعلم        فعندما   .  اص   ـــ  اخل         والقطاع   ة   ـــ      احلكومي   ر ـ ـ  غي
          الالزمــة          اخلطــوات        تتخــذ    وال          اإلنــسان        حلقــوق            انتــهاكات           بارتكــاب   ،      تعلــم    أن        فيهــا         يفتــرض    أو

        يـشمل            الواجبـة          العناية    ذل ب       فمبدأ   .    عنها          املسؤولية           االنتهاكات     تلك     تكيب  مر       تشارك     فهي       ملنعها
        حتــدث،         عنــدما            مرتكبيهــا           ومعاقبــة         فيهــا،            والتحقيــق           اإلنــسان،        حقــوق            انتــهاكات       منــع        واجــب
   .       الضحايا       ومحاية       عنها،        الناجم       الضرر     وجرب

  
           البوليفية       تشاكو       منطقة   يف          الغواراين        جمتمعات   يف        السخرة       أعمال  -       ثالثا  

        موثـق      أمر      شاكو ت       منطقة   يف        األصلية        الشعوب        جمتمعات     على      سخرة  ال       أعمال     فرض    إن  -   ٩
ــة        كومــة  احل         أجرهتــا       الــيت             التحقيقــات   يف     واف      حنــو       علــى ــة           املنظمــات و             البوليفي ــة           احلكومي            الدولي
 (      عنـها            الـصادرة      رير ا    تقـ   ال   يف و           احلكوميـة       غـري             واملنظمـات    ،        األصـلية         الشعوب       نظمات  وم

 

      قـد  و   . )٢
         إنـشاء  ب      ٢٠٠٧       عـام    يف          قيامهـا         فيهـا       مبـا            املـسألة،      هذه       ملعاجلة         التدابري    من      عددا      كومة  احل      اختذت

            الـوزارات       بـني            املـشتركة              االنتقاليـة         اخلطـة        علـى            وموافقتها   ،      السخرة     على        للقضاء       الوطين     جمللس ا
   يف          تتـوخى،        الـيت         اخلطـة          واجهـت        وقـد    . )    ٢٩٢٩       رقـم         السامي        املرسوم (        غواراين  ال     شعب      لصاحل
          معارضـة            األراضـي،          تنظـيم           وإعـادة           حبقوقهـا           غـواراين   ال       شـعب       سـر  أل          الفعلـي           التمتـع          أمـور،      مجلة

_________________ 
   .         والسياسية        املدنية        باحلقوق      اخلاص       الدويل       العهد    من   ٢       املادة        املثال،      سبيل     على       انظر،   )١ (  
           احلكوميــة      غــري   ة       املنظمــ      مــن          املقدمــة            التقــارير         وتــشمل        امــل،   الك          البعثــة         تقريــر   يف            التقــارير       هــذه           تفاصــيل      تــرد   )٢ (  

                       والـوزارة الفرعيـة        ؛ )    ٢٠٠٥ (           الدوليـة          العمـل           ومنظمـة    ؛ )    ٢٠٠٦   ،    ١٩٩٧ (   “    الرق        ملكافحة         الدولية        اجلمعية ”
ــي ل ــدل       وزارة و   ؛ )    ٢٠٠٥ (          ألراضـ ــسيق   ،        العـ ــع             بالتنـ ــني       مـ ــامل        أمـ ــس          املظـ ــاء          وجملـ ــعب         زعمـ ــواراين    ال      شـ    يف           غـ

           والـصليب    ؛         بوليفيـا    يف       العدل       وزارة و   ؛ )    ٢٠٠٥ (          والتعاون         للتنمية         سويسرية  ال         الوكالة    من      بدعم            تشوكيساكا،
        حقـوق         حبالـة       املعين        املتحدة      لألمم      اخلاص       املقرر      بعثة      أيضا       احلالة     هذه         وتناولت    ).    ٢٠٠٧ (          السويسري      األمحر

    أن       علــى   ت     أكــد       الــيت   ،    ٢٠٠٧         ديــسمرب /    األول         كــانون   يف          األصــلية          للــشعوب           األساســية           واحلريــات          اإلنــسان
         يونيـه  /        حزيـران    يف و   .    شاكو      تـ         منطقـة    يف          املـزارع    يف        السخرة    أو      الرق    من       خمتلفة       ألشكال       تتعرض       أصلية       شعوبا
        تقـصي         بعثـة  ب        كـذلك             األمريكيـة          الـدول          ملنظمـة          التابعة        اإلنسان      حلقوق          األمريكية         البلدان     جلنة      قامت   ،    ٢٠٠٩
       أسـر         حالـة       عـن          مفـصلة    ت        معلومـا           اللجنـة         تلقـت  ”   ،         تقريرهـا     إىل            واسـتنادا    .         البوليفية      شاكو        منطقة ت    يف       حقائق
         عقــود،       منــذ         الوضــع       هــذا          ويــستمر   )   ... (             البوليفيــة      شاكو           منطقــة تــ   يف         مــزارع   يف        تعــيش       الــيت          غــواراين    ال     شــعب

          األطفــال        فــيهم      مبــن           األعمــار،       مجيــع      مــن         ألشــخاص ل   ة      مفرطــ                  أشــغال بدنيــة      علــى         ينطــوي        فإنــه   ،     عــام     شكل    وبــ
      وقــد    ،       جــسدية         عقوبــة        بفــرض         تهديــد ل ا      حتــت         احلــاالت       بعــض   يف       ذلــك        ويــتم   ،        املــسنون   ن و         والبــالغ   ن و         واملراهقــ
        جـزءا          األمـالك          أصـحاب         يكـون     ما       غالبا     ...          للتقارير       ووفقا       (...)   .     للفزع      مثرية        شهادات      عنها        اللجنة     مسعت
   . “     (...)        مباشرة    هبا        مرتبطني    أو       احمللية          السياسية        السلطة    من
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          املدنيـة            واللجـان        احمللية         احلكومات    من و       شاكو، ت       منطقة   يف        الكبرية        املزارع       أصحاب    من        مباشرة
   .      املواشي     مريب         ورابطات

      مـع            وبالتنسيق          الدولية،       العمل        ومنظمة          والتعاون         للتنمية           السويسرية         الوكالة    من      بدعم و  -    ١٠
      بـني           املـصاحلة           عمليـات         كـذلك          العـدل        وزارة        وطـدت               تشوكيـساكا،    يف        غواراين  ال       زعماء     جملس

          لـسنوات          عملـوا          الـذين           غـواراين   ال       شـعب     من      عمال  ال و           تشوكيساكا        مقاطعة   يف        املزارع       أصحاب
            انتـهاكات       عـن            للتعـويض        مالية       مبالغ      تقدمي    عن        املصاحلة       عملية        وأسفرت   .   أجر     دون    من       عديدة
   .           االجتماعيـة             الـضمانات          وتقـدمي           اخلدمـة،       مـن        سنوات   ن ـ ـ ع        العمال   ض ـ ـ     وتعوي         العمال،    وق ـ ـ  حق
   ،         بـارابييت         ألتـو        ذلـك    يف      مبـا        شاكو،   تـ       مـن       أخرى       مناطق   يف        األراضي       أصحاب    من        العديد    أن    إال
   .      السخرة      وجود        ينكرون        يزالون   ال

           الـسياسي          قتـصاد   اال        سـياق    يف          غـواراين   ال       شـعب       هلـا     ضع   خيـ        الـيت           الـسخرة        أعمال     جتري و  -    ١١
   مت       الـيت           األجـداد          أراضـي      وإن   .      بـشدة          مركـزة          البلـد    يف          األراضـي        ملكية    إن    إذ   .      املنطقة   يف       املعقد

      مــن        هامــة             احتياطيــات       تــضم      مــا         غالبــا          غــواراين  ال       شــعب      هبــا        طالــب ي       الــيت    أو      هبــا           االعتــراف
       الـيت          الغـاز           أنابيـب         خطـوط         ً   أحيانـاً         منـها       متـر    ،      ضـخمة          مـزارع        وسـط    يف       تقـع  و    ات           اهليدروكربون

    أي          غـواراين   ال       شـعب         منـها       جيـين    ال       الـيت            اهلائلـة،     ات  رو     الثـ        هـذه         وجـود  و   .     النفط       شركات       متلكها
       ذلـك      أدى و          زراعـي،         إصـالح     أي         عارضـة  مل          تـدفعهم           إضـافية       مصاحل        األراضي     ملالك     وفر ت        فائدة،
ــاقم    إىل ــوترات         تف ــني            الت ــة      ب ــسلطات          احلكوم ــة            وال ــىن   يف         احمللي ــات       أغ ــد   يف            املقاطع ــ (         البل        النفط   ب

           األراضـي،        مـالك         كبـار       مـع             بالتـضافر    ،      قاطعات  امل   يف     هذه       احمللية         السلطات        تتصارع    إذ    ).      والغاز
ــتقالل       مـــن          عاليـــة         درجـــة        علـــى           للحـــصول           والـــسعي           املـــوارد        علـــى            الـــسيطرة        أجـــل       مـــن             االسـ
   .      احلكومة   عن
         عاليـة            مـستويات           املنطقـة    يف          املـزارع          أصـحاب        لـدى         توجـد    ال          احلـاالت،     من     كثري   يف و  -    ١٢
   ة       سياسـي       أمهية      لذلك    بح  أص     وقد   .      األصلية        الشعوب    من       رخيصة       عاملة     أيد       ّ  ويشغلّون       الدخل    من
        وجـود     أن       علـى     نص   يـ         الـذي    ،     ٢٩٢١٥     رقم        السامي        املرسوم       إقرار     بعد      ٢٠٠٧     عام     منذ   ة   كبري

           الوظيفـة  ”      أداء        أمـام          عائقـا      شكل   تـ  و          اجلماعية،        املصلحة    ضد     وهي        اجملتمع، ب     ّ يضّر      الرق       عالقات
         قـانون  (      ٣٥٤٥       رقـم          القانون    من    ٢٩   و    ٢٨        املادتني       ألحكام      وفقا و   . “       جتماعية  اال و         قتصادية  اال

          املــصلحة ب       يــضر      حنــو       علــى          تــستخدم       الــيت          األراضــي       فــإن   ، )        اجملتمعــي           الزراعــي         اإلصــالح        جتديــد
           االمتثـال        عـدم     إن و          تعـويض،     أي     دون    من   ،    لألمة    ية    األصل        امللكية    إىل      تعاد   )  ٢٨       املادة (         اجلماعية
    ).  ٢٩         املـادة  (          اإلعـادة      هلذه      سببا       سيعترب         جتماعية  اال و         قتصادية  اال       وظيفة  لل     كلي    أو      جزئي      بشكل

                      املتعـددة القوميـات             بوليفيا      دولة     ت    وافق   ،    ٢٠٠٩       يناير /     الثاين       كانون    ٢٤   يف      أجري         استفتاء   يف و
ــى ــد،           دســتورها       عل ــذي          اجلدي ــشأن          املتحــدة        األمــم        إعــالن      مــع          يتماشــى        ال ــشعوب        حقــوق        ب           ال
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          وبانـدو         كـروز          سـانتا  (         البلـد          شـرق       مـن          أجـزاء    يف           املوجـودة          املعارضة    من       الرغم     على و   .      األصلية
         اجلديـد            الدسـتور     من    كل      وينص   .      األصوات         بغالبية       اجلديد         الدستور       اعتمد     فقد   ، )      وتارخيا      وبيين

   .     الذايت      احلكم       منحها و        األصلية        الشعوب       أراضي       إعادة     على        املتحدة      األمم       وإعالن
   :     ومهـا           أنفـسهم     ونـ     ينظم      زارع   ـــ  امل    اب   ـــ   أصح    الن   ـــ  جيع    ان   ـــ     رئيسي    ان   ـــ   سبب    اك ـ ـ  هن      لذلك  -    ١٣

