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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤ و ٣البندان 

التنميــــة ) أ: (متابعــــة توصــــيات املنتــــدى الــــدائم يف جمــــال    
ــة؛  ــصادية واالجتماعيـ ــلية؛  ) ب(االقتـ ــشعوب األصـ ــساء الـ نـ

    العامل الدويل الثاين للشعوب األصلية يفد العق )ج(
تنفيذ إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق        ) أ: (حقوق اإلنسان 

حوار مـع املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة           ) ب(الشعوب األصلية؛   
حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية ومـع            

        مقررين خاصني آخرين
  املعلومات الواردة من احلكومات    

  
  بوليفيا    

  

  موجز  
ــة        ــالة املؤرخـ ــتجابة للرسـ ــا اسـ ــة بوليفيـ ــشرف وزارة خارجيـ ــاين ١٩تتـ ــشرين الثـ /  تـ
، بتقـدمي هـذه الوثيقـة للنظـر فيهـا خـالل الـدورة الثامنـة للمنتـدى الـدائم املعـين                    ٢٠٠٨ نوفمرب

  . بقضايا الشعوب األصلية

 
  

 * E/C.19/2009/1.  
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هم زخــم احلركــات فقــد أســ. متــر بوليفيــا مبرحلــة مــن أكثــر املراحــل أمهيــة يف تارخيهــا  
ــة املتعــددة       ــة واجملتمعــات احمللي ــشعوب األصــلية والزراعي ــشكل منظمــات ال ــيت ت ــة ال االجتماعي

 ومـرورا   ٢٠٠٠الثقافات جـزءا أصـيال منـها يف رسـم معـامل بلـد جديـد منـذ حـرب املـاء عـام                         
ــاز يف تـــشرين األول  ــه  ٢٠٠٣أكتـــوبر /حبـــرب الغـ  وانتـــهاء باالنتـــصار التـــارخيي الـــذي حققـ

  . ٢٠٠٦يناير /اليس أميا، أول رئيس من أبناء الشعوب األصلية، يف كانون الثاينمور إيفو
ويف هذا السياق، تأخذ احلكومـة علـى عاتقهـا التزامـا بالـدفاع عـن حقـوق الـشعوب                      

األصلية وضماهنا وتعزيزها وإعماهلا التام، وبفضل هذا االلتزام تتمتع األمم األصـلية والزراعيـة              
. املتعددة الثقافات اليوم بالسيادة وتتخـذ القـرارات بـشأن الـسياسات العامـة             واجملتمعات احمللية   

ويف املاضي، كان ُينظر إىل الشعوب األصلية والزراعيـة علـى أهنـا فئـة لوحـدها، بـشكل يكـاد                     
أمــا اليــوم، فقــد أصــبحت هــذه الــشعوب جــزءا مــن الدولــة الوحدويــة اجملتمعيــة  . يكــون أبويــا

  . على سيادة القانوناملتعددة القوميات القائمة 
وجتــدر باإلشــارة جهــود بوليفيــا مــن أجــل املوافقــة علــى إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن    

ــانون  ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٣حقــوق الــشعوب األصــلية، املعتمــد يف   ــراره ليــصبح ق ، مث إق
  . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧ املؤرخ ٣٧٦٠اجلمهورية رقم 

ــوارد     ــأميم امل ــضا إىل ت ــشار أي ــة، وإىل    وي ــوارد الطبيعي ــن امل ــا م ــة وغريه  اهليدروكربوني
النجاح يف اجلهود الرامية إىل القضاء على األمية بتعاون وتـضامن الـشعبني الكـويب والفرتويلـي       

/  كــــــانون األول٢٠الـــــصادر يف  وحكومتيهمـــــا، الـــــيت توجــــــت بـــــإعالن كوتــــــشابامبا    
ــسمرب ــد خــا     ٢٠٠٨ دي ــث بل ــا ثال ــا باعتباره ــرف ببوليفي ــذي اعت ــة يف أمريكــا   ، ال ــن األمي ل م
  . الالتينية

 بــصدور الدســتور الــسياسي ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٧وتكللــت العمليــة الدســتورية يف   
 يف املائــة يف اســتفتاء ٦١اجلديــد للدولــة املتعــددة القوميــات الــذي وافــق عليــه الــشعب بأغلبيــة 

ية والزراعيــة وهــذا الدســتور حيمــي األمــم األصــل . ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٢٥جــري يف أُ
واجملتمعات احمللية املتعددة الثقافات واجملتمعات املنحـدرة مـن أصـل أفريقـي وحيتفـي بوجودهـا                 
ودورها الرائد بوصـفهما ركيـزة أساسـية للدولـة املتعـددة القوميـات واجملتمعـات، وميثـل بدايـة            

  . إعادة تأسيس بوليفيا
منـذ آالف الـسنني أو يف العـصر    إن الشعوب األصلية املستقرة يف هذا اإلقليم الشاسع        

احلديث، وهي شعوب متعـددة اللغـات واملعـايش، حتتـضن معـا ثقافـة احليـاة ومتـد يـدا واحـدة                       
  . لتبين جمتمعا يقوم على مبدأ العيش الكرمي
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  الرد على توصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية  -أوال   
وارد اهليدروكربونيـة مبوجـب املرسـوم الـسامي      تـأميم املـ    ٢٠٠٦مايو  / أيار ١جرى يف     - ١

، فــزادت حــصيلة الــضريبة املباشــرة علــى املــواد اهليدروكربونيــة زيــادة  ٢٨٧٠١التــارخيي رقــم 
 يف املائة من جمموع األمـوال احملـصلة مـن هـذه الـضريبة للـشعوب            ٥ملحوظة وخصصت نسبة    

ملنـشأ هلـذا الغـرض مبوجـب     الزراعية من خالل صندوق النهوض بالـشعوب األصـلية ا  واألصلية  
ــم    ــسامي رقـ ــوم الـ ــا    . ٢٨٤٢١املرسـ ــصندوق حاليـ ــيد الـ ــغ رصـ  ٨٣١ ٥٠٠ ٥٠٣,٣٥ويبلـ

  . بوليفيانوات
ويف هذا الصدد ومن منطلـق احتـرام بوليفيـا للمعـايري الداخليـة والدوليـة، تنفـذ الدولـة            - ٢

ذة بالتعـاون مـع     ومن األعمال الرئيسية املنفـ    . سياسات عامة لصاحل الشعوب األصلية والزراعية     
  : صندوق النهوض بالشعوب األصلية ما يلي

إنــشاء جامعــات الــشعوب األصــلية يف بوليفيــا مبوجــب املرســوم الــسامي رقــم   )أ(  
ــؤرخ ٢٩٦٦٤ ــات هــي     ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢ امل ــالث جامع ــشاء ث ــى إن ــنص عل ــذي ي :  ال

و أُوانكــا، ، وجامعــة كاسـيمري )األراضـي العليـا  (جامعـة توبـاك كاتــاري، ومقرهـا يف واريــساتا    
، وجامعــــة أبيــــاهوايكي تومبــــا، ومقرهــــا يف )األراضــــي الوســــطى(ومقرهــــا يف تــــشيموري 

  ؛)األراضي السفلى(كورويوكي 
عمليـــات إعـــادة توزيـــع األراضـــي الـــيت ُتنفـــذ مبقتـــضى القـــانون اجلمهـــوري    )ب(  

 الــذي يتعلــق بتوســيع نطــاق اإلصــالح ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٨ املــؤرخ ٣٥٤٥ رقــم
 علـــى توزيـــع األراضـــي لـــصاحل القـــانونويـــنص هـــذا . اعـــي ليـــشمل األراضـــي اجملتمعيـــةالزر

ويف هـذا الـصدد، رصـدت يف        . األصلية والزراعية واجملتمعات احمللية املتعددة الثقافات      الشعوب
 خمصـــصات مـــن الـــضريبة املباشـــرة علـــى املـــواد اهليدروكربونيـــة إلعـــادة توزيـــع  ٢٠٠٨عـــام 
 وهو ما ينطوي على توزيـع أراضـي كبـار املـالك أو أصـحاب                شعب غواراين األصلي،   أراضي