ــاظ   ) أ ( ــة           االحتف ــسبب           أراضــيهم         مبلكي ــنفط        وجــود        ب ــاز         ال ــة   يف          والغ ــاظ   ) ب (   و   ؛        املنطق            االحتف
        حباجـة         يـزال    ال        ثالـث        سـبب          بوجـود            ادعـاءات     إىل        البعثة         واستمعت    ).     العمل       أرباب (         بسلطتهم

       فــسر ي      ممــا            املخــدرات،       جتــار و          املــزارع         أصــحاب      بــني         شــراكة        وجــود          احتمــال       وهــو   ،       إثبــات    إىل
         خاضـعة  و   )          البوابـات     أو           القـضبان        علـى     ال     أقفـ  ب (         مغلقـة          بارابييت      ألتو      نطقة مب         االحتفاظ   يف       السبب

    ).      السلكية        اتصاالت       أنظمة          باستخدام (        مراقبة  لل
          اإلصـــالح          أنظمـــة        علـــى          أدخلـــت        الـــيت              والتعـــديالت          اجلديـــد            الدســـتور           مواجهـــة    ويف  -    ١٤

ــدو            الزراعــي، ــزارع         أصــحاب    أن        يب ــد          امل ــوا      ق ّ     نظّم ــسرعة         نفــسهم أ     ــيت          املخــاطر           الســتعراض         ب        ال
         وحـصلت    .         أراضـيها             واسـتعادة          احملليـة            اجملتمعـات     إىل       ألراضي ا       إعادة       سياسة       نتيجة    هلا    ون     يتعرض
        ظـروف        بعـض      حتسني     على     اآلن        يركزون    وا    أصبح        األراضي       أصحاب    أن      يثبت      دليل     على        البعثة
      مـن     ون     طـرد   وي           غـواراين،   ال       شـعب         مجعيـة       مـع    ة     عالقـ     هلم      تكون    أال       شريطة        غواراين  ال     شعب     عمل

            الغــواراين       شــعب         جبمعيــة          ملــرتبطني ا          األصــلية          الــشعوب    إىل          ينتمــون         الــذين          األشــخاص           أراضــيهم
   يف           الــسلطات      مــن       دعــم       علــى         حــصلوا      قــد          املــزارع         أصــحاب    أن         لبعثــة ل       ثبــت       كمــا   .   وهنم     هــدد ي و

       عنـف          أعمـال  و        صـارخ       متييز       بوجود      دليل     على        البعثة       وحصلت   .    كروز       سانتا       بلدية     ومن        املنطقة
       تـصر         تـزال    ال            البلديـة،            الـسلطات       عـن        فـضال          كـروز،          سـانتا         مقاطعة       إدارة    أن    هلا      وثبت   ، ة    منظم
   .      السخرة و      للرق        األصلية        الشعوب      تعرض      بعدم        موقفها     على

  
        البعثة       إليها       توصلت     اليت         النتائج      موجز  -       رابعا  

             بانتـهاكات          يتعلـق       فيما        غواراين  ال     شعب     الة حل       حتليالت     على        الكامل       لبعثة ا       تقرير      حيتوي  -    ١٥
          اجلنــسي،        تــداء    واالع   ،        الــسيئة         العمــل        ظــروف و           األطفــال،          وعمالــة           الــسخرة، (         ختلفــة  امل    هم      حقــوق

         خــدمات        تــوفر        وعــدم   ،     ذلــك      عــن          النــاجم         إليهــا          الوصــول           إمكانيــة           وانعــدام          األراضــي          وفقــدان
            والتحيــز              والتمييــز،            اجلمعيــات،         تكــوين        حريــة   يف       احلــق       علــى           املفروضــة           والقيــود             اجتماعيــة،
             االنتقاليـة     طة  اخل و         الزراعي       اإلصالح   ه    أحرز      الذي       احملدود        التقدم    عن     فصال       يتضمن و    ).       القضائي
        ظـروف    يف        تعـيش          بأكملها        جمتمعات     جعل    مما             وبريوقراطية،        سياسية       ألسباب         غواراين،  ال      لشعب
   .     عاجلة       بصورة         معاجلتها   ب جت     اليت       احلادة          الغذائية       األزمة     ذلك   يف    مبا   ،      للغاية      حرجة



E/C.19/2010/6  
 

10-21530 7 
 

        وجـود     إىل           باإلضـافة          شـاكو،          منطقـة    يف   ة       موجـود           الـسخرة     أن    إىل          البعثـة        تقرير      وخيلص  -    ١٦
           تقـديرها       عـن           البعثـة          وتعـرب    .           الدولـة       عليها      صدقت     اليت         الدولية           للمعاهدات       جسيمة          انتهاكات

          الظـروف      على        القضاء    إىل      ترمي       تدابري      اختاذ ب        القاضي          احلكوميون          املسؤولون       أعلنه      الذي       لقرار ل
        وجـود     إىل         توصـلت           البعثـة     أن    إال   .      اإلنسان      حلقوق         الكاملة         املمارسة     دون     حتول     اليت         واألوضاع

   :       التالية       لصكوك ل        امتثال     عدم
       ألمــم ل          العامــة          اجلمعيــة        قــرار (          األصــلية          الــشعوب        حقــوق        بــشأن          املتحــدة        األمــم        إعــالن   •  

           بوليفيــا            دولــــــة      عــن     ادر ـ ـ     الــص      ٣٧٦٠   م    ــــ  رق    ون     ـــــ      والقان             املرفـــــق،   ،   ٢٩٥ /  ٦١    دة    ــــ    املتح
  )        القوميات         املتعددة

           املـستقلة            البلـدان    يف   ة         والقبليـ           األصـلية            بالـشعوب            املتعلقـة            الدوليـة          العمـل          منظمـة          اتفاقية   •  
  )   ١٦٩     رقم (

  )  ٢٩     رقم (        القسري       العمل    أو        السخرة ب         املتعلقة         الدولية       العمل       منظمة         اتفاقية   •  

    لرق ل        املشاهبة          والعادات        والنظم        الرقيق       وجتارة      الرق       إللغاء           التكميلية          االتفاقية   •  

  )   ١٣٨     رقم (        بالعمل         االلتحاق     لسن      األدىن     احلد ب         املتعلقة         الدولية       العمل       منظمة         اتفاقية   •  

ــة   •   ــة           اتفاقي ــة         العمــل         منظم ــة           الدولي ــوأ       حبظــر           املتعلق ــال       عمــل         أشــكال        أس          واختــاذ          األطف
  )   ١٨٢     رقم (       عليها        للقضاء       فورية         إجراءات

      حــق   ة     ـــــ    ومحاي    ات     ـــــ     اجلمعي   ن      ــــــ    تكوي        حبريــة   ة     ـــــ      املتعلق   ة     ـــــ      الدولي         العمــل         منظمــة   ة     ـــــ      اتفاقي   •  
  )  ٨٧     رقم (         التنظيم

   ة        اجلماعيـ             واملـساومة            التنظـيم          مبـادئ             بتطبيــــق   ة      املتعلق   ة   ـــ      الدولي       العمل   ة   ـــ    منظم   ة   ـــ      اتفاقي   •  
  )  ٩٨     رقم (

         العمــل      عــن            والعــامالت          العمــال       أجــر          بتــساوي           املتعلقــة           الدوليــة         العمــل         منظمــة           اتفاقيــة   •  
  )   ١٠٠     رقم (        القيمة   يف         املتساوي

  )   ١١١     رقم (       واملهن         العمالة   يف         التمييز ب         املتعلقة         الدولية       العمل       منظمة         اتفاقية   •  

  ؛ )  ٩٥     رقم (       األجور      ماية حب         املتعلقة         الدولية      لعمل ا       منظمة         اتفاقية   •  

  )     املرفق   ،   ١٨٠ /  ٣٤        العامة        اجلمعية      قرار (       املرأة    ضد         التمييز       أشكال     مجيع     على       لقضاء ا         اتفاقية   •  

  )     املرفق   ،  ٢٥ /  ٤٤        العامة        اجلمعية      قرار (       الطفل      حقوق         اتفاقية   •  
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        عليـه            املعاقبـة  و   ،         واألطفـال           النـساء          وخباصـة             باألشـخاص،          االجتـار       وقمع     منع          بروتوكول   •  
  )       الوطنية    عرب        املنظمة       اجلرمية        ملكافحة        املتحدة      األمم         التفاقية       املكمل (

          املتحــدة       ألمـم  ل          العامـة           اجلمعيــة        قـرار  (           القـانون           بإنفـاذ           املكلفــني          املـوظفني         سـلوك          قواعـد    •  
  )     املرفق   ،   ١٦٩ /  ٣٤

       امــة   الع          اجلمعيــة        قــرار (           العنــصري           التمييــز         أشــكال       مجيــع       علــى          للقــضاء           الدوليــة            االتفاقيــة   •  
  )     املرفق   ، )  ٢٠- د (      ٢١٠٦

          العامـة           اجلمعيـة         قـرار  (             والثقافيـة               واالجتماعيـة            االقتصادية        باحلقوق      اخلاص       الدويل       العهد   •  
  )  ٢١- د (     ألف      ٢٢٠٠

    )  ٢١- د (     ألف      ٢٢٠٠        العامة        اجلمعية      قرار (           والسياسية        املدنية        باحلقوق      اخلاص       الدويل       العهد   •  

    ).  ٢٤   و    ٢٢   و    ٢١   و    ١٦   و    ١٥   و    ١٣   و   ٦     وادـ   امل (   ن اـ     اإلنس    وق   ـــ  حلق   ة   ـــ       األمريكي   ة   ـــ       االتفاقي   •  
            واجلديـــد،          القـــدمي             البـــوليفي            الـــسياسي           لدســـتور ا             انتـــهاكات و               االنتـــهاكات،        هـــذه    إن  -    ١٧

         عاجلــة         تــدابري        اختــاذ       علــى          احلكومــة        تــرغم             البــوليفي،          اجلنــائي            والقــانون        لعمــل ل         العــام            والقــانون
       يـرد         والـيت            البعثـة،         منـها          تأكـدت        الـيت        ليـة     التا           باملـسائل        يتعلق    ما   يف        غواراين  ال     شعب      حالة       ملعاجلة
   .     أدناه      عنها      موجز

  
       والرق       لسخرة ل        غواراين  ال     شعب    من         والنساء        الرجال      تعرض  -     ألف  

      لــه        نــدين         لكننــا   ،      اثــنني          وقميــصني       واألرز             واملعكرونــة         الــسكر      األرض        صــاحب          يعطينــا  
   .  نا   أجر    من      أكثر ب       دائما

          املاشـية    و     مربـ        حيـصل         خـرى،   األ       تلـو       ومرة      ٢٠٠٩      مايو /    أيار        واراين،   الغ     شعب    من     رجل  
          ويـضعون    . م      ديـوهن          تـسديد       ً   أبـداً             يـستطيعون    ال         لكنـهم          النـاس        عمـل  ي و   .      يريدون    ما     على
        بكــثري        أعلـى           األســعار و   .     يـوم        بعــد        يومـا        طـوال           وتــزداد   )          التـسويات  (         قائمــة       عـام       كـل    يف
        يقـول          العمـل     رب     فإن           االجتماعي،        الضمان    عن      سألت     إذا و   .      األسواق   يف      عليه    هي   مما
         العمـل     رب        يقـول    ،       العمـل          سـتترك        إنـك        قلـت       وإذا   .   دفع   يـ     أن          املـرؤوس        علـى       يتعني     إنه
   .    تعمل    أن      تريد   ال و      كسول    نك إ

  .٢٠٠٩ مايو/أيار ،غواراينال شعب من امرأة
       أنـك         وتعـين  (  empatronamiento       وهـي            الـسخرة،         لعمـل         حمـددة          عبـارة        البلد   يف     وجد ت و  -    ١٨

          احتجـاز     أو   ،       املـدين          استعباد    أو       بالرق      األمر       يتعلق         األحيان،    من     كثري   يف و    ).     العمل     لرب      خاضع
       حيـث           املـزارع        هـذه    يف     وهم        غواراين  ال     شعب    من         والنساء        الرجال       ويشيخ   .      املزارع      داخل      األسر
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         أعمـال        ذلـك    يف      مبـا          أخـرى،         بأعمال        يقومون    أو         املاشية،        ويرعون        احلقول،   يف        مزارعني        يعملون
       علـى    ة       موجـود       غـري    و أ       جـدا           منخفـضة          األجـور         تكـون     أن        وإمـا    .      ملالـك  ا        لـصاحل    ،    زليةـ  ن  امل       اخلدمة

      مــن          العمــال         ويــصبح   .         األساســية             االحتياجــات          لتلبيــة        تكفــي   ال          األحيــان        غالــب    ويف   ،       اإلطــالق
          غذائيــة        مــواد       شــكل   يف        ســلفة          يعطــوهنم         الـذين    ،        األراضــي        صــحاب أل         مــدينني          األصــلية          الـشعوب 

   .       أبـديا          الـدين         يـصبح        حبيـث             احلـسابات،      سجل   ي   ـــ ف   ة ـ ـ     مرتفع        بأسعار       عليهم   ل ـ ـ   تسج    س، ـ ـ    ومالب
   يف          والوضـع    .         احلـسابات        بسجالت       العمل       أرباب       وحيتفظ        السنة،   يف     مرة       سابات  احل       تسوية   م   وتت
          القطـاع        عـامل          يتحـول       مـا          وعـادة    .        املرتليـة          اخلدمـة    يف         يعملـن         الـاليت           للنـساء            بالنـسبة          الـسوء       غاية

              واالعتـداءات            املعاملـة         وسـوء          اخلـضوع       مـن         بيئـة     إىل          طويلـة،         لساعات     فيه       يعملن      الذي       اخلاص،
   .     الصحي        التأمني      يوفر   ال و      نقدي     أجر    أي  ُ    ُيدفع   ال   ،      األحيان    من     كثري   يف و   .    دنية    والب         اللفظية

  
      الطفل      حقوق          انتهاكات    من       وغريها        األطفال       عمالة       ظاهرة      وجود  -     باء  

   .   عمال      وليس     لعب     هذا    إن       املالك       ويقول      أجور    هلم      تدفع    أن     دون        األطفال      يعمل  
  ٢٠٠٩ مايو/أيار الغواراين، من رجل

          يعـودون          عنـدما         ولكـن            للـتعلم،         املدينة    إىل         أطفالنا        يأخذون     إهنم      ولون   ويق         املالكون     يأيت  
          وعنـدما           جنـسية،             العتـداءات            الفتيـات       مـن          الكـثري         ويتعرض   .   شيء    أي        يعرفون   ال      فإهنم

  .    أبدا   د و  يع   ال        وبعضهن   .     اجملتمع    إىل   ن      يعيدوهن        املالك،      بفعل       حوامل       يصبحن

 ٢٠٠٩ مايو/أيار الغواراين، من رجل

            واملاشـية،           العجـول         ورعـي             باخلنـازير           والعناية        للدجاج        الطعام      تقدمي   يف   ل     األطفا   ل  ّ شّغ  ُ وُي  -    ١٩
   .      األجــر          مدفوعــة      غــري    ‘‘        طبيعيــة  ’’           روتينيــة        عمــال  األ       هــذه         وتعتــرب   .       الــذرة        حبــوب           واســتخالص

   ح ت   فـ   وت      خاصة      تكون    ما      كثريا        املدارس    أن     ومبا   ،      املنطقة   يف       كافية    غري         للمدارس         األساسية         والبنية
          البعثـة          وتلقـت             وتـشغيلهم           املـدارس     من        األطفال       إخراج        األراضي     مالك         فبإمكان         املزارع،     ضمن
        نـواح    يف            الغـواراين          ألطفـال           املتاحـة          الفـرص         حتقيـق           يعوقـون           املـزارع          أصـحاب        بـأن         تفيـد         تقارير
        ألتــو         منطقـة       مــن          األراضـي        مـالك        أســر        إحـدى           اعترضـت          عنــدما        احلـال       هـو        كمــا         أيـضا،         أخـرى 
      مـن           بتمويـل        الباز،       مدينة    إىل          الغواراين      طفال أ   ن م       جمموعة    هبا      تقوم      رحلة     على         البداية   يف        باربييت
         ألطفـال           اجتمـاع    يف            للمـشاركة              والتعـاون،            للتنميـة              السويـسرية             والوكالـة            الدوليـة        العمل       منظمة

          مــوقفهم      عــن          األراضــي       مــالك       ختلــى       الحــق       وقــت    ويف (         الــسالم        بنــاة        يــدعى          األصــلية          الــشعوب
ــذهاب      مــن          األطفــال        ومتكــن ــة           واســتمعت   )        ال ــضا          البعث ــشأن    ات       ادعــاء    إىل        أي         طفــال أ ب         االجتــار        ب
           املنـازل؛    يف        كخـدم          للعمـل           احلـضرية           املراكـز     إىل           وينقلـون          أسـرهم       عـن           يبعـدون        الذين          الغواراين
  .        الغواراين   ت    فتيا     على       اجلنسي         االعتداء    عن     رير   تقا    إىل       إضافة
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       املالئمة    غري       العمل      ظروف  -     جيم  
   .  طة   بسي      عيشة      نعيش       فقراء     عمل       أرباب      ألننا     هنا       ينطبق   ال       العمل       قانون  

 ٢٠٠٩ مايو/أيار بارابييت، ألتو يف مزرعة صاحب

       علــى          منتــشرا        أخــرى         وفئــات          األصــلية           والــشعوب         املــرأة      ضــد            والتمييــز          التحيــز        يــزال   ال  -    ٢٠
          املـرأة،         تعمـل       مـا          وكـثريا    .       البلـد    يف             االجتماعيـة            التنميـة         أمـام    ة     ــــ    عقب        يـشكل     مما    ع،   ـــ   واس    اق   ـــ  نط
       أجـر          مقابـل          وعـادة            الرجـال،        عمـل       مـن         أطـول    ت       لـساعا          األصلية،        الشعوب    من       املرأة      سيما   وال
          اخنفاضـا           ويـزداد       بـل           مـنخفض،          لألجـور       األدىن        واحلـد    .        مـستقرة       غـري  و          متقلبـة          وظـائف     ويف     أقل
       شـكل     أي     دون         كيفيـة          بـصورة            املنتجـات          أسـعار        حتـدد        حيـث          عينـا،       تدفع       األجور      كانت    ما    إذا
            التقـارير        حـسب       شاكو   تـ          منطقـة    يف          املـزارع       مـن           العديـد    يف        احلـال       هـو      كما          الرقابة،       أشكال    من

          مبمارسـة            باهتـامهم         منـهم         إدراكا         املزارع،       أصحاب    من     بعض     قام        األخرية،       األشهر    ويف   .       الواردة
            العاملـة،         قـوهتم           وخفـضوا            أراضـيهم       مـن        رانيني ا    الغو   ن    ــــ م   د   ـــ     العدي    رد   ـــ  بط          والسخرة،   ة    ــــ       العبودي
       حـسن        خلـق      ذوو   م    ــــ  ألهن  ’’    اء    ــــ     بالبق   م   ــــ  هل    مسح   ن    ــــ    الذي   ة    ــــ    القل            الغوارانيني    ور   ـــ  أج       زادوا   ا   ـــ    بينم
   .  ‘‘      املشاكل        يريدون    وال
         عاديـا         أمـرا         كانـا         اللذين       البدين         والعقاب         املعاملة     سوء      توقف ب      تفيد        تقارير        البعثة       وتلقت  -    ٢١
         أغذيـة        شـكل    يف   :      عينـا           أجـورهم           يتلقـون           العمـال         معظـم       يزال   ال     أنه    غري   .   فقط      أشهر      بضعة     قبل

         الـذين       مـن         مـسنني     يني ن ر ا    غـو     أن   بـ         تفيـد              تشوكيـساكا       مـن           تقـارير         أيـضا         البعثة       وتلقت   .     ومالبس
       دفـع      دون      مـن             للـشيخوخة        عـام           تقاعـدي       معاش     وهو (   ‘       الكرامة     حلفظ      األدىن       الدخل ’        تقاضون ي

       خبـسة          املطـبخ       أواين       بعـض           أعطـاهم       الذي        املزرعة      صاحب     لدى    ‘‘      حيفظونه  ’’       كانوا   )        اشتراكات
           التـابعني          العمـل          مفتـشي       مـن        جـدا           الـضئيل          العـدد       مـن           املـشكلة     من     جزء       وينبع   .      املقابل   يف       الثمن

           يواجههـا        الـيت            العقبـات       مـن  و            التفتـيش،            بعمليـات           للقيـام           الالزمـة           املـوارد      نقص     ومن          للحكومة،
  .      املزارع    إىل        الدخول        حاولوا     إذا         املفتشون

  
ــدام  -     دال   ــن          انع ــانوين        األم ــا   يف           الق ــق      م ــة         يتعل ــت        ســواء       األرض،         مبلكي      أرض       قطــع        كان

           وامللكيـة           واملوارد؛       واألرض        اإلقليم       ملكية    من         واحلرمان        فرديا؛    أو       مجاعيا       مملوكة
       ومـن            احلكوميـة       غـري            املنظمـات    نـ    مـ    ي      ـــــ      األراض       بعـض    ى     ــــ   عل       حصلنا        لألراضي        اجلائرة

       وحنـن    .       للـسكن     إال      نـا  ي   يكف    وال        كـاف؛       غـري         وهـذا    .      أسـرة     ٢٠      لــ           هكتـارا    ١٧   :       الكنيسة
   .        واألقاليم      األرض     على       احلصول      نريد

  ٢٠٠٩ يوما/أيار الغواراين، زعيم
   .        متقطعــة و         بطيئــة         بــصورة        ولكــن            بوليفيــا،   يف           الزراعــي         اإلصــالح         قــانون         تنفيــذ        وجيــري  -    ٢٢

   يف          األراضــي          وحيــازة          امللكيــة         ســندات         تنقــيح         تتــضمن       الــيت           األراضــي،         تنظــيم         إعــادة          وواجهــت
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        تعـرض        وقـد    .       احملليـة            الـسلطات      ومن        املزارع       أصحاب    من        وعنيفة       علنية        مقاومة          الريفية،        املناطق
         زعمـاء       مـن            والعديـد           األراضـي         وزيـر         نائـب     إىل         إضـافة             الزراعـي،          لإلصـالح        الوطين    هد   املع      ممثلو

  .      بعملهم        للقيام        املنطقة      دخول    من        ومنعوا           واالختطاف،          واملضايقة       للضرب          الغواراين

         إعــادة          قــرارات           الزراعــي         لإلصــالح         الــوطين         املعهــد        أصــدر   ،    ٢٠٠٩         فربايــر /      شــباط    ويف  -    ٢٣
         أصـحاب       مـن          أربعـة      قبل    من         اململوكة        األراضي    من    ار   هكت    ٣٦     ٠٠٠       ملكية        بإعادة      تأمر       تنظيم

ــزارع ــة    إىل        كــروز         ســانتا   يف           كــورديريا         حمافظــة   يف          امل ــسبب          الدول ــة        ب ــدليل         إقام ــى          ال         وجــود       عل
        مبوجـب          أنـشئت        الـيت               واالجتماعيـة              االقتـصادية          للوظيفة         االمتثال     عدم         وبالتايل         عبودية،       عالقات
      ٣٥٤٥       رقــم            بالقــانون         املعــدل   ،    ١٧١٥       رقــم      انون     للقــ   ة      ــــــ        التنفيذي   ة       ـــــــ     الالئح   ن     ـــــ م     ١٥٧         املــادة
   ،    ٢٠٠٩        مـارس  /    آذار    ويف   .         الزراعـي          اإلصـالح         إطـار    يف        احمللـي          اجملتمـع          تنظـيم         بإعادة       يتعلق      فيما
          األراضـي          ملكيـة          سـندات      أوىل   )         والـشرطة       اجليش    من      ضباط       برفقة (         موراليس     يفو إ        الرئيس     منح

         منـتمني     غري      صغار         ومزارعني          الغواراين    من     أسر    إىل     هذه         التنظيم       إعادة       عملية    عن        النامجة         الريفية
         املعهـد          اختـذها        الـيت             القـرارات    يف        بالطعن          املتضررين        املزارع       أصحاب     ورد   .      املنطقة   يف          للغواراين
 (       الوطنية          الزراعية       احملكمة      أمام         الزراعي       لإلصالح       الوطين

 

٣( .  