  املزارع الكربى اليت ال تؤدي الوظيفة االقتصادية واالجتماعية اليت تعمل عليها أسر أسرية؛ 
إنشاء اجمللس املشترك بـني الـوزارات للقـضاء علـى العبوديـة مبوجـب املرسـوم                    )ج(  

ويعمل هـذا اجمللـس حاليـا مـن         . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣ املؤرخ   ٢٩٢٩٢السامي رقم   
ــار مــالك          أجــل  ــر أســر شــعب غــواراين األســرية يف مــزارع كب ــى العبوديــة وحتري القــضاء عل

ويتم ذلك بغرض كفالة متتع اإلخوة يف تشاكو بوليفيانو حبقـوق اإلنـسان األساسـية               . األراضي
  وردها إليهم؛ 

 ٢٠٠٨ يف الـسنة  تقدمي بـذور وأثـاث ولـوازم مكتبيـة جلمعيـة شـعب غـواراين           )د(  
  .  بوليفيانو١ ٩٥٨ ٧٧٩,١٩قيمته  مبا
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  رد امللكية الزراعية: املسامهة يف القضاء على العمل القسري والعبودية  -ثانيا   
، قـام  ٣٥٤٥ املعـّدل بالقـانون رقـم    ١٧١٥بالالئحـة التنفيذيـة اجلديـدة للقـانون      عمال    - ٣

ألوىل لرد امللكية الزراعية اسـتنادا إىل عـدم         املعهد الوطين لإلصالح الزراعي بتنفيذ اإلجراءات ا      
ــة والعمــل القــسري       ــة ووجــود نظــام العبودي ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــاء األراضــي بالوظيف وف

  . شاهبهما من أشكال القهر، ومها سببان ورد ذكرمها يف الالئحة اجلديدة وما
أو عمــل /حــدد إطــار قــانوين للتحقــق والتثبــت ممــا إذا كــان هنــاك اســتعباد و    )أ(  
أو اســترقاق ألســر حبيــسة، مــن أجــل تطبيــق املبــادئ واملعــايري  /أو اســترقاق لــدين و/قــسري و

املرســوم الــسامي (املنظمــة لتــشريعات العمــل، بعــد التحقــق مــن وجــود مثــل تلــك العالقــات     
  ؛ )٢٩٨٠٢ رقم

  :أسفرت اإلجراءات املنفذة عن النتائج التالية  )ب(  
  

  املوقع  األرض  الرقم
اء بالوظيفــة ســبب عــدم الوفــ

  االقتصادية واالجتماعية

  أُواكاريتا:الكانتون  ناكامرييسيتو  ١
  إرناندو سيلس: اإلقليم

  املقاطعة تشوكيساكا

  

        
  أُواكاريتا: الكانتون   ناكا بوكو - إنيت بيلكومايو  ٢

  إرناندو سيلس: اإلقليم
  تشو كيساكا: املقاطعة

  العبودية والعمل القسري

        
  سانتا روسا ديل إنغري: الكانتون  إيتاين   ٣

  إرناندو سيلس: اإلقليم
  تشو كيساكا: املقاطعة

  العبودية والعمل القسري

  
ويف هذا السياق، تنفذ الدولة البوليفية أيضا سياسات عامة للرعاية الطبيـة تـراع تعـدد                  - ٤

ة الـذي ُيعـىن     الثقافات، مـن خـالل برنـامج الرعايـة اجملتمعيـة واملتعـددة الثقافـات لـصحة األسـر                  
  . بتقدمي الرعاية إىل اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية والزراعية يف مواطنها

، الـذي صـدقت منظمـة       “أجـل، أسـتطيع   ”ويف جمال التعليم، ُنفـذ برنـامج حمـو األميـة              - ٥
وبوليفيا، إذ تأخـذ علـى عاتقهـا        . على نتائجه ) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      

تزاما حنو الشعوب األصـلية والزراعيـة، تنفـذ سياسـات اقتـصادية واجتماعيـة مـن قبيـل إنـشاء                     ال
وحدات اإلسـكان االجتمـاعي يف املنـاطق الريفيـة ويف املـدن الـيت تـستقبل املهـاجرين مـن أبنـاء             
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وُتنفـذ كـل   ). ٢٠٠٦يوليه / متوز١٢ املؤرخ  ٢٨٧٩٤املرسوم السامي رقم    (الشعوب األصلية   
  . ت بغرض حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةهذه اإلجراءا

وأجرت بوليفيا حبوثا مبشاركة األطراف الفاعلة االجتماعيـة املعنيـة باملـشاكل اإلمنائيـة                - ٦
الناشئة عـن تغـري املنـاخ، الـيت ركـزت علـى تـدابري التكيـف يف منطقـتني رائـدتني علـى الـصعيد               

يف الـسهول املعتدلـة احلـرارة يف مقاطعـة     الوطين، تقع إحـدامها قـرب حبـرية تيتيكاكـا واألخـرى       
يقـوم الربنـامج   “ الـتعلم عـن طريـق العمـل    ”ويتم ذلك يف إطار عملية حتمل اسم  . سانتا كروز 

  .  بلديات٦الوطين املعين بتغري املناخ بتنسيقها وتنفيذها مع اجملتمعات احمللية الريفية يف 
ة للتكيـف مـع تغـري املنـاخ برنـامج            اآلليـة الوطنيـ     يف وانطالقا مـن هـذه التجربـة، أدمـج          - ٧

، وذلـك هبـدف حتديـد أسـباب     “ ومعـارف األسـالف    اجلوانـب األنثروبولوجيـة   ”شامل بعنوان   
حات استنادا إىل معارف األسالف املتعلقة باملمارسات الـيت ميكـن االسـتفادة منـها للتكيـف                 الت

  . املناخ مع تغري
يـة للتكيـف يف اجملتمعـات احملليـة     ومثة جتربة أخرى ناجحة هـي وضـع اسـتراتيجيات حمل         - ٨

لشعب تشيبايا األصلي حيث تستعيد األطراف الفاعلة من أبناء الـشعوب األصـلية املمارسـات               
ونفــذ هــذا املــشروع يف إطــار اخلطــة اخلمــسية   . املوروثــة عــن األســالف ملواجهــة تغــري املنــاخ  

  . للربنامج الوطين املعين بتغري املناخ
ة علـــى إجـــراء مـــشاورات مـــع التنظيمـــات االجتماعيـــة، وتعكـــف احلكومـــة البوليفيـــ  - ٩
سيما مع الشعوب األصلية، وتعد على أساس تـشاركي املوقـف الـوطين إزاء اتفاقيـة األمـم        وال

املتحدة اإلطارية املتعلقة بـتغري املنـاخ اسـتعدادا للمـؤمتر اخلـامس عـشر للـدول األطـراف املقـرر                     
  .٢٠٠٩ديسمرب /لعقده يف كوبنهاغن، الدامنرك، يف كانون األو

  
ــة ونــساء         -ثالثا    ــصادية واالجتماعي ــة بالتنميــة االقت ــسياسات املتعلق ــشطة وال األن

  الشعوب األصلية والعقد الدويل الثاين للشعوب األصلية
يف إطار تنفيذ عملية التغيري احلالية، يكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف        - ١٠

فادة من خدمات الصحة يف سـياق تعـدد الثقافـات واالنتفـاع مـن         احلصول على األراضي واالست   
ويف هــذا الــصدد، يــنص الدســتور احلــايل للدولــة املتعــددة القوميــات،   . التعلــيم املتعــدد الثقافــات

  :، على احلقوق األساسية التالية٢٠٠٩فرباير / شباط٧الصادر يف 
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  ١٥املادة       
ــاة والـــسالمة ا      -أوال    ــسية لكـــل شـــخص احلـــق يف احليـ ــسية واجلنـ ــسدية والنفـ . جلـ