        حـاالت       وأدت   .       سـنوات        عـدة        ذلـك       حـل           يـستغرق       قـد             الـسابقة،          احلـاالت     إىل         وبالنظر  -    ٢٤
        وهـذه    .       احملليـة          احملـاكم           وتـسييس          الـوطين          القضائي        النظام    شل    إىل          واملعارضة        احلكومة    بني      توتر  ال

       ذلـك    يف      مبـا    ،       البلـد    يف         قـضائي        حكـم     أي         إنفـاذ       سبيل       تعترض     اليت          الرئيسية         العقبات      إحدى    هي
  .       الزراعي       اإلصالح        بربنامج       الصلة     ذات          القرارات

   ،    ٢٠٠٨         ديــسمرب /    األول         كــانون   يف   ،      فإنــه            الزراعــي،         لإلصــالح         الــوطين          للمعهــد         ووفقــا  -    ٢٥
         احلـاالت       مـن        املائة   يف    ١٢    ويف        تنظيم،       إعادة         بانتظار        األراضي    من       املائة   ي ـ ـ ف    ٥٢        يــزال   ال     كان
        إطـار    يف          األراضـي       مـن          املائـة    يف    ٣٥       سـوى         يـدرس    مل       أخرى،         وبعبارة   .     جارية         العملية      زالت    ما

   يف       حـاد          تـدهور            الطويلـة           قراطيـة      البريو           العمليـة        هـذه     عن    جنم     وقد   .      امللكية       سندات       إصدار       عملية
         الـرغم        علـى         حاهلـا        علـى          عليهـا            املتنـازع           األراضـي       تزال    وال   .        الغواراين      لشعب         املعيشية        الظروف

   ت      وليـس    ،     فقـط         أشـهر        قبـل         املزارع    من            الغوارانيني    من        العديد      وطرد   .      امللكية       سندات       تسليم    من
      مــن        صــغرية        قطعــة           اســتخدام           إمكانيــة        لديــه       ومــن       األرض؛       علــى            لالســتخدام           إمكانيــة    أي         لــديهم
           املـشتركة              االنتقاليـة         اخلطـة         إطـار    يف      هلـم           تقـدميها          ينبغـي       وكان   .      واملواد        البذور    إىل       يفتقر      األرض

 .   حال    أي     على         إدارية،      تأخري      حاالت         أصابتها     اليت          الغواراين     شعب      لصاحل          الوزارات    بني
_________________ 

      هـي  و         احلكومة،    ضد        املتخذة      ونية     القان          اإلجراءات     شرح ي   ا   ملف        البعثة      كروز       سانتا   يف        املواشي     مريب      احتاد      أعطى   )٣ (  
         يتعلـق         فيمـا             االسـتئناف         وطلـب             الزراعـي،          لإلصـالح          الـوطين         ملعهـد  ا      عـن          الصادرة          القرارات   يف       الطعن       تتضمن

   يف          جتـاوزات       مـن          شـكاوى        مثـاين  (          وحقـائق        وثائق       تزوير ب        جنائية        اهتامات        وتوجيه   ،             غري الدستورية           اإلجراءات ب
           القـانون         قـضية  و   ، )                    شـعب الغـواراين        عـن          الزراعي       لإلصالح       الوطين      ملعهد ا        أجراها     اليت            االستقصائية          الدراسات
   .       الوطنية          الزراعية       احملكمة      أمام        اإلداري
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       التنقل      حرية      وعلى         اجلمعيات       تكوين      حرية     على         املفروضة        القيود  -     هاء  

   .    رؤييت        يريدون   ال       واملالك        العمل،        أستطيع   ال         أنفسنا،       تنظيم    إىل    عى  أس     ألنين  
 ٢٠٠٩ مايو/أيار الغواراين، من رجل

       علـى         التنقل       وحرية         اجلمعيات       تكوين      حلرية       عديدة          انتهاكات    عن        تقارير        البعثة       وتلقت  -    ٢٦
    ات      جملتمعــ            اجلغرافيــة          العزلــة        جــراء      مــن          التنقــل        حريــة       علــى           املفروضــة          القيــود           وتزايــدت   .        الــسواء
         سـاعات        عـدة           كـامريي،        وهـي          بلـدة،         أقـرب     إىل          الوصـول           يـستغرق          بارابييت      ألتو    ويف   ؛        الغواراين
      عـرب            بـارابييت         ألتـو    يف           الفرعيـة        طـرق   ال       ومتـر    .        األقـدام        علـى        سـريا       بكثري      أكثر        وساعات           بالسيارة،
  .         استخدامها     على         السيطرة        املزارع       أصحاب      بوسع    أن     يعين    مما         املزارع،

         وخاصـة             اجلمعيـات،          تكـوين         حلريـة             انتـهاكات     وع      ـــــ   وق   ن   ـــ ع   ر    ــــ    قاري ت   ة   ـــ     البعث   ت ـ ـ    وتلق  -    ٢٧
   يف            الغـواراين        شـعب         مجعيـة        تأسيس      ومنذ   .        الغواراين     شعب      مجيعة     جملس   يف          بالعضوية       يتعلق      فيما
           ملنظمــات      اآلن          يروجــون         الــذين           األراضــي،       مــالك      مــن         الكــثري         بقبــول   ظ   حتــ   مل   ،    ١٩٨٧       عــام

          اجلديـدة            املنظمـات        هـذه          وتـدعم    .      لصاحلهم       وتعمل       ضاءها  أع      املالك      خيتار     اليت      ديدة  اجل          الغواراين
      مـن         غريهـا  و          اإلسـكان        حتـسني           مـشاريع    يف           املقاطعـة          بلديـة        إدارة        املزارع       أصحاب    هلا      يروج     اليت

           اسـتخدام      على     حظر      وجود    عن       أبلغت    قد        البعثة    أن    من       الرغم     على        العمل،       مقابل        الغذاء       برامج
    أن          البعثـة           وأبلغـت    .         الرقابـة  و       إلدارة   لـ           احلكـومي     ام      للنظـ       وفقا        اخلاصة،       األمالك   يف        العامة        األموال
       شــعب        مجعيــة   يف           عــضويتهم      عــن            الغــواراين       شــعب         أفــراد       ختلــي         شــريطة       جيــري            االســتثمار       هــذا

          بنكـران           يوصـمون             الغـواراين        شـعب          جبمعيـة         منـهم            املـرتبطني     أن        أيـضا           البعثـة           وأبلغـت    .        الغواراين
       علـى      اآلن          قـادرين       غـري       هـم  و   ،        املـزارع       مـن          مـؤخرا          طـردهم          احلـاالت        بعـض    يف   ى   وجر   ،     اجلميل
         وأثـار          األخـرية          اآلونـة    يف       حـدث         تطـور         وهـذا    ،      املنطقة   يف      أخرى       مزارع   يف     عمل     على       احلصول

  .       املطرودة      األسر       أوساط   يف      خطرية       غذائي     أمن      أزمة
  

       األصلية        الشعوب    ضد        املنهجي       العنف  -     واو  
      مـن          شـديدة          مقربـة        علـى         نعـيش         ألننـا        خـوف    يف         وأقـول    .     خـوف    يف        هنـا،         نعـيش       هكذا  
   .         يعاقبوننا   ،     العمل    رب    عن      سيئة       أشياء      قلنا     فلو   .   ملالك ا

  ٢٠٠٩ مايو/أيار الغواراين، من رجل
   .     مدرسة        األطفال     لدى     ليس      واآلن   .       مدرستنا       وأحرق       املالك     جاء       قريب،     وقت     منذ  

 ٢٠٠٩ مايو/أيار الغواراين، من رجل
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      مـن            الـشرقية           املنطقـة    يف        األصلية        الشعوب    ضد       العنف       أحداث    من        العديد       توثيق   مت     لقد  -    ٢٨
         مكتبــه       خــالل      مــن          تقريــرا         املظــامل       أمــني       أعـد    ،    ٢٠٠٨         يوليــه /     متــوز   يف          املثــال،        ســبيل        فعلــى   .       البلـد 
ــو   يف      ٢٠٠٨         أبريــل /       نيــسان   يف        وقعــت       الــيت          األحــداث        بــشأن ــرابييت        ألت          تنظــيم         إلعــادة         نتيجــة          ب

          ومـدنيني            الزراعـي          لإلصـالح          الـوطين          املعهـد       مـن         كبـار           مـسؤولني         تعـرض  ب       فيـه          وأفـاد          األراضي،
         إصـابة        ذلـك       عـن        وجنـم              والتعـذيب،     اف     ــــ      االختط   ى     ــــ   إل          الغواراين   ب   ـــ  شع      مجعية   ي   ـــ ف    اء ـ ــ     وأعض
         الــوطين         املعهــد        مــدير        فــيهم      مبــن          بالغــة،    ١١   و         طفيفــة        منــهم    ٣٥         إصــابة         جبــروح،        شخــصا    ٤٦

ــاد   .         الزراعــي         لإلصــالح ــه ب         املظــامل       أمــني         وأف ــر         هجمــات          األفعــال       تلــك        أعقــب       أن ــا        أكث    يف        عنف
   .    ٢٠٠٨       سبتمرب /     أيلول

  
   يف           الرتاهـــة    إىل             واالفتقـــار             العدالـــة،    إىل           اللجـــوء            إمكانيـــة    إىل             واالفتقـــار             التمييـــز،  -   ي  زا  

         اإلقليمية        العامة        اإلدارة   يف و         القضائي        النظام
           بارتكـاب         اهتـام        علـى         للـرد          كـامريي     إىل           بالـذهاب    ]      حمـذوف       االسم [        املزرعة      مالك    مر ُ أُ  

   ]      حمـذوف       االسم [      زرعة  امل      مالك    مر  ُ وأُ   .    يذهب   مل      لكنه         النارية        األسلحة         استخدام      جرمية
              جمتمعاتنـــا،       ضـــد        عنـــف          جـــرائم            بارتكـــاب         اهتـــام        علـــى         للـــرد          كـــامريي    إىل            بالـــذهاب

ــراء    أي   ُ      ُيتخـــذ    ومل          أيـــضا،         يـــذهب   ومل ــا أ   .      ضـــده          إجـ ــا           يتـــهمون         فـــإهنم     اآلن       مـ             إخواننـ
    ال    ــــ  امل       علــى       حنــصل    ومل   .   روز     ـــــ ك         ســانتا    إىل          الــذهاب         علــيهم        يــتعني         الــذين               الغــوارانيني،

   .        االحتياطي       باحلبس          فسيهددون    وا    ــــ    يذهب   م   ـــ ل    إن   ن   ـــ   ولك   ،       لرحلتهم       الالزم
 ٢٠٠٩ مايو/أيار الغواراين، من زعيم

       علـى            األصـلية،            بالـشعوب        يـضر       مبـا          الرتاهة،        انعدام    من      خطرية      حاالت        البعثة       ووجدت  -    ٢٩
          الكامـل            التقريـر         يـورد    ،         القـضائي           الـصعيد         وعلـى    .    سواء    حد     على         واإلداري         القضائي          الصعيدين
ــة ــد          تفاصــيل          للبعث ــن   د    ع ــا          احلــاالت،      م ــا      مب ــدم        فيه ــق       ع ــى           التحقي ــات   يف       كــاف      حنــو       عل          هجم
           احلكوميــة      غــري            واملنظمــات          األصــلية          الــشعوب          منظمــات         مكاتــب       علــى      ٢٠٠٨         ســبتمرب /       أيلــول

           بالنظــام         يتعلــق        فيمــا      زاهةـ      النــ          انعــدام    إىل       تــشري          تقــارير    إىل        أيــضا          البعثــة           واســتمعت   .    هلــا           الداعمــة
        صـحية          مراكـز     أو      دارس     ــــ  م      تـنب    مل   ة    ــــ     الدول    أن     ال،   ـــ  ملث ا      سبيل   ى   ـــ  عل    ة، ـ ـ     البعث        وأبلغت   .      اإلداري

   يف          العامــة          األمــوال           اســتخدام       حلظــر        نظــرا          املــزارع        داخــل            الغــواراين          جملتمعــات        عامــة         مــساكن    أو
   يف         مـؤخرا            اسـتثمرت       قـد         عامـة          أمـواال     أن      مـن          تثبتـت           البعثـة        فـإن         ذلـك،        ومـع    .     اخلاصة       األمالك
ــو   يف        خاصــة         مــزارع ــارابييت؛        ألت ــاح       حيــث            ب ــزارع     حاب    أصــ        أت ــاروهنم      مــن        حــصول          امل       مــن           خيت
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 (     منافع     على    هلم        املوالني            الغوارانيني
 

         احلـصول        أجـل       مـن     هم    منـ          يناضلون    من     حيصل   ال    حني   يف   ، )٤
   .   شيء     على        حقوقهم     على

  
          جمتمعـات         حالـة    :        واإلدارية          السياسية        احلوكمة    إىل          واالفتقار        الدولة      وجود     ضعف  -     حاء  

       احلرجة          الغواراين
    إىل        حباجـة             الغـواراين         وشـعب          طـويال،         وقتـا            ستـستغرق        ألراضي ا       تنظيم       إعادة       عملية    إن  

ــا   ال   .   اآلن         يأكـــل    أن            البـــذور       مـــن         مزيـــد    إىل         حباجـــة       حنـــن        ضـــي؛ ا   األر         نأكـــل    أن          ميكننـ
     ...      األرض     حلرث         واألدوات

  ٢٠٠٩ مايو/أيار الغواراين، من زعيم
ــا   ــاطق        إحــدى   يف        أعــيش       أن ــا   .         املختلطــة          احلــضرية          املن ــا          بالكــاد        يكفــي         نكــسبه       وم          أكلن

          الظـاهر        ففـي    .     منـه         بـراء    ال         الفقـر       مـن         غريـب      نوع   يف      عشنا     لقد   .     العمل   يف        مرارنا    واست
      كذلك      لسنا        احلقيقة   يف      ولكن        أحرار،    حنن

  ٢٠٠٩ مايو/أيار ٣ الغواراين، من زعيم
         اإلصـالح         إطـار    يف         احملليـة            اجملتمعـات        تنظيم       إعادة        لعملية       حاليا   ة      بوليفي  ال      كومة  احل      تروج  -    ٣٠

        اخلطـة         إطـار    يف         خطـوات          باختـاذ         بـدأت             التحديـد،        وجـه         وعلـى     ك،    ذلـ     إىل            وباإلضـافة    .       الزراعي
   .         ومتفرقـا          بطيئـا        كـان           التقـدم         ولكـن    .          الغـواراين        شـعب         لـصاحل           الوزارات    بني         املشتركة           االنتقالية
           بالفعـل،        جـدا         حرجـة         حالـة      أرض      بـال         وأصبحت         أراضيها    من      طردت     اليت          الغواراين     أسر       وحالة
    أن          البعثـة          والحظـت    .        الـسرعة        وجـه        علـى          اجلتـها   مع        تـتعني           غذائيـة         أزمـة       مـن         األسـر      هذه       وتعاين
          الدرجــة      مــن         تغذيــة       ســوء         عالمــات         علــيهم       بــدت            الغــواراين          جمتمعــات   يف          األطفــال      مــن          العديــد
         زيـادة     إىل        تفـضي        لإلصالح       قابلة    غري       الطفل       تنمية     حيث    من       عواقب     ذلك     على        وتترتب          الثانية،
    أي        تـزرع     ومل   .         البـالغني        لـدى           الـذكاء       معدل        واخنفاض        النمو،      ووقف        باملرض،        اإلصابة      حاالت
ــة         األزمــة         ودفعــت   .    ٢٠٠٩       عــام   يف         حماصــيل ــد         وحــاالت            الغذائي ــسبة         الفــرص           وانعــدام           التهدي         ن
         اقـتالع     إىل        أفـضى           التطـور       وهذا       كروز،       سانتا       مدينة    إىل       اهلجرة    إىل          الغواراين     شعب    من        مرتفعة

   يف       جـدا          ترديـة  م          معيـشية         ظـروف       مـن          معاناهتم     وإىل        هويتهم     دان   ـــ   وفق       ذورهم   ـــ ج   ن    ــــ م     ؤالء   ـــ ه
         مدينـة      ارف   ـــ    مـش        علـى     رة     ــــ    فقي       أحياء        بالفعل     وهي    ة،    ــــ      املختلط   ة    ــــ     احلضري   ق     ـــــ    ملناط  با      يسمى    ما

   .    كروز       سانتا

_________________ 
            الدوليـة،            للتنميـة           املتحـدة            الواليـات          وكالـة                  الـذي تدعمـه               الـدويل،            االهتمـام          ملـشروع           التـابع           اإلسـكان      امج ن  بر   )٤ (  

   . ر       االستثما    من       املائة   يف    ٨٠       مقابل          املقاطعة     تدفع    أن       يشترط      والذي 
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        الدائم        املنتدى        توصيات  -       خامسا 
          واملستنرية         واملسبقة      احلرة         املوافقة  -     ألف  

ــب  -    ٣١ ــى       جيـ ــروع        علـ ــسلطة         فـ ــة           الـ ــة  احل   يف           الثالثـ ــ  ال         كومـ ــة (   ة         بوليفيـ ــشريعية              التنفيذيـ                والتـ
        احلكـم          منـاطق           حكومـات         ومجيـع    ،          املقاطعـات            وحكومـات           املظـامل،        أمـني        ومكتب   ، )         والقضائية

          وينبغـي            الـسخرة،           ممارسـات         إهنـاء       عـن          كاملـة           املسؤولية       تتحمل    أن      نشأ،  ست     اليت       األخرى       الذايت
          ممارســات        إلهنــاء       عمـل        خطــط       وضـع        أجــل      مـن           األصــلية          الـشعوب       مــع           وتتعـاون           تتــشاور    أن      هلـا 

   .      األصلية        الشعوب    ضد     ييز     والتم        السخرة
            واملـــسبقة         احلـــرة             باملوافقـــة            التقريـــر        هـــذا   يف            الـــواردة             التوصـــيات        مجيـــع          تنفيـــذ          ينبغـــي و  -    ٣٢

   .       املتضررة        األصلية        للشعوب          واملستنرية
       فهـي           الدستور،      صدور     قبل     سنت    قد       الذايت       للحكم   ةـ       األساسي   م   ـــ    النظ    ون    ــــ  لك    را   ـــ   ونظ  -    ٣٣
      جيـب           الدستور،    مع         متماشية         األساسية       النظم     تلك      تصبح    أن     وإىل   .   فيه         الواردة        املبادئ      تشمل   ال

ــى ــع       عل ــة          مؤســسات       مجي ــة          الدول ــدعم    أال         كفال ــات،          سياســات        ت ــأي             املقاطع ــة       ب ــت،         طريق          كان
       علـى             املقاطعـات          مـستوى        علـى             الـسياسات        مجيـع    َ  َّ   تَنفَّـذ      وأن   ،     عليها       تتستر    أو        السخرة        ممارسات
   .       الدستور       ألحكام      وفقا        املعنية     لية   األص        للشعوب          واملستنرية         واملسبقة      احلرة         املوافقة      أساس

  
         املؤسسات       تعزيز  -     باء  

       تشاكو       منطقة   يف        احلوكمة    
ــ  ال        كومــة  احل       علــى      جيــب  -    ٣٤ ــا          تواجــدا        تكفــل    أن              الدســتورية،           لــسلطاهتا        وفقــا   ، ة        بوليفي          كافي

       ذلـك    يف      مبـا            األطفـال،           وعمالـة           الـسخرة           ممارسـات         فيهـا       تسود     اليت        املناطق   يف        الدولة        ملؤسسات
            والرعايــة            والعمالــة         العمــل        ووزارة          العــام،          االدعــاء         وهيئــة         املظــامل       أمــني        وجــود         تعزيــز       خــالل      مــن

        إلهنـاء             الفـرعيتني              والـوزارتني              والثقافـة؛             والرياضـة          الـصحة         ووزارة            التعلـيم؛         ووزارة            االجتماعية؛
          املـدربني            التقنيـة            املهـارات      ذوي          األشـخاص      عدد       زيادة      يشمل      وهذا   .      الثقايف         والتعدد          االستعمار
ــدريبا ــدا،          ت ــيهم      مبــن         جي ــراد        ف ــواراين،       شــعب      مــن         أف ــابعني             الغ ــوزارات،         ملختلــف           الت ــة             ال           وكفال
ــوفري ــة          اخلــدمات       ت ــات          العام ــشعوب          جملتمع ــة           األصــلية،          ال ــوال        ختــصيص          وكفال ــة          األم    يف           الكافي

   .        باستمرار           امليزانيات
  

        بالعمل         املتعلقة         القضايا    
ــة        علـــى       جيـــب  -    ٣٥ ــوفر    أن           احلكومـ ــوارد         تـ ــة           املـ ــوزارة            الكافيـ ــة      والعما          العمـــل           لـ ــة       لـ              والرعايـ

   .       تـشاكو          منطقـة        ضـمن           املناسـب          الوقـت     ويف       كافية       تفتيش         بعمليات        القيام     أجل    من           االجتماعية
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ــة         أجــورا          املتاحــة          املــوارد        تــشمل    أن       وجيــب ــوفري           وحواســيب          العمــل،         ملفتــشي         كافي ــة         وت            إمكاني
   .       واملعدات        النقل،        ووسائل           والتدريب،          اإلنترنت،         استخدام

       ذلـك    يف      مبـا            اإلنـسان،         حقـوق        جمـال    يف           التـدريب    ى  عل       العمل       مفتشو     حيصل    أن        وينبغي  -    ٣٦
        فيهـا       مبـا            األصـلية،           للـشعوب           اإلنـسان          وحقـوق         الطفل،       وحقوق        املرأة،       وحقوق        العمل،      حقوق
          وينبغـي    .        األصـلية           الـشعوب         حقـوق         بـشأن           املتحـدة         األمـم         إعـالن    يف         عليهـا          التأكيد   مت     اليت     تلك

   .     الصدد     هذا   يف         التدريب و       التقين       الدعم      تقدم    أن       البلد   يف        املتحدة      األمم         لكيانات
         العمـل          مفتـشي        نزاهة      تكفل    أن           االجتماعية          والرعاية          والعمالة       العمل       وزارة     على     وجيب  -    ٣٧
   .     املصاحل        بتضارب       يتعلق    ما   يف         للرقابة       صارمة       آليات         استخدام     خالل    من
ــام        تكفــل    أن          احلكومــة       علــى       وجيــب  -    ٣٨ ــسلطات        قي ــساكا           مقاطعــات   يف           ال           وســانتا             تشوكي