يتعرض أي شخص للتعذيب أو لضروب املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية             وال
  .توجد عقوبة اإلعدام وال. ة أو احلاطة بالكرامةنأو املهي

جلميع األشخاص، وخاصة النساء، احلـق يف عـدم التعـرض للعنـف اجلـسدي              -ثانيا   
  .أو يف اجملتمعأو اجلنسي أو النفسي، سواء داخل األسرة 

تتخذ الدولة التدابري الالزمة ملنع العنف بني اجلنسني وبني األجيـال والقـضاء                 -ثالثا   
عليه ومعاقبة مرتكبيه، فضال عن أي فعل أو امتنع عن فعل يهدف إىل احلط              

التـسبب يف املـوت أو األمل أو املعانـاة اجلـسدية أو اجلنـسية                حبالة اإلنـسان أو   
  .واخلاص الني العامالنفسية، يف اجمل أو

ــرف        -رابعا    ــبب أو ظـ ــسري ألي سـ ــاء القـ ــريض أي شـــخص لالختفـ ــوز تعـ ال جيـ
  .الظروف من

ــة أو الـــــرق    -خامسا    ــريض أي شـــــخص للعبوديـــ ــوز تعـــ ــار . ال جيـــ ــر االجتـــ وحيظـــ
  .وهتريبهم باألشخاص

ويف هذا اإلطـار الدسـتوري اهلـادف إىل إعـادة تأسـيس الدولـة البوليفيـة، جتـري صـياغة                       - ١١
وعـالوة علـى ذلـك، تـشارك نـساء          . واعد داخلية تكفـل احلقـوق املنـصوص عليهـا يف الدسـتور            ق

الـشعوب األصـلية يف تـشكيلة جملـس الـوزراء ضـمن اهليكـل التنظيمـي اجلديـد للجهـاز التنفيـذي            
  .للدولة املتعددة القوميات

، ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ٢٩٨٥٠وبعد ذلك، صـدر املرسـوم رقـم           - ١٢
بـنني بوليفيـا اجلديـدة مـن     يالنـساء  ”الذي اعتمدت مبقتضاه اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص بعنـوان       

وباإلضـافة إىل ذلـك، أحـرز تقـدم، علـى الـساحة اجلنـسانية، فيمـا يتعلـق                   . “أجل العـيش الكـرمي    
ــانون جتمعــات       ــانون احلــصص وق ــصدد إىل إصــدار ق ــرأة وجتــدر اإلشــارة يف هــذا ال مبــشاركة امل

  . والشعوب األصليةاملواطنني
وتعيد بوليفيا تأكيـد التزامهـا بالعمـل هبمـة علـى تعزيـز مراعـاة تعمـيم املنظـور اجلنـساين                        - ١٣

لــدى إعــداد الــسياسات والــربامج يف اجملــاالت الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة وتنفيــذها        
للمـرأة بوصـف ذلـك    ورصدها وتقييمها، مبا يكفل التمثيل الكامل واملشاركة الكاملة واملتساوية  

ويف هــذا الــسياق، تؤيــد بوليفيــا اختــاذ قــرار اجلمعيــة العامــة   . عــامال حامســا للقــضاء علــى الفقــر 
 بشأن حتسني حالة املرأة يف املناطق الريفية، وتقر بأمهية الدور الذي تـضطلع بـه نـساء                  ٦٢/١٣٦
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إليهـا يف هـذا القـرار،       الشعوب األصلية يف جمتمعاهتن وضرورة تنفيذ كامل اجلوانب اهلامة املشار           
  .لضمان مشاركة نساء الشعوب األصلية يف احلياة العامة

 ٢٩٨٩٤ويف إطــار اهليكــل التنظيمــي للجهــاز التنفيــذي، املنــشأ مبوجــب املرســوم رقــم     - ١٤
  :، اعتمد النص التايل٢٠٠٩فرباير / شباط٧املؤرخ 

  
 وزارة تكافؤ الفرص،    تتوىل نيابة ) اختصاصات نيابة وزارة تكافؤ الفرص     (- ٨٣املادة    

  :وفقا لصالحيات السلطات املركزية اليت خوهلا الدستور، املهام التالية
ــزز         )أ(   ــيت تعـ ــشاريع الـ ــربامج واملـ ــط والـ ــد واخلطـ ــسياسات والقواعـ ــياغة الـ صـ

ــافؤ ــراهقني والـــشباب       تكـ ــال واألطفـــال واملـ ــساء والرجـ الفـــرص بـــني النـ
ذها ـاف علــــى تنفيــــ ة، واإلشــــرــــــاقـخاص ذوي اإلعــــــواألش ننيــواملــــس
  ؛اــوتنسيقه

ــساواة           )ب(   ــة امل ــق بكفال ــا يتعل ــة فيم ــصكوك الدولي ــال للدســتور وال ــز االمتث تعزي
  ؛للجنسني واألجيال واألشخاص ذوي اإلعاقة

ــات         )ج(   ــدأ تكــافؤ الفــرص يف الكيان تقــدمي املقترحــات واملــساعدة يف مراعــاة مب
  ؛يتااإلقليمية ذات احلكم الذ

ــ    )د(    ات اإلقليميـــة ذات احلكـــم الـــذايت ورصـــد تنفيـــذها للخطـــط تقيـــيم الكيانـ
  ؛والربامج واملشاريع املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص

ــرص بــني األجيــال يف            )ه(   تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين وتعزيــز تكــافؤ الف
الــسياسات القطاعيــة واإلدارة العامــة، مــن خــالل تنــسيق إجــراءات يف هــذا   

  ؛أجهزة الدولة ومنظمات اجملتمع املدينالصدد مع 
ــشباب            )و(   ــال وال ــساء واألطف ــوق الن ــن حق ــدفاع ع ــة لل وضــع سياســات وطني

واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها وتعزيزها، وتنسيق وتنفيـذ هـذه           
  ؛السياسات مع الكيانات اإلقليمية ذات احلكم الذايت

 العنف اجلنساين والعنف بـني األجيـال        إعداد قواعد لتعزيز آليات احلماية من         )ز(  
وسوء املعاملة يف املؤسسة، ومنع هذه املمارسات والعناية بـضحاياها وتـوفري          

  ؛الراعية هلم ومعاقبة مرتكبيها
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تنسيق ختصيص املوارد االقتصادية يف الكيانات اإلقليميـة ذات احلكـم الـذايت              )ح(  
ريع الـيت تنطـوي علـى       من أجـل تنفيـذ الـسياسات واخلطـط والـربامج واملـشا            

املنظــور اجلنــساين واملــشاريع املوجهــة لألطفــال واملــراهقني والــشباب وكبــار 
  ؛السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، وإدارة هذه العملية واإلشراف عليها

تنسيق السياسات والقواعد الكفيلة بضمان حقوق النساء والرجال واألسر،             )ط(  
نــات اإلقليميــة ذات احلكــم الــذايت،  وخباصــة األطفــال واملــراهقني، مــع الكيا 

  .وإعدادها ورصدها
عالوة على ذلك، تشّجع بوليفيـا، مـن خـالل وزارة التنميـة الريفيـة واألراضـي، التنميـة                     - ١٥

االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات احملليـة واملنظمـات االقتـصادية للـشعوب األصـلية والزراعيـة               
ز اإلدارة الشاملة والعمـل املـنظم     يتصادية والثقافية وتعز  عن طريق محاية حقوقها االجتماعية واالق     
  .للمجتمعات والشعوب األصلية والزراعية

  
  العدالة يف توزيع األراضي وهتيئتها وحيازهتا واستغالهلا لصاحل املرأة  -رابعا   

اإلقـصاء   مبا أن األرض عنصر حيظى بأمهية ثقافية ودينية وقانونية كبرية، فإن اإلدماج أو              - ١٦
. االجتماعيني يتوقفان يف كثري مـن األحيـان فقـط علـى مركـز الـشخص يف صـلته حبيـازة األرض           