   .      األراضي     مجيع    إىل      حبرية        ووصوهلم       العمل       مفتشي      سالمة       بضمان        وتارخيا      كروز
           الوطنيـة            للقـوانني        خمالفة        ممارسات      وجود       العمل       مفتشو      فيها      يثبت     اليت     االت ـ ـ  احل   ي   ـــ  وف  -    ٣٩
       علـى            قانونيـا           األوضـاع          تـصحيح     إىل         نتـائج       مـن       إليه      لصوا خي    ما     ؤدي    ــــ ي    أن   ي   ـــ    ينبغ    ة،   ـــ      الدولي    أو

   .      السرعة     وجه
      مـن           العمـال           يتقاضـى     أال             االجتماعيـة             والرعايـة             والعمالـة          العمـل        وزارة      تكفل    أن     وجيب  -    ٤٠

ــشعوب ــلية           الـ ــرا           األصـ ــن         أخفـــض         أجـ ــد       مـ ــور      األدىن        احلـ ــصلوا     وأن          لألجـ ــى          حيـ ــدمات        علـ            اخلـ
   .      األصلية        للشعوب        املنتمني    غري        العمال    مع         املساواة     قدم     على           االجتماعية             واالستحقاقات

           والـتمكني           األصـلية           الـشعوب          مـشروع    ل     قبيـ       مـن           مـشاريع       نطاق        وتوسيع       تعزيز        وينبغي  -    ٤١
         منطقـة    يف          األصـلية           الـشعوب       مـع        وثيقني        وتشاور        بتعاون    به  ُ     ُيضطلع      الذي        العدل،        لوزارة        التابع
   .        العمالية        حقوقهم      محاية     أجل    من       تشاكو
          للـسخرة         اخلاضعة        األصلية        للشعوب         الفعلية        اإلرادة    أن         االعتبار   يف   ذ   ـــ   يؤخ    أن   ي   ـــ     وينبغ  -    ٤٢
   .        ومواردهم         أراضيهم          يستعيدوا    أن   يف    بل         املزارع،   يف        باألجرة      عماال     حوا   يصب    أن   يف      تكمن   ال

  
         والقضاة    ون     ّ العاّم     عون    ّ واملّد        الشرطة   :       القانون       إنفاذ    

        اختـاذ      خالل    من         العدالة      نظام       تعزيز    جيب        تشاكو،       منطقة   يف         القانون       سيادة       تستمر    حىت  -    ٤٣
   :   يلي    ما      تشمل         التدابري    من     مجلة
      عـن            يـدافعوا     أن         املظـامل        أمـني          ومكتـب           العـام،           االدعـاء          وهيئـة    ،          القـضائية           للـسلطة        ينبغي  -    ٤٤

          اإلنـسان         حلقـوق          الـدويل             والقـانون              واملعاهـدات            الدسـتور          أقرهـا        كمـا           األصـلية         الشعوب      حقوق
     .       يكفلوها     وأن
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       الــيت    أو           التثبيــت       قيــد        تــزال   ال       الــيت   ،       الــذايت        احلكــم         منــاطق          حكومــات        تكفــل    أن        يــتعني  -    ٤٥
          الــسخرة          لقــضايا         املالئــم         النحــو       علــى            القــضائية         نظمهــا     صدي   تــ            للدســتور،        وفقــا          بالفعــل         أقيمــت
   .     األخرى         األساسية        اإلنسان       وحقوق

         زعمـاء          ومحايـة         سـالمة          بـضمان              االسـتعجال،        وجـه        علـى        تقوم،    أن        احلكومة     على    جيب  -    ٤٦
ــواراين ــدافعني            الغ ــوقهم،      عــن            وامل ــدابري        تتخــذ     وأن           حق ــاموا       أهنــم        يثبــت      مــن      حبــق           املناســبة           الت          ق
   .    ضدهم       عنيفة       أفعاال   ا      ارتكبو    أو          بتهديدهم

          وتارخيـا         كـروز         وسانتا           تشوكيساكا         مقاطعات   يف          والسلطات        احلكومة      تضمن    أن    جيب  -    ٤٧
ــة   يف            الغــواراين       شــعب      حــق    يف          حريتــهم        ضــمان       ذلــك   يف      مبــا            اجلمعيــات،          وتكــوين          التنقــل        حري

ــيت         الطــرق           اســتخدام ــصل       ال ــة           اجملتمعــات      بــني       ت ــتعني   .       احمللي ــى         وي ــسلطات       هــذه       عل ــرم    أن           ال         حتت
        حتــاول    أال          وينبغــي              التنظيميــة،          هياكلــه       ذلــك   يف      مبــا             الغــواراين،        لــشعب         املقبــل         الــذايت   ل        االســتقال
        تقـدمي    يف           التمييـز        علـى          قائمـة         وعـود           بإعطـاء            التنـازع        علـى            التـشجيع     أو          موازيـة         منظمات       إنشاء

   .     منائية  اإل       شاريع  امل        وإقامة         املساعدة
ــة            اإلجــراءات        اختــاذ      جيــب  -    ٤٨ ــ        يهــدد      مــن      حبــق           املناســبة             القانوني    يف            الغــواراين       شــعب   ة     حري

   .        الغواراين     شعب      مجعية    إىل          باالنتماء       يتعلق    ما   يف        وخصوصا          اجلمعيات،       تكوين
          العــامني          واملــدعني           والــشرطة          املــسلحة          القــوات        حــصول        تكفــل    أن          احلكومــة       علــى      جيــب  -    ٤٩

          العمــل،        حقــوق    أي           اإلنــسان،        حقــوق       جمــال   يف           التــدريب       علــى         تــشاكو         منطقــة   يف           والقــضاة
       الـيت        تلـك         فيهـا       مبـا            األصـلية،           للـشعوب     ان    ــــ    اإلنس    وق    ــــ   وحق        الطفل،   ق    وحقو        املرأة،    وق   ـــ   وحق
          وينبغـي    .        املتحـدة         األمـم         إعـالن  و     ١٦٩       رقـم            الدوليـة          العمـل          منظمـة            اتفاقيـة    يف         عليهـا          التأكيد   مت

   .     الصدد     هذا   يف          والتدريب       التقين       الدعم      تقدم    أن         بوليفيا   يف        املتحدة      األمم         لكيانات
ــب  -    ٥٠ ــى       جيـ ــة        علـ ــلطات           احلكومـ ــات ا           وسـ ــة   يف            ملقاطعـ ــشاكو،          منطقـ ــا           تـ ــسلطاهتا         وفقـ             لـ

   .      مهامها      أداء       أثناء         القانون        بسيادة        ومتسكها        الشرطة      قوات      حياد      تكفل    أن            الدستورية،
           واسـتقالل          نزاهـة         تكفـل     أن              الدسـتورية،            لـسلطاهتا         وفقـا    ،              البوليفيـة          احلكومـة      على    جيب  -    ٥١

      مـن            األصـلية،           للـشعوب      ئية       القـضا          الـنظم        ذلـك    يف      مبـا             القـضائي،           واجلهـاز            القـانون          إنفـاذ        أجهزة
ــق       خــالل ــات         تطبي ــة         صــارمة         آلي ــا   يف           للرقاب ــق      م ــضارب         يتعل ــصاحل          بت ــة   .       امل ــضمانات           ولكفال             ال

         الـذين            القـانون          إنفـاذ       عـن             املـسؤولون              التأديبيـة             وللتـدابري             للمـساءلة        خيـضع     أن       ينبغي            الدستورية،
   .      اإلنسان      حقوق          انتهاكات      إزاء      مالئم      بشكل         يتصرفون  ال
       عنـد           الـذايت،            االسـتقالل      ذات             والكيانـات          األصلية،        الشعوب       تمعات جم     حتصل    أن      يتعني  -    ٥٢

           والـدفاع           مـصاحلها         محايـة      أجل    من          بتمويلها        الدولة      تقوم     اليت           القانونية        اخلدمات     على          تشكيلها،
   .    مجاعي      أساس     على      عنها
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           القـضايا    يف         بالبـت        لـه،        مـربر    ال        تـأخري       ودون       هبمـة            يقومـوا،     أن        العامني        للمدعني       ينبغي  -    ٥٣
         لـديهم          تتـوفر     أن          وينبغـي         عنـه،             واملـدافعني             الغـواراين         لـشعب         اإلنسان      حقوق           بانتهاكات   ة      املتعلق
   .    لــه        داعــي   ال        تــأخري      ودون          أولويــة      مــن          تــستحقه      مبــا           القــضايا   يف        البــت          لكفالــة           الكافيــة          املــوارد
       علــى           االنتــهاك        ضــحية    إىل          القــرار        يبلــغ    أن      مــا        قــضية   يف         النظــر        بعــدم        يتخــذ        قــرار    أي   يف          وينبغــي
   .      القرار   يف       الطعن    من    كن   تتم    حىت       الفور
          املــشورة         لتقــدمي         تــشاكو         منطقــة   يف        دفــاع        هيئــة        ينــشئ    أن         املظــامل       أمــني        ملكتــب         ينبغــي  -    ٥٤

   .     تشاكو       منطقة   يف        األصلية        الشعوب      حقوق       تعزيز     جمال   يف        املالئمة
          األصــلية          الــشعوب        حقــوق      عــن          للــدفاع          املكرســة           املــستقلة           املنظمــات       حتظــى    أن         ينبغــي  -    ٥٥

   .     تشاكو       منطقة   يف         البلدية          والسلطات        احلكومة    من    صة  خا       ومحاية     خاص         باهتمام
  

         التمويل  -     جيم  
       مجيــع          لتنفيــذ         الكــايف         العــام           التمويــل        تــأمني   ة        بوليفيــ            واحلكومــة ال          كــونغرس  ال       علــى      جيــب  -    ٥٦

           واخلـدمات             والعمالـة          العمـل           بـوزارة         يتـصل     ما   يف        وخصوصا          التقرير،     هذا   يف         الواردة          التوصيات
          الالزمـة            اإلمنائيـة            والـربامج            املـشاريع          وخمتلـف             الزراعـي،     الح     لإلصـ          الـوطين           واملعهـد             االجتماعية،

            الـوزارات       بـني          املشتركة           االنتقالية       باخلطة      بدءا           الغواراين،     شعب       تنمية      حتقيق   يف        النجاح       لضمان
        إجيـايب         تـأثري       هلـا       يكون    أن     ميكن     اليت         التمويل        قرارات     مجيع      اختاذ     وجيب   .        الغواراين     شعب      لصاحل
      بـني            املـشتركة              االنتقاليـة         اخلطـة           بتنفيـذ          املتعلقة     تلك      فيها    مبا   ،     البلد   يف          الغواراين     شعب      حالة     على

   .        الغواراين      لشعب          واملستنرية         واملسبقة      احلرة          باملوافقة           الوزارات،
        وذلـك            األصـلية،           الـشعوب            ومؤسـسات           منظمـات     إىل          مباشـرة           األمـوال    ل  ّ حتّو    أن       ينبغي  -    ٥٧
   .         التنظيمية        للقدرة       ووفقا         املستطاع     قدر
          بقــضايا          املتــصلة            العمليــات       أجــل      مــن          املعونــة      مــن         مزيــدا          املتحــدة        األمــم     وفر   تــ    أن         ينبغــي  -    ٥٨

   .      السخرة     على        القضاء      قضية     ذلك   يف    مبا   ،     البلد   يف        األصلية        الشعوب
         تنفيـذ     إىل           الراميـة             املبـادرات        دعـم             الثنائيـة        املاحنة        واجلهات       املاحنني       مبجتمع        البعثة      وهتيب  -    ٥٩
   .     البلد   يف          التوصيات     هذه

  
         الزراعي       اإلصالح  -     دال  

           أساسـية،         أمهيـة      ذات              الغوارانيـة         األمـة     إىل          األراضـي          إعـادة          سياسـة           الـدائم           املنتـدى       يعترب  -    ٦٠
       وجيـب    .        األصـلية           الـشعوب         حقـوق         بـشأن           املتحـدة         األمـم         إلعـالن           الفعـال            للتطبيـق         جيـدا        ومثاال
   ة      عمليـ         إجنـاز          لتكفـل             الكافيـة،              امليزانيـات         ختـصيص        مثـل         تدابري،      تتخذ    أن   ة      بوليفي  ال      كومة  احل     على
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         توزيـع          إعـادة          عمليـة           وتنفيـذ           األصـلية           للـشعوب           األراضـي          ملكيـة        سندات       إصدار (        اهليكلة       إعادة
         اجلديـد            الدسـتور         دخـول        بعـد      اآلن        ملحـا       أصبح      األمر     هذا    أن    إذ         السرعة،     وجه     على   )      األراضي

       طلــب       علــى        بنــاء          الــدويل،          والبنــك         الفــاو       مثــل           املتحــدة،        األمــم          لوكــاالت          وينبغــي   .        النفــاذ       حيــز
     .     اخلصوص     هذا   يف         للحكومة          والتمويل       الدعم      توفري    ة،     األصلي        الشعوب

           الزراعـي          لإلصـالح          الـوطين           للمعهـد             التـابعون             واملوظفـون             املـسؤولون        حيظـى     أن        وينبغي  -    ٦١
   .     جارية         العملية     هذه     ظلت      طاملا         الرمسية،        ملهامهم        أدائهم       أثناء      خاصة       حبماية
         الوقـت     ويف          بكفـاءة          النظـر     ا،         اسـتبداهل        يـتم    مل      مـا             الوطنيـة،           الزراعية       احملكمة     على     وجيب  -    ٦٢

         عليهـا         املنصوص         الزمنية      املهل     ضمن      وذلك          اختصاصها      نطاق     ضمن     تقع     اليت         القضايا   يف       احملدد،
        تكفـل        حبيـث              الزراعيـة،            للعدالـة           الفعلـي            التطبيـق    يف         احملكمـة       تسهم     بأن      يوصى     كما   .       القانون   يف

       علـى        وجيـب    .      ضـيها    أرا   يف          األصـلية           الـشعوب       حـق      ذلك   يف    مبا         األراضي،     على       احلصول   يف     احلق
   .      مهامها      أداء    من          لتمكينها         الكافية        املوارد         للمحكمة      توفر    أن        احلكومة

         اتبــاع      ودون            موافقتــها     دون           أراضــيها        منــها          انتزعــت      قــد          األصــلية          الــشعوب    ألن         ونظــرا  -    ٦٣
           مطالبــات        بــشأن       خــالف        هنــاك        يكــون          فعنــدما            تعويــضها،      ودون           الواجبــة             القانونيــة            اإلجــراءات
          األصـلية           للـشعوب           املنتمـي       غـري          الطـرف        علـى           اإلثبـات        عـبء        يقـع     ا،       بأراضيه        األصلية        الشعوب
   .    اخلالف      موضع      لألرض         بالنسبة
          الـشعوب         حالـة        حتـسني         هدفـه           متكامـل       هنـج         إطـار    يف           الزراعـي          اإلصـالح       ينفذ    أن    جيب  -    ٦٤

          اخلــدمات       علــى         احلــصول           إمكانيــة         وتــوفري           القــدرات          لتنميــة         بــرامج        تــوفري       ذلــك   يف      مبــا           األصــلية،
   .        والتعليم       واملاء        الغذاء   ا   فيه    مبا          األساسية،

ــا  -    ٦٥ ــتم   مل        طامل ــذايت        احلكــم        إعــالن       ي ــواراين،        لــشعب         ال ــة       علــى      جيــب             الغ          إجــراء          احلكوم
         سـندات           وإصـدار             وملكيتـها           األراضـي          استخدام      بشأن          الغواراين        جمتمعات    مع       مكثفة         مشاورات

        لكيـة   امل         سـندات          منحـوا          للـذين          الكـايف          الـدعم          وتقـدمي             الغـواراين         لـشعب        مجاعية    أو       فردية       ملكية
   .         األساســية             احتياجــاهتم        تــأمني        وعلــى         منتجــة          األراضــي       هــذه       جعــل       علــى          قــادرين          يــصبحوا      حــىت

                 والتكنولوجيـات         األدوات         وتـوفري              االئتمانيـة             واملـساعدة          الـتقين          التدريب     ذلك      يشمل    أن        وينبغي
         واســعة       خــربة         الفــاو        ولــدى   .         واألســواق           املزروعــة          األراضــي      بــني       تــصل       الــيت          والطــرق            الزراعيــة
        شــريك       وهــي           املرحلــة،       هــذه   يف          النجــاح         لــضمان            فعاليتــها        ثبتــت       الــيت          نــهجيات  امل      مــن          وسلــسلة
   .       العملية     هذه   يف       طبيعي
        تعــرض           اســتمرار        أتــاح           املنطقــة،   يف           تواجــدها        وعــدم           احلكوميــة           املؤســسات       ضــعف    إن  -    ٦٦

   .    بـه       حلـق         الـذي          الـضرر       عـن         تعويضه         مسؤولية     اآلن        الدولة   ى  عل      وتقع         للسخرة،          الغواراين     شعب
    أن          وكفالـة            أجـدادهم          أراضـي            السـتعادة            املناسـبة            التـدابري         اختـاذ         يـشمل     أن     ويض    التع     هلذا        وينبغي
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ــة          ومنتجــة       حــرة           اجملتمعــات        تكــون ــا           ومكتفي ــة       علــى       وجيــب   .       ذاتي ــة        األطــر        ختــصيص          الدول           املالي
   .       العملية     هذه     جناح       لضمان         للمنطقة         املناسبة          واملؤسسية          والبشرية

  
         وخطـــط              الغـــواراين،        شـــعب   حل      لـــصا             الـــوزارات       بـــني            املـــشتركة              االنتقاليـــة         اخلطـــة  -     هاء  

         الغذائي       واألمن          الطوارئ،
       شـعب         تـشرك     أن          اجلديـد،            الدسـتور    يف     جاء    ما     على      بناء   ، ة      بوليفي  ال      كومة  احل     على    جيب  -    ٦٧

        اخلطـة        جنـاح        مـدى          تقيـيم    يف             الغـواراين،        شـعب         مجعيـة        خـالل       مـن      ذلك   يف    مبا          بفعالية،          الغواراين
          وينبغــي   .         التقيــيم         نتــائج       علــى        بنــاء        اخلطــة   م      تــصمي         إعــادة    ويف            الــوزارات      بــني           املــشتركة             االنتقاليــة
   يف            الغــواراين       شــعب        مجعيــة         ملمثلــي            والفعالــة           الكاملــة           املــشاركة        يكفــل    أن         اجلديــد        اخلطــة        هليكــل

        اخلطـة      جعل       ضرورة     يعين    ما     وهو           واملشاريع،        الربامج       مستوى     على         واهلياكل         واإلدارة        احلوكمة
   . ي   احملل        الصعيد     على        ورصدها         تنفيذها     جيري    حىت        مركزية    غري
        عاجـل       حـل         إجيـاد        أجـل     من          الوزارات    بني         املشتركة           االنتقالية      اخلطة       توجيه       إعادة    جيب  -    ٦٨

            الـوزارات        علـى        وجيـب    .       تـشاكو          منطقـة    يف            الغـواراين           جمتمعـات         منـها         تعـاين      اليت          الغذائية       لألزمة
           املـساعدة         تطلـب     أن        أيـضا             الـوزارات        هلـذه         وميكـن    .         وتآزرهـا           تعاوهنـا          تعزيـز       اخلطة    عن         املسؤولة

   .       واملالية         التقنية         املساعدة     ذلك   يف    مبا         املعنية،        املتحدة      األمم     االت  وك    من
        منـها         يعـاين        الـيت           األطفـال          تغذيـة         وسـوء           الغـذاء         ألزمـة     حال    جتد    أن        احلكومة     على    جيب  -    ٦٩
         إعـادة          عمليـة          نتيجـة           املـزارع       مـن             الغـواراين           جمتمعـات          أفـراد        طـرد         بـسبب           الغواراين     شعب       حاليا
       هـذا    يف          املمكنـة          اجلهـود        مجيـع        بـذل         وينبغي   .     األزمة      نطاق     حتدد    أن     بعد      وذلك        األخرية،        اهليكلة

      مــن         وغريهــا          احملليــة،           احلكوميــة      غــري            واملنظمــات             الغــواراين،          منظمــات      مــع            بالتعــاون         اخلــصوص
           وبرنــامج         الفــاو        فيهــا      مبــا           املعنيــة،          املتحــدة        األمــم         وكــاالت       ومــع          الــصلة،     ذات         احملليــة           الوكــاالت

   .      العاملي        الغذاء
  

         التنمية  -     واو  
       دعـم           املتحـدة          واألمـم         املعنية          املقاطعات   يف          البلديات         وإدارات   ة      بوليفي  ال        لحكومة ل       ينبغي  -    ٧٠
        تقـدمي           وينبغـي    .          وتطويرهـا             الغـواراين        شـعب            وقيـادات         مؤسسات       تعزيز     أجل    من         القدرات       تنمية
   .     أدناه    هبا       املوصى       األخرى         اإلمنائية        األنشطة      جانب    إىل       الدعم     هذا
         وإدارات           للحكومــة         ينبغــي            الزراعــي،         اإلصــالح       جنــاز إ       يــتم    أن     وإىل            للدســتور،        وفقــا  -    ٧١

          الـــدخل          توليـــد        أجـــل       مـــن            للتطبيـــق          قابلـــة          بـــدائل         إجيـــاد        دعـــم           املعنيـــة             املقاطعـــات   يف             البلـــديات
      مـن         يعـاين         الـذي            النـساء،        فيـه       مبـن              الغـواراين،        شـعب       لصاحل        وجتارية         إنتاجية       أنشطة          واستحداث
   .      السخرة        ممارسات
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ــاء           احلكومــة،       علــى      جيــب  -    ٧٢ ــة   ا        اضــطالعه         أثن ــوفر    أن            الزراعــي،         اإلصــالح          بعملي ــدعم        ت          ال
ــدريب         املكثــف ــى            والت ــل       عل ــسنوات       خــالل        األق        وضــع         يكتمــل    أن           بانتظــار       األوىل،        اخلمــس           ال
          الـصحية            واخلـدمات             الغـواراين         لـشعب           املخصـصة           املـدارس         فيهـا       مبـا            الرئيسية،         األساسية        اهلياكل
        فريـق          املكثـف          الـدعم      هبذا       يضطلع    أن        وينبغي   .    املاء     على       احلصول          وإمكانية          واملساكن،        والطرق

            التنظيمـي            التـدريب       مـن      أدىن       حـدا          ويـوفر          اجملتمعات     هذه     ضمن      يعيش        اإلعداد     جيد        املهنيني    من
          متـوفرة         بـذلك           للقيـام           الالزمـة            واملنهجيات    ).     ورجاال      نساء (           املستفيدين      جلميع       واملايل         واإلداري

ــستند       وهــي ــات    إىل         ت ــتعلم          تقني ــيت           التجــارب        أســاس       علــى          ال ــدان   يف         جناحهــا       ثبــت       ال         أخــرى         بل
   .      القارة   من
        مبوجـب              الختـصاصاهتا         وفقـا            املعنيـة،             املقاطعـات    يف          البلديات         وإدارات         للحكومة       ينبغي  -    ٧٣

ــاطق        جانــب     وإىل            الدســتور، ــذايت،        احلكــم     ذات          املن ــد          ال ــشوئها،       عن ــة        نطــاق        توســع    أن           ن            التغطي
            االجتمـاعي      مان      والـض           اللغـة،            الثنـائي             والتعلـيم            الـصحية،          الرعاية      فيها    مبا            االجتماعية،         باخلدمات
          جملتمعـات           اخلـدمات        هـذه          لتـوفري           متنقلـة          أفرقـة          إنـشاء           وينبغـي    .       عليهـا          احلـصول            إمكانيـة         وكفالة
   .      األصلية        الشعوب