ويتوقف احلق يف املشاركة يف اإلدارة اجلماعية من خالل اختاذ القرارات ذات الصلة علـى مركـز       
ولــذلك، فــإن . “عــضوا منتــسبا أو مقيمــا أو مالكــا حلــصة أو قطعــة مــن األرض ”الفــرد بــصفته 
ألرض عنـصر هـام يف سـلطة اختـاذ القـرار داخـل األسـرة واجملتمـع وعلـى الـصعيد                      احلصول على ا  

 املتعلـق بإعـادة   ٣٥٤٥ أي القانون رقـم  -ويف هذا اإلطار، فإن القانون الزراعي اجلديد    . الوطين
 يعترب املرأة الريفية عنصرا فاعال قادرا على اختاذ قرارات مستقلة أو بالتنسيق مع     -توزيع األرض   

صوص األرض ويعتمد معايري العدالـة يف توزيـع األراضـي وهتيئتـها وحيازهتـا واسـتغالهلا        الزوج خب 
ولـذلك، اعتـرب املعهـد الـوطين لإلصـالح الزراعـي           . لصاحل املـرأة بغـض النظـر عـن حالتـها املدنيـة            

السياسة اجلنسانية إحدى ركائزه األساسية لضمان مبدأ العدالة يف إعادة توزيع األراضي وإتاحة             
  .التوزيع ركة الفعلية للرجال والنساء يف عملية إعادةاملشا
وبناء على ذلك، جيري االضطالع بأنشطة شىت إلشراك املرأة يف عملية إعـادة التوزيـع،                 - ١٧

مما أدى إىل زيادة عدد النساء الالئي حصلن على شهادة ملكية رمسية أو أوراق ثبوتية لألراضـي                 
  :لني أدناهاليت يعملن هبا، كما هو مبني يف الشك
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  الشكل األول
 ٢٠٠٨-١٩٩٦عدد الشهادات واألوراق الثبوتية حسب اجلنس 

  
  
  
  
  

  الشكل الثاين

  ٢٠٠٨-١٩٩٦النسبة املئوية للشهادات واألوراق الثبوتية حسب اجلنس 
  
  
  
  
  
  
    

والوثـائق  مـن حـاملي الـشهادات       .  يف املائـة   ١٨ومتثل النساء بوصفهن مالكات فرديات        - ١٨
وفيما خيص امللكية املشتركة بني الرجل واملرأة، يعترف باملرأة بوصفها املـستفيدة األوىل             . وتيةالثب

  . يف املائة من احلاالت٣١من شهادة امللكية يف 
، ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦وهذه الزيادة أعلـى بكـثري يف املعـامالت الـيت جـرت يف الفتـرة مـن                     - ٢٠

  .كما هو مبني يف الشكل السابق
ة التنمية الوطنية ودستور البالد متاما مع أهداف وغايات بـرامج عمـل العقـد               وتتفق خط   - ٢١

  .الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل
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  الصعوبات اليت تعترض تنفيذ توصيات املنتدى الدائم  -خامسا  
قامت حكومة رئيس مجهورية بوليفيا، إيفو موراليس أميا، بإعداد وتنفيـذ عمليـة تغـيري           - ٢١

  . شارك فيها بنشاط معظم القطاعات االجتماعيةشاملة
غري أن اجلماعات اليت لديها نفوذ يف بعض احملافظـات واللجـان املدنيـة تعيـق املمارسـة                - ٢٢

التامة حلقوق الشعوب األصلية والزراعية، كما أكّد ذلك رودولفو ستافنهاغن، املقـرر اخلـاص              
د الـسعي إىل تـشجيع انقـالب مـدين علـى            ليـصل األمـر إىل حـ      . املعين حبقوق الشعوب األصلية   

مــستوى احملافظــات، ممــا أدى إىل حــدوث أعمــال عنــصرية تــدل علــى كراهيــة الغــري واإلبــادة    
اجلماعية والتمييز، اندلعت عندما تعرض أخوة من أبناء الـشعوب األصـلية املـزارعني يف سـاحة         

ــار٢٥ ــة واالزدراء  / أي ــة ســوكري لإلهان ــايو مبدين ــذ خطــة  ويف وقــت الحــق شــرع . م  يف تنفي
ــها يف مــدن ســانتا       ــة باالســتيالء علــى مؤســسات عامــة وهنب لزعزعــة اســتقرار احلكومــة الوطني

 بانــدو، لينتــهي األمــر بارتكــاب مذحبــة إبــادة  - بــيين، وتارخيــا وكوبيجــا -كــروز، وترينيــداد 
  .مجاعية ضد املزارعني من أبناء الشعوب األصلية

وخ يف اهليئـة التـشريعية، بـسبب تركيبتـه الـسياسية            باإلضافة إىل ذلـك، ميثـل جملـس الـشي           - ٢٤
  .القائمة على االمتيازات عائقا حيول دون اعتماد تشريعات لصاحل الشعوب األصلية والزراعية

  
  العوامل املساعدة على تنفيذ توصيات املنتدى  -سادسا  

لتغـيري  ومنذ أن قادت حركات الشعوب األصلية والزراعيـة عمليـة ا          , يف الظرف احلايل    - ٢٤
والتحــول الــيت جتــري علــى البنيــة الفوقيــة والقاعــدة االقتــصادية، بــدأ االقتــصاد يعكــس مــصاحل  

ــة للتنميــة   . األغلبيــة يف النمــوذج االجتمــاعي واجملتمعــي  ــة خلفيــة مواتي وتــوفر األحــداث الراهن
سـدة  السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف بوليفيا، إذ أن وصول األخ إيفو مـوراليس أميـا إىل                

احلكم دليـل علـى رغبـة الغالبيـة العظمـى مـن الـشعب البـوليفي الـيت تنـضم إىل عمليـة التحـول                          
والتغيري هذه، وهو ما يتجلى يف إصدار الدستور الـسياسي للدولـة املتعـددة القوميـات الـساري         

  .حاليا، الذي يعرب عن كافة تطلعات الشعوب األصلية والزراعية
 الــبالد قــيم الــشعوب األصــلية املتــصلة بالثنائيــة والتكامــل وراعــت احلكومــة يف إدارهتــا  - ٢٥

الــذي يقابلــه مفهــوم العــيش  ) العــيش الكــرمي (Suma Qamañaوالتــوازن، املــوجزة يف مفهــوم  
  وقد نص الدستور على هذا املفهوم. األفضل
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  ٨املادة   
“ ال للكـسل، وال للكـذب، وال للـسرقة        ”تعتمد الدولـة وتـشجع شـعارات          - أوال       

األرض ”و “ احليــاة الطيبــة”و “ احليــاة املتناغمــة”و “ العــيش الكــرمي”  و
باعتبارهـا مبـادئ أخالقيـة      “ الـسبيل أو احليـاة النبيلـة      ”و  “ اخلالية من الـشر   

  .وخلقية للمجتمع التعددي
تعتمد الدولة على قـيم الوحـدة واملـساواة، واإلدمـاج، والكرامـة، واحلريـة،                 - ثانيا       

املثل، واالحترام، والتكامـل، واالنـسجام، والـشفافية،        والتضامن، واملعاملة ب  
والتــوازن، وتكــافؤ الفــرص، والعدالــة االجتماعيــة واجلنــسانية يف املــشاركة، 
والرفاه العام، واملـسؤولية، والعـدل االجتمـاعي، وتوزيـع املنتجـات والـسلع              

  .االجتماعية وإعادة توزيعها من أجل حتقيق العيش الكرمي
  

 والسياسات والصكوك األخـرى احملـددة ملواجهـة املـشاكل الـيت             القوانني  -سابعا   
  تؤثر على الشعوب األصلية

حتتــرم احلكومــة البوليفيــة القواعــد الدوليــة، مثــل إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق     - ٢٦
الــشعوب األصــلية، الــذي اعتمدتــه األمــم املتحــدة يف الــدورة الثانيــة والــستني للجمعيــة العامــة   

وقــد صــدقت الــسلطة التــشريعية علــى اإلعــالن وأصــدره  . ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــولاملعقــودة يف 
  .٣٧٦٠الرئيس إيفو موراليس أميا بالقانون اجلمهوري رقم 

، فكانـت   ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٥وتال ذلك إجراء اسـتفتاء علـى الدسـتور يف             - ٢٧
 الـسياسي للدولـة، الـذي        يف املائة من املـستفتني لـصاحل الدسـتور         ٦١النتيجة تصويت أكثر من     

  .يعكس روح اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية
وتكملــة ملــا ورد يف تقريــر الدولــة املقــدم مــسبقا إىل الــدورة الــسابعة للمنتــدى، تقــدم     - ٢٨

  :املعلومات التالية بشأن احلقوق املنصوص عليها يف الفصل الرابع من الدستور احلايل
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  ب األصلية والزراعيةحقوق األمم والشعو  -ألف   
  ٣٠املادة   

يقــصد بالــشعوب األصــلية والزراعيــة اجملموعــة البــشرية الــيت تتقاســم اهلويــة     - أوال       
الثقافيــة، واللغــة، والتقاليــد التارخييــة، واملؤســسات، واألراضــي، والرؤيــة       

  .الكونية، واليت يعود تارخيها إىل ما قبل الغزو االستعماري اإلسباين
إطار وحدة الدولة ووفقا هلذا الدستور، تتمتع األمم والـشعوب األصـلية            يف    - ثانيا       

  :والزراعية باحلقوق التالية
  .احلق يف الوجود والعيش حبرية  - ١  
احلق يف احلفـاظ علـى هويتـها الثقافيـة، ومعتقـداهتا الدينيـة، وقيمهـا الروحيـة،                    - ٢  

  .وممارساهتا وأعرافها، ورؤيتها الكونية
 ُتسجل اهلوية الثقافية لكل فـرد مـن أفرادهـا، إذا أراد ذلـك، جنبـا               احلق يف أن    - ٣  

إىل جنب مـع املواطنـة البوليفيـة يف بطاقـة اهلويـة أو جـواز الـسفر أو غريهـا مـن وثـائق               
  .اهلوية الصحيحة قانونا

  .احلق يف تقرير املصري واإلقليم  - ٤  
  .احلق يف أن تدمج مؤسساهتا يف اهليكل العام للدولة  - ٥  
  .احلق يف امللكية اجلماعية لألراضي واألقاليم  - ٦  
  .احلق يف محاية أماكنها املقدسة  - ٧  
  .احلق يف إنشاء نظم ووسائط وشبكات اتصال خاصة هبا وإدارهتا  - ٨  
احلــق يف أن حتظــى معارفهــا التقليديــة، وطبــها التقليــدي، ولغاهتــا، وطقوســها    - ٩  

  .تشجيعورموزها وأزياؤها بالتقدير واالحترام وال
احلــق يف العــيش يف بيئــة ســليمة، تــدار وتــستغل نظمهــا اإليكولوجيــة بطريقــة    - ١٠  

  .سليمة
احلــق يف امللكيــة الفكريــة لعلومهــا ومعارفهــا وكــذلك تقــديرها واســتخدامها     - ١١  

  .وتعزيزها وتنميتها
ــام         - ١٢   ــات يف النظ ــات واللغ ــدد الثقاف ــة، واملتع ــيم املتعمــق يف الثقاف احلــق يف التعل
  .لتعليمي كلها
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احلق يف الرعاية الصحية الشاملة واجملانية اليت حتترم رؤيتها الكونية وممارسـاهتا              - ١٣  
  .التقليدية  
  .احلق يف تسيري نظمها السياسية والقانونية واالقتصادية وفقا لرؤيتها الكونية  - ١٤  
 احلــق يف أن ُتستــشار، مــن خــالل اإلجــراءات املالئمــة، وخاصــة مــن خــالل      - ١٥  

. مؤسساهتا، يف مجيع التدابري التشريعية أو اإلدارية املقترحـة الـيت ميكـن أن تـؤثر عليهـا                  
ــة مــن جانــب      ــرم ويكفــل احلــق يف االستــشارة املــسبقة اإلجباري ويف هــذا اإلطــار، حيت
الدولة، اليت تتصرف حبسن نية وعن توافق، فيما يتعلق باستغالل املـوارد الطبيعيـة غـري          

  . اليت تقطنهااملتجددة يف األقاليم
احلــق يف تقاســم األربــاح الناجتــة عــن اســتغالل املــوارد الطبيعيــة املوجــودة يف      - ١٦  

  .أقاليمها
احلق يف اإلدارة املستقلة ألقاليم الشعوب األصلية، واستخدام املـوارد الطبيعيـة         - ١٧  

  .املتجددة املوجودة فيها واستغالهلا حصريا
  .دولة ومؤسساهتااحلق يف املشاركة يف هيئات ال  - ١٨  

  
تكفل الدولة حقوق األمم والـشعوب األصـلية والزراعيـة املنـصوص عليهـا يف            -ثالثا   

  .هذا الدستور ويف القانون، وحتترمها وحتميها
  

  ٣١املادة   
حتمــي وحتتــرم أســاليب احليــاة الفرديــة واجلماعيــة لألمــم والــشعوب األصــلية      -أوال   

ــر االنقـــراض، الـــيت تعـــيش يف  ــة وانقطعـــت  املهـــددة خبطـ ــة طوعيـ ــة عزلـ  حالـ
  .هبا الصلة

تتمتــع األمــم والــشعوب األصــلية الــيت تعــيش يف حــال عزلــة ويف انقطــاع عــن   -ثانيا   
العامل باحلق يف البقاء يف هذه احلالة، ويف تعـيني وتثبيـت حـدود اإلقلـيم الـذي                  

  .تشغله وتقطنه من الناحية القانونية
  

  ٣٢املادة   
ــرو       ــشعب األف ــع ال ــولي-يتمت ــة    ب ــصادية واالجتماعي ــع احلقــوق االقت في، جبمي

  .والسياسية والثقافية املعترف هبا يف الدستور لألمم والشعوب األصلية والزراعية
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  احلقوق اإلقليمية للشعوب األصلية  -باء   
ترتكـز  ” من الدستور الـسياسي للدولـة املتعـددة القوميـات علـى أنـه               ٢٩٣تنص املادة     - ٢٩

. “عية املـستغلة يف أقـاليم الـشعوب األصـلية املثبتـة والـيت جيـري تثبيتـها                 الشعوب األصلية والزرا  
تكفــل الدولــة وحتمــي امللكيــة الفرديــة واجملتمعيــة أو اجلماعيــة   ” علــى أنــه ٣٩٤وتــنص املــادة 

وهناك نظام حيظر الترحيـل القـسري       . يف حال نشوب نزاع على األراضي الزراعية      “ لألراضي
ومـن بـني التـدابري      . ز يف خطة غواراين املشتركة بني الوزارات      من أقاليم األسالف، وهو ما يرب     

املتخذة بـشأن الـشعوب األصـلية املقيمـة علـى احلـدود، جيـري تنفيـذ برنـامج حلمايـة الـشعوب                       
املقيمــة علــى احلــدود والــشعوب الــيت تعــاين مــن اخلطــر الــشديد ومــن خطــر االنقــراض، حيــث 

  . بالشعوب األصلية املعرضة للخطر الشديدُشكلت اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية
  

  تقرير املصري  -جيم   
بوليفيا دولـة موحـدة جمتمعيـة متعـددة القوميـات           ” من الدستور على أن      ١تنص املادة     - ٣٠

اإلسبانية ومجيع لغـات األمـم والـشعوب      ” على أن    ٥، وتنص املادة    “سيادة القانون تقوم على   
التنــوع ” علــى أن ٩٨؛ وتــنص املــادة “دولــة البوليفيــةاألصــلية والزراعيــة هــي لغــات رمسيــة لل 