          الــذايت،           الســتقالهلا           ممارســتها        ســياق   يف           األصــلية،          الــشعوب          جمتمعــات       حتظــى    أن      جيــب  -    ٧٤
   .    مجاعي      أساس     على      عنها         والدفاع        مصاحلها       حلماية           القانونية        اخلدمات     على       احلصول          بإمكانية

       شــعب          جمتمعــات         تزويــد             الغــواراين،       شــعب        مجعيــة      مــع            بالتنــسيق           احلكومــة،       علــى      جيــب  -    ٧٥
          احلمايــة       علـى           بالتـايل        حتـصل        حبيـث             الوطنيـة،          الطــرق        شـبكة       مـن         جـزءا         تـشكل         بطـرق             الغـواراين 
          األراضـي      مالك     حتكم    إىل        الوضوح     عدم      يؤدي         الراهن،       الوقت     ففي   .     املرور    حق      بشأن           القانونية
      هلــم        ملكــا          عتربوهنــا ي       أهنــم    إذ          الطــرق،       هــذه          يــستخدم       شــخص       بــأي         وكــذلك          غــواراين  ال        بــشعب
   .        بصيانتها      تقوم     اليت         البلدية         السلطات    من    به      حيظون      الذي       الدعم      بفضل
        لـشعب       يضمن    مبا         واهلاتف،        اإلذاعة      فيها    مبا         االتصال،       وسائل      تعزز    أن         للحكومة       ينبغي  -    ٧٦

   . ا    عليه       احلصول         إمكانية       تشاكو       منطقة   يف         الغوارين
  

          االجتماعي        واحلوار         املشاركة  -     زاي  
           الرتاعـات    يف         املشاركة        األطراف    بني      حوار       إقامة    إىل   ة      بوليفي  ال      كومة  احل      تسعى    أن       ينبغي  -    ٧٧

        اهلــدف        يكــون    أن          وينبغــي   .       العمــل          وأربــاب          العمــال          منظمــات        فيهــا      مبــا        واألرض،         العمــل        بــشأن
       عـدم           وينبغـي    .       تـشاكو          منطقـة    يف            الغـواراين         لـشعب         احلـايل          الوضـع        حتـسني          احلـوار      هلذا         الرئيسي
   .      املعنية        األصلية        للشعوب          واملستنرية         واملسبقة      احلرة         املوافقة     دون       اتفاق    أي        اعتماد
        احلـرة             وموافقتـه           الغواراين      لشعب         الفعلية          باملشاركة         الريفية         التنمية         مبادرات     وضع    جيب  -    ٧٨

         عنـدما     إال          املعنيـة      عات     املقاط        بلديات        إدارات    أو        احلكومة       تتدخل    أال     وجيب   .        واملستنرية         واملسبقة
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          اجلديـد،            الدسـتور         إطـار     ويف   .      أسـفل     إىل        أعلـى       مـن           إمـالءات         أسـاس      على   ال      ذلك،      منها      يطلب
   .     ذاتيا         املستقلة          الغواراين     شعب        كيانات         مسؤولية    من          الغواراين     شعب       تنمية       مسألة      تعترب

  
        األصلية        الشعوب    ضد         التمييز      إهناء  -     حاء  

           األصـلية،           الـشعوب       مـع           والتعاون          بالتشاور        فعالة،      دابري ت      اختاذ   ة      بوليفي  ال        لحكومة ل       ينبغي  -    ٧٩
          وتنفيـذ        وضـع         تـشمل     أن           التـدابري     ذه   هلـ           وينبغـي    .        الـشعوب        هـذه       ضـد            التمييـز           مكافحـة      أجل    من

   .     اإلجيايب        بالعمل      خاصة        وتدابري         التمييز        ملناهضة        أولوية     ذات       برامج
              التمييزيــة،   ت         املمارســا    أو           القــوانني       مجيــع         تعــديل    أو          بإلغــاء          احلكومــة        تقــوم    أن      جيــب  -    ٨٠
   يف           التــسجيل       أجــل      مــن           معموديــة         شــهادة        تقــدمي         بوجــوب          القاضــي         الــشرط          املثــال،        ســبيل      علــى

   .    املدين       السجل
        لعـدم         نظـرا         األصلية        الشعوب      تشمل   ال          للمواطنني            البيولوجية        السمات      حتديد       عملية    إن  -    ٨١
       مثــل    د،       املــوار        تــوفر        لعــدم    أو           للتــسجيل          احلــضرية          املراكــز    إىل         الــسفر       علــى        منــهم          العديــد        قــدرة

          وينبغـي           متييزيـة            املمارسـة      هذه      تعترب     لذا   .       العملية     تلك       إلجراء        الالزمة        اهلوية،         وبطاقات          الكهرباء
   .  ها ؤ    إلغا    أو         تعديلها

  
       احلدود    عرب               واالستراتيجيات         اإلقليمي         التعاون  -     طاء  

            املمارسـات           وتبـادل          التعاون                   املتعددة القوميات            بوليفيا      دولة   و          باراغواي       حلكوميت       ينبغي  -    ٨٢
      كـل    يف         تـشاكو          منطقـة    يف          األصـلية         الشعوب     على         املفروضة        السخرة        بإلغاء       يتعلق    ما   يف       واعدة  ال
         منطقـة    يف          األصـلية           الـشعوب          حلمايـة          احلـدود       عـرب           برنـامج        وضـع    يف         النظـر           وينبغـي    .       البلدين    من

          الـسابع         اجلـزء    يف       جـاء       مـا            الربنـامج      هذا   يف       يراعى    أن     وجيب   .     الالزم          بالتمويل         وتزويده        تشاكو،
        وعلـى         احلدود،    عرب          والتعاون        االتصال        يتناول      الذي     ١٦٩     رقم         الدولية       العمل       منظمة   ة      اتفاقي    من

           التــدابري       ذلــك   يف      مبــا           مناســبة،         تــدابري        اختــاذ            باحلكومــات       هتيــب       الــيت    ٣٢         املــادة         اخلــصوص       وجــه
            والقبليـة           األصـلية           الـشعوب       بـني         فيمـا           والتعاون        االتصال        لتسهيل          الدولية،          االتفاقات    عن         الناشئة
ــادين   يف          األنــشطة       ذلــك   يف      مبــا          احلــدود،      عــرب ــة             االقتــصادية           املي ــة              واالجتماعي ــة             والثقافي             والروحي

ــة؛ ــم         وإعــالن             والبيئي ــشأن          املتحــدة        األم ــوق        ب ــشعوب        حق ــى   ،        األصــلية          ال          اخلــصوص       وجــه        وعل
   .        واملستنرية         واملسبقة      احلرة          مبوافقتها       يتعلق   ما
            املهـاجرين         حقـوق    ل    مثـ           الدولية،         القضايا    عن       مسؤوال       املظامل     أمني      مكتب      لكون       ونظرا  -    ٨٣

   .       احلـدود       عـرب           األصـلية           الـشعوب          مـسائل       عـن         أيـضا          مـسؤوال         يكـون     أن        البعثة       تقترح            البوليفيني،
        تـسهم     أن        شـأهنا     من    ألن        للحدود         العابرة          اإلجراءات     هبذه          باراغواي       حكومة      ترحب    أن        وينبغي
   .  كو     تـشا          منطقـة       مـن             بـاراغواي    يف          الواقـع         اجلـزء    يف          الـسخرة           ممارسـات        علـى           القـضاء    يف         بفعالية
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        احلــرة             وباملوافقــة   ،                        واحلكوميــة البوليفيــة          بــاراغواي   ة      حكومــ      بــني           باالتفــاق       ذلــك       يــتم    أن       وجيــب
     .       البلدين    كال   يف        األصلية        للشعوب          واملستنرية         واملسبقة

         مقـسمة          األخـرى           األصـلية            والـشعوب           الغواراين      لشعب          التارخيية        األراضي      لكون       ونظرا  -    ٨٤
        اختــاذ       يــتم    أن         ينبغــي   ،                      املتعــددة القوميــات         بوليفيــا       دولــة  و            والربازيــل             وبــاراغواي           األرجنــتني      بــني

          املخـروط           لبلـدان            املـشتركة         لـسوق  ا        إطـار        ضـمن         الشعوب     هذه      لصاحل       اجلهود      وبذل          السياسات
      مــن            االســتفادة       ميكــن          اخلــصوص،       هــذا    ويف   .         الناشــئة           اإلقليمــي           التكامــل           ومنظمــات         اجلنــويب
ــدروس ــصة          ال ــن            املستخل ــشاركة      م ــشعوب          م ــة     إقليم          مؤســسات   يف          األصــلية          ال ــابرة        أخــرى      ي          ع
   .        الالتينية        أمريكا       لشعوب            البوليفاري        البديل و         اإلنديز،     دول      مجاعة     مثل         للحدود،

     ذات         اجليــدة            املمارســات          تتبــادل    أن            الثنائيــة          املعونــة          ووكــاالت          املتحــدة        لألمــم          وينبغــي  -    ٨٥
       متــول    أن      هلــا         ينبغــي       ذلــك      مــن         واألهــم            البلــدان،        خمتلــف   يف            اكتــسبتها       الــيت         اخلــربات      مــن         الــصلة
   .     احلدود    عرب    مج    الربا
  

        املتحدة      األمم    هبا        لتضطلع       مكملة        إضافية       أنشطة  -     ياء  
        حالــة         مبعاجلــة         يتعلــق      مــا   يف          الــدائم          املنتــدى      آراء           التقريــر   يف           الــواردة            التوصــيات        تعكــس  -    ٨٦

          الــدائم          املنتــدى         ويهيــب   .       تــشاكو         منطقــة   يف          الــسخرة         ممارســة      مــن        تعــاين       الــيت          األصــلية          الــشعوب
        حقـوق          تعزيـز            اإلنـسان،         حقـوق           مبفوضـية           وخـصوصا    ،       البلـد    يف        تحـدة   امل      لألمم         القطرية         باألفرقة
            التقريـــر        هـــذا   يف            الـــواردة             التوصـــيات          تنفيـــذ           وتعزيـــز          عمومـــا           األصـــلية           للـــشعوب           اإلنـــسان

         املـرجح       مـن               االنتخابـات،         موعـد           اقتـراب       مـع         ألنـه،         عـاجال          طابعـا        هـذا         ويكتسي   .   خاص     بوجه
        بــشأن        نــزاع        حالــة    أي   يف         ضــعيفا         ســيكون            الغــواراين        وشــعب              والتــوترات،           الرتاعــات          تتفــاقم   أن

   .        التراثية       احلقوق
        وذلـك    ،       البلـد    يف          املتحـدة         األمـم          وكـاالت       مـع          حـوارا           الـدائم           املنتـدى      جيري    أن        وينبغي  -    ٨٧

           القــانون   يف        أدمــج        الــذي          األصــلية          الــشعوب        حقــوق        بــشأن          املتحــدة        األمــم        إعــالن         تنفيــذ       هبــدف
       يــنص        نفــسه           بوليفيــا         دســتور    إن   . م       الــدائ          املنتــدى           لتوصــيات          املعنيــة           الوكــاالت          وتنفيــذ             البــوليفي،

          بالــسعي          املتحــدة        األمــم          كيانــات         اإلعــالن        يلــزم    ٤٢         املــادة    ويف          اإلعــالن،         تنفيــذ       ســبل       علــى
   .      تنفيذه   إىل
       علـى            القيـام،                        املتعـددة القوميـات              بوليفيا      دولة     يف         العاملة        املتحدة      األمم         لكيانات        وينبغي  -    ٨٨
           املنخفـضة           املنـاطق    يف          األصـلية       شعوب    الـ         حبالـة          يتعلـق       مـا    يف          جهودهـا         بتنسيق           االستعجال،     وجه

ــ ا           الــشعوب       هــذه      لــه       ختــضع      مــا        بــسبب          اإلنــسان        حقــوق        محايــة   يف           املــساعدة       أجــل      مــن   ة         لبوليفي
   .       مضايقات   من
  