  .“الثقايف هو عماد الدولة املتعددة القوميات واجملتمعات
  

  التوازن الطبيعي  -دال   
فيمـا يتعلـق حبمايـة التـوازن الطبيعـي الــذي تعـيش فيـه الـشعوب األصـلية، تـنص املــادة             - ٣١
ــى   ٣٤٢ ــساري عل ــشعب  ”أن  مــن الدســتور ال ــة وال ــوارد  مــن واجــب الدول ــى امل ــاظ عل  احلف

الطبيعيــة والتنــوع البيولــوجي ومحايتــها واســتخدامها بــشكل مــستدام، وكــذلك احلفــاظ علــى   
وُيعتـرف للـشعوب األصـلية حبـق اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة يف أراضـيها يف                 . “التوازن يف البيئـة   

ة حـصرية   من الدستور اليت تنص علـى أن الـشعوب األصـلية هلـا واليـ     ٣٠٤ من املادة   ٣الفقرة  
وبــصدد احلقــوق . “ارد الطبيعيــة املتجــددة مبــا يتماشــى مــع الدســتوروإدارة وتنظــيم املــ”علــى 

 مـن الدسـتور علـى أنـه         ٣٥٢املتعلقة بالنباتات واحليوانات املوجـودة يف أراضـيها، تـنص املـادة             
جيـة  تكفل مشاركة املواطنني يف عمليـة إدارة البيئـة وتعـزز احملافظـة علـى الـنظم اإليكولو                 ... ”

  .“وجتري املشاورات مع األمم والشعوب األصلية والزراعية وفقا لقواعدها وإجراءاهتا... 
  

  احلكم الذايت جملتمعات الشعوب األصلية والزراعية  -هاء   
، يكمن احلكم الذايت للشعوب األصـلية والزراعيـة يف حكـم نفـسها       ٢٨٩وفقا للمادة     - ٣٢

لـشعوب األصـلية والزراعيـة، الـيت يـشترك سـكاهنا يف       بنفسها كممارسة لتقرير املصري لألمـم وا    
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اإلقليم، والثقافة، والتاريخ، واللغة، وهلم تنظيمات أو مؤسـسات قانونيـة وسياسـية واجتماعيـة               
  .واقتصادية خاصة هبم

  
  ٢٩٠املادة   

يرتكز تشكيل منطقـة احلكـم الـذايت جملتمعـات الـشعوب األصـلية والزراعيـة            - أوال       
ف، اليت تقيم فيها هـذه الـشعوب واألمـم، وعلـى رغبـة              على أراضي األسال  

  .سكاهنا املعرب عنها يف استشارة وفقا للدستور والقانون
ميــارس احلكــم الــذايت ألقــاليم الــشعوب األصــلية والزراعيــة وفقــا لقواعــدها     - ثانيا       

ــلطاهتا،      ــالحياهتا وسـ ــع صـ ــشيا مـ ــا، ومتـ ــلطاهتا وإجراءاهتـ ــساهتا، وسـ ومؤسـ
  .تور والقانونينسجم مع الدس مبا

  
  ٢٩١املادة   

تتــشكل منــاطق احلكــم الــذايت للــشعوب األصــلية والزراعيــة يف أقــاليم هــذه    - أوال       
الـشعوب والبلـديات واملنـاطق الـيت تعتمـد هـذه الـصفة وفقـا ملـا يـنص عليـه            

  .الدستور والقانون
ــة         -ثانيا    ــة منطق ــشعوب األصــلية والزراعي ــر مــن ال ــشكل شــعبان أو أكث ميكــن أن ي

  .حدة تتمتع باحلكم الذايتوا
  

  ٢٩٢املادة   
تعـــد كـــل منطقـــة حكـــم ذايت للـــشعوب األصـــلية والزراعيـــة نظامهـــا وفقـــا       

  .لقواعدها وإجراءاهتا، عمال بالدستور والقانون
  ٢٩٣املادة   
تتشكل منطقة احلكم الذايت للشعوب األصلية والزراعية يف أراضـي الـشعوب              -أوال   

ري تثبيتـها مبجـرد متـام عمليـة التثبيـت، وذلـك علـى          األصلية املثبتـة أو الـيت جيـ       
أســاس إرادة ســكاهنا املعــرب عنــها يف استــشارة وفقــا للقواعــد واإلجــراءات        

  .اخلاصة هبا باعتبار ذلك الشرط الوحيد املطلوب
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عنــدما يــؤثر تــشكيل منطقــة حكــم ذايت للــشعوب األصــلية والزراعيــة علــى    -  ثانيا      
 أو األمـة األصـلية والزراعيـة وحكومـة          حدود بلديـة مـا، فـإن علـى الـشعب          

  .تلك البلدية أن يتفقا على تعيني جديد للحدود البلدية
عندما يؤثر هذا التشكيل على احلدود البلدية، جيب أن تتبع إجـراءات أمـام                - ثالثا       

اجلمعيـــة التـــشريعية املتعـــددة القوميـــات للموافقـــة عليـــه، شـــريطة اســـتيفاء  
  . املنصوص عليها يف القانوناملقتضيات والشروط احملددة

حيدد القانون احلد األدىن من عدد السكان وشروطا أخرى متباينـة لتـشكيل         - رابعا       
  .منطقة احلكم الذايت لشعب من الشعوب األصلية والزراعية

لتشكيل منطقة حكم ذايت لشعب مـن الـشعوب األصـلية والزراعيـة تقـع             - خامسا       
  والتعـاون  لقانون آليـات العمـل والتنـسيق      أرضه يف بلدية أو أكثر، حيدد ا      

  .ملمارسة هذا احلكم
  

  ٢٩٤املادة   
يتخذ قرار إقامـة منطقـة حكـم ذايت لـشعب مـن الـشعوب األصـلية والزراعيـة                    -أوال   

عمال بقواعد وإجراءات االستشارة، ووفقا للمقتضيات والـشروط املنـصوص          
  .عليها يف الدستور والقانون

 بلدية إىل منطقـة حكـم ذايت لـشعب مـن الـشعوب األصـلية                يتخذ قرار حتويل    -ثانيا   
  .والزراعية من خالل استفتاء وفقا للمقتضيات والشروط احملددة يف القانون

يف البلديات اليت توجد فيهـا جمتمعـات زراعيـة متتلـك هياكـل تنظيميـة خاصـة           -ثالثا   
هبــا داخــل رقعــة جغرافيــة متواصــلة األطــراف، ميكــن تــشكيل بلديــة جديــدة     
باتباع إجراءات مـسبقة أمـام اجلمعيـة التـشريعية املتعـددة القوميـات للتـصديق                
على ذلك شريطة استيفاء املقتضيات والشروط املنـصوص عليهـا يف الدسـتور             

  .والقانون
  

  ٢٩٥املادة   
لتشكيل منطقة حكم ذات للشعوب األصلية والزراعية هلـا تـأثري علـى حـدود                 -أوال   

اءات أمام اجلمعية التشريعية املتعددة القوميـات مـع         بلدية ما، ينبغي اتباع إجر    
  .استيفاء املقتضيات والشروط احملددة املنصوص عليها يف القانون
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أو منـاطق للحكـم الـذايت للـشعوب         /يتخذ قرار ضم بلديات أو أحياء بلدية و         -ثانيا   
األصلية والزراعية إىل منطقة واحدة للشعوب األصـلية والزراعيـة، مـن خـالل           

أو وفقا لقواعد وإجراءات االستـشارة حـسب االقتـضاء متـشيا مـع              /تاء و استف
  .املقتضيات والشروط اليت ينص عليها الدستور والقانون

  
  ٢٩٦املادة       

مياَرس احلكم الذايت للشعوب األصلية والزراعية من خالل قواعدها وأشـكال               
جمتمع حملي، علـى    تنظيمها، باستخدام التسميات املستعملة لدى كل شعب أو أمة أو           
  .النحو املنصوص عليه يف أنظمتها ورهناً بأحكام الدستور والقانون

وفيمــا خيــص التعــبري عــن املمارســات الثقافيــة وتطبيقهــا، ُيحظــر التمييــز العنــصري            - ٣٣
وقد منحت شخصية اعتبارية مجاعية للشعوب األصلية والزراعية مبوجـب املرسـومني            . والثقايف

  .٢٩٨٢٤ و ٢٩٢١٥الساميني رقمي 
وتعمل السلطة التنفيذية حالياً على اعتمـاد مـشروع قـانون منـع مجيـع أشـكال التمييـز                  - ٣٤

  .والقضاء عليها الذي حيظر التمييز العنصري ضد الشعوب األصلية والزراعية
 املــؤرخ ٢٩٨٥١ومــن اإلجــراءات اهلامــة الــيت اختــذت إصــدار املرســوم الــسامي رقــم     - ٣٥
، الذي وضع خطة العمـل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان املعنونـة             ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول  ١٠
ــرمي   ” ــيش الكـ ــستحق العـ ــا تـ ــشكل    . “٢٠١٣-٢٠٠٩بوليفيـ ــة بـ ــذه اخلطـ ــيغت هـ ــد صـ وقـ

وجمتمعي بغية متكني الدولة واجملتمع املدين من العمل معاً للتخلص مـن عـدم املـساواة                 تشاركي
  .احلقوق يف
 لتـدعيم   ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٩سـتنفذ يف الفتـرة مـن        وحتدد اخلطة السياسات العامـة الـيت          - ٣٦

آليات البلد لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها والـدفاع عنـها وإعماهلـا وكفالـة ممارسـتها الفعليـة            
العــيش ”يف انــسجام وتــوازن مــع الطبيعــة والكــون، وذلــك هبــدف متكــني مجيــع الــسكان مــن   

 تركز على الكون وتقـوم علـى   كما تسعى اخلطة إىل تنفيذ رؤية حقوق اإلنسان اليت       . “الكرمي
  .تعدد القوميات والثقافات

وتنفذ احلكومة هذه اخلطة الشاملة حلقوق اإلنسان، اليت هتدف إىل النـهوض بـاحلقوق                - ٣٧
 -اجلماعية للشعوب واألمم األصلية والزراعية واجملتمعات املتعددة الثقافـات والـشعب األفـرو              

ش حبريـة، واحلـق يف اهلويـة الثقافيـة، واحلـق يف تقريـر          احلق يف الوجـود والعـي     : بوليفي، من قبيل  
مصري اإلقليم، واحلق يف امللكية الفكرية اجلماعية للمعارف، واحلـق يف تطبيـق نظمهـا القانونيـة                 
والـــسياسية واالقتـــصادية اخلاصـــة هبـــا، واحلـــق يف امللكيـــة اجلماعيـــة لألراضـــي، واحلـــق يف         
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ذاتية، واحلـق يف املـشاركة يف أجهـزة الدولـة وحقـوق             االستشارة، واحلق يف اإلدارة اإلقليمية ال     
  . بوليفي-الشعب األفرو 

وتقـر الفقـرة    . ويرتكز قانون الـشعوب األصـلية علـى وجـود عدالـة الـشعوب األصـلية                 - ٣٨
متـــارس األمـــم ”:  مـــن الدســـتور الـــساري بواليـــة الـــشعوب األصـــلية١٩١األوىل مـــن املـــادة 

الحياهتا حبكـم واليتــها مـن خــالل سـلطاهتا وتطبــق    والزراعيــة مهامهـا وصــ والـشعوب األصـلية   
  .“مبادءها وقيمها الثقافية والقواعد واإلجراءات اخلاصة هبا

التعلـيم  ” مـن الدسـتور أن       ٧٨وفيما يتعلق بالتعليم، أُعلن يف الفقـرة األوىل مـن املـادة               - ٣٩
ميـز بنوعيتـه    القضاء على قـيم االسـتعمار، ويت       إىلموحد، وعام، وشامل، ودميقراطي، ويهدف      

التعلـيم متعمـق يف الثقافـة       ” مـن الدسـتور علـى أن         ٧٨وتنص الفقرة الثانية مـن املـادة        “ اجليدة
وُيكفـل التعلـيم املتعـدد الثقافـات الثنـائي          . “ومتعدد الثقافات واللغات يف النظام التعليمي كلـه       

ذت ولـضمان حتقيـق ذلـك، اُتخـ       . اللغة الذي يقـوم علـى وجـود معـارف ومهـارات األسـالف             
قانون التعليم أفيلينو سـينياين، الـذي صـيغ بالتنـسيق مـع منظمـات         ) أ: (ثالثة تدابري رئيسية هي   

الشعوب األصلية والزراعية والـذي يطـرح فكـرة التعلـيم املتعمـق يف الثقافـة واملتعـدد الثقافـات                    
ذي برنــامج املكافــآت خوانــسيتو بينتــو، الــ ) ب(والثنــائي اللغــة واملعــادي لقــيم االســتعمار؛ و  

 بوليفـانو لكـل طالـب مـن طـالب املـدارس العامـة مـن الفـصل                   ٢٠٠ُيخصص من خالله مبلـغ      
األول حــىت الفــصل الثــامن، وتوجــه هــذه الــسياسة العامــة يف املقــام األول إىل أطفــال الــشعوب 

ــاعهم عــن الدراســة؛ و     ــة دون انقط ــوطين    ) ج(األصــلية للحيلول ــامج ال ــة والربن ــسياسة العام ال
ي مكّن من القضاء على األميـة يف بوليفيـا، كمـا جتلـى يف إعـالن بوليفيـا        الذ“أجل، أستطيع ”

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٠ثالث منطقة حمررة من األمية يف أمريكا الالتينية يف 

ــز تطــوير النظريــات  ”) أ(ويف هــذا الــصدد، تتمثــل صــالحيات وزارة التعلــيم يف     - ٤٠ تعزي
تعزيـز  ”) ب( و “لـسفات والتجـارب التعليميـة اخلاصـة    التربوية من خالل الرؤى الكونيـة والف    

  .“التنوع الثقايف واللغوي باعتبار ذلك قاعدة للتنمية الوطنية
الربنــامج الــوطين املــسمى ) أ: (وبفــضل الــدعم اخلــارجي، اســتمر تنفيــذ الــربامج التاليــة  - ٤١
جمانيـة لعـالج    ، الذي جرى بالتعاون مع كوبا وأتاح إجراء عمليات جراحية           “عملية املعجزة ”

برنـامج القـضاء التـام علـى      ) ب(أمراض العيون لصاحل اآلالف مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية؛ و              
سوء التغذية، الذي يقـدم املـواد الغذائيـة التكميليـة لألمهـات يف أفقـر البلـديات الـيت تعـاين مـن             

، الـذي   قـانون تعمـيم التـأمني الـصحي       ) ج(درجة عالية من الضعف يف جمال األمن الغذائي؛ و          
  .يويل األولوية جملتمعات الشعوب األصلية والزراعية يف املناطق الريفية
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 مـن   ٤٢وفيما يتـصل بإهنـاء جتـرمي املمارسـات الطبيـة للـشعوب األصـلية، تـنص املـادة                      - ٤٢
تتـوىل الدولـة مـسؤولية تـشجيع الطـب التقليـدي وكفالـة احترامـه                ”الدستور الساري على أنه     

ــارف وممارســات     واســتخدامه وإجــراء البحــو   ــى مع ــاظ عل ــايل احلف ــشأنه وممارســته، وبالت ث ب
  .“األسالف املغروسة يف أفكار وقيم مجيع األمم والشعوب األصلية والزراعية

وتتوىل نيابة وزارة الطب التقليـدي وتعـدد الثقافـات التابعـة لـوزارة الـصحة والرياضـة                    - ٤٣
 بالطــب األكــادميي أو اجلــامعي إعــداد واقتــراح الــسياسات لتــشجيع الطــب التقليــدي وربطــه”

ضــمن إطــار تعــدد الثقافــات وكفالــة مراعــاة االعتبــارات العرقيــة والثقافيــة يف تقــدمي اخلــدمات  
إدماج ممارسـات الطـب التقليـدي يف النظـام الـصحي املوحـد وتطويرهـا وتنفيـذ                  ” و   “الصحية

  .“دوية الوطيننظام لتسجيل وتدوين العالجات التقليدية والبديلة، وإدراجها يف سجل األ
  

  برنامج تكافؤ الفرص يف اجليش    
جتــري عمليــة التغــيري حلظــر التمييــز واالســتبعاد يف اجلــيش، مــن خــالل تنفيــذ برنــامج      - ٤٤

  .تكافؤ الفرص الذي يدمج أبناء الشعوب األصلية يف املعاهد العسكرية
  

  منحة الكرامة    
قــدم ســنويا مــدى احليــاة  ، أنــشئت منحــة كبــار الــسن الــيت ت ٣٧٩١مبوجــب القــانون   - ٤٥

وتنـدرج هـذه الـسياسة العامـة يف إطـار ركـن             .  عاماً ٦٠لألشخاص الذين تزيد أعمارهم على      
  .“بوليفيا ذات الكرامة”اخلطة اإلمنائية الوطنية املعنون 

  
  اإلذاعات اجملتمعية    

  .أنشئت شبكة وطنية للمحطات اإلذاعية اجملتمعية  - ٤٦
ــم األ   - ٤٧ ــشاركة األم ــسهيل م ــادة    ولت ــنص امل ــة، ت ــات االنتخابي ــن ٢١٢صــلية يف العملي  م

جيوز لألمم والشعوب األصلية والزراعية اختيار ممثليهـا الـسياسيني          ”الدستور الساري على أنه     
  .“يف اهليئات ذات الصلة وفقا إلجراءاهتا االنتخابية اخلاصة

  
  املؤسسات الوطنية املكلفة بتنسيق قضايا الشعوب األصلية  -ثامنا   

 من الدستور الساري على أن األمة البوليفية تتألف من مجيع البـوليفيني،             ٣تنص املادة     - ٤٨
رجاالً ونساء، واألمم والشعوب األصلية والزراعية، واجملتمعات املتعددة الثقافـات واجملتمعـات            

  .البوليفية املنحدرة من أصل أفريقي، وهي الفئات اليت تشكل جمتمعة الشعب البوليفي
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ى هـذا األسـاس، ومنـذ إعـادة تـشكيل بوليفيـا، مل يعـد ُينظـر إىل قـضايا الـشعوب                       وعل  - ٤٩
األصلية والزراعية باعتبارها قضايا شعوب أصلية، بل باعتبارها جزءاً مـن اهليكـل العـام للدولـة                 

فربايــر / شــباط٧ املــؤرخ ٢٩٨٩٤وجتلــى هــذا يف املرســوم الــسامي رقــم   . املتعــددة القوميــات
ــذي جــرى مبوجبــ  ٢٠٠٩ ــددة      ، ال ــة املتع ــذي للدول ــاز التنفي ــي للجه ــشغيل اهليكــل التنظيم ه ت

  .القوميات والذي حيدد املهام اليت ينبغي لكل وزارة من الوزارات أداءها
وُتلــَزم كــل وزارة حكوميــة مبقتــضى هــذا املرســوم بالعمــل علــى أســاس قــيم التعدديــة     - ٥٠

ئمـة يف بلـدنا، يف إطـار مبـادئ التـضامن            السياسية واالقتصادية والقانونية والثقافية واللغويـة القا      
والتكامــل، واملعاملــة باملثــل، والــشمول، والكرامــة، واملــساواة وتكــافؤ الفــرص، واتبــاع معــايري 

  . تعدد القوميات، والشفافية والرقابة االجتماعية، والعدالة والبيئة
الزراعيــة وكمثــال علــى ذلــك، تتــوىل نيابــة وزارة العــدل املعنيــة بالــشعوب األصــلية و     - ٥١

ــشعوب األصــلية         ــم وال ــة لألم ــوق اجلماعي ــدفاع عــن احلق ــصاصاهتا ال ــسؤولياهتا واخت ضــمن م
والزراعية ومحايتها، من خالل تعزيز نظم العدالة فيها، والسهر على تعيني حدود هـذه العدالـة                
ــصاص الزراعــي البيئــي،           ــة العــادي واالخت ــني نظــام العدال ــسيق بينــها وب ــى التعــاون والتن وعل

االمتثال للصكوك الدولية يف هذا اجملال، وكل هـذا بالتنـسيق مـع منظمـات الـشعوب        وتشجيع
  .والزراعية األصلية

بوليفيــا ذات الكرامــة ”ومــن جانــب آخــر، ُيقتــرح يف اخلطــة اإلمنائيــة الوطنيــة املعنونــة   - ٥٢
 منــوذج ٢٠١٠-٢٠٠٦للفتــرة “ اإلنتاجيــة والدميقراطيــة مــن أجــل العــيش الكــرمي  ووالــسيادة 

ميـــة الوطنيـــة الـــشاملة واملتنوعـــة يتمحـــور حـــول القـــضاء علـــى قـــيم االســـتعمار وكفالـــة   للتن
  .الثقافية التعددية

ــشعوب األصــلية واحلركــات       ”وخبــصوص   - ٥٣ ــى ســلطة ال ــدة ترتكــز عل ــة جدي ــاء دول بن
القـضاء علـى االسـتعمار مـن خـالل      ”، تتـوخى اخلطـة     “االجتماعية واملنظمات األهلية واحملليـة    

تنميــة املنتجــة وتقودهــا يف ســبيل تطــوير االقتــصاد احلكــومي واالقتــصاد اخلــاص  دولــة تــروِّج لل
  .“واالقتصاد اجملتمعي يف سياق تعدد القوميات

  
ــضايا        -تاسعا    ــني بقـ ــدنيني املكلفـ ــوظفني املـ ــدرات املـ ــاء قـ ــة لبنـ ــربامج النظاميـ الـ

  األصلية الشعوب
ال اإلدارة العامــة املتعــددة لــدى بوليفيــا بــرامج لتــدريب مــوظفي اخلدمــة املدنيــة يف جمــ   - ٥٤

  .وتوفر هذه الربامج الدائرة الوطنية إلدارة شؤون املوظفني. الثقافات للشعوب األصلية
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ــة بتــدريب       - ٥٥ ــوزارة اخلارجي ــة الدبلوماســية املتعــددة القوميــات التابعــة ل وتقــوم األكادميي
 فنــانني ليكونــوا اجليــل األول مــن الدبلوماســيني املتعــددي الثقافــات، كمــا تعمــل علــى تــدريب

  .ممثلني ثقافيني يف إطار الدبلوماسية املتعددة الثقافات
ومن املزمع فتح مدرسة ملوظفي اخلدمة املدنيـة، مـن أجـل تقـدمي خدمـة أفـضل هليكـل                      - ٥٦

  .الدولة املتعددة القوميات، حتت إشراف وزارة التعليم
  
ــم املتحــدة بــ        -عاشرا    ــة إلعــالن األم ــز احلكوم ــن تعزي ــات ع شأن حقــوق معلوم

  الشعوب األصلية وتنفيذه
قامـت حكومــة بوليفيــا، تعـبريا منــها علــى التزامهــا حيـال حركــات الــشعوب األصــلية      - ٥٧

والزراعية، بدمج إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية يف الدسـتور الـسياسي                   
عمـــال وهكــذا، ضـــّمنت بوليفيـــا دســـتورها اإل . ٢٠٠٩فربايـــر / شـــباط٧للدولــة الـــصادر يف  

اإللزامــــي حلقــــوق الــــشعوب األصــــلية، فأصــــبحت بــــذلك أول بلــــد يف العــــامل ينفــــذ هــــذا 
  .الدويل الصك

  


