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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة السابعة

 ٢٠٠٨مايو / أيار٢-أبريل/ نيسان٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٨  و٥ و ٤ و ٣البنود 

ل ـــ البيولوجي الثقايف وُسب   وعلتنتغيُّر املناخ وا  ”: املوضوع اخلاص 
 “دور القيادي للشعوب األصلية والتحديات اجلديدةـــال :املعيشة

ــا تكليــف       ــصادر هب ــستة ال ــة باجملــاالت ال ــذ التوصــيات املتعلق تنفي
 للمنتدى الدائم واملتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية

ــسان  ــة حقــوق     : حقــوق اإلن ــرر اخلــاص املعــين حبال حــوار مــع املق
واحلريـــات األساســـية للـــشعوب األصـــلية واملقـــررين      نـــساناإل

 اخلاصني اآلخرين 
 األولويات واملواضيع الراهنة ومتابعتها

 
 احلكوماتواردة من ـــاملعلومات ال  

 
 **بوليفيا  

 

 

 * E/C.19/2008/1. 
.تأخر تقدمي هذا التقرير من أجل تضمينه أحدث املعلومات **
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 مقدمة –أوال  
زخــم احلركــات أســهم فقــد . متــر بوليفيــا مبرحلــة مــن أكثــر املراحــل أمهيــة يف تارخيهــا  - ١

ة اليت تشكل منظمات الشعوب األصـلية والريفيـة جـزءا أصـيال منـها يف رسـم معـامل                    االجتماعي
 ٢٠٠٣أكتـوبر   / ومـرورا حبـرب الغـاز يف تـشرين األول          ٢٠٠٠بلد جديد منذ حرب املاء عام       

وانتهاء باالنتصار التارخيي الذي حققه أول رئيس من أبناء الـشعوب األصـلية، إيفـو مـوراليس                 
أميم املوارد الطبيعية وإعادة تأسيس الدولـة البوليفيـة مـن خـالل مجعيـة               وشكلت املطالبة بت  . أميا

 .تأسيسية حتوال تارخييا وفرصة لبناء بلد جديد
ويف هــذا الــسياق، تتحمــل احلكومــة التزامــا بالــدفاع عــن حقــوق الــشعوب األصــلية      - ٢

بحت الشعوب األصلية والريفيـة أصـبحت اليـوم جـزءا مـن الـسلطة وأصـ               و .وضماهنا وتعزيزها 
ويف املاضــي، كــان ُينظــر إىل الــشعوب األصــلية . ةيــالــسياسات احلكومبــشأن تتخــذ القــرارات 

أمــا اليـوم، فقــد أصـبحت مــسألة   . والريفيـة علــى أهنـا فئــة لوحـدها، بــشكل يكـاد يكــون أبويـا     
 .الشعوب األصلية والريفية جزءا من اهلوية الوطنية وتعددية القوميات

مـوراليس اجلمعيـة التأسيـسية علـى إقـرار      الـرئيس  ت حكومة  وإدراكا هلذا االلتزام، حث    - ٣
 يتضمن األسس املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، ومت اعتمـاده          )١(جديد للدولة سياسي  دستور  

 .٢٠٠٧ديسمرب /يف شهر كانون األول
 

ــة    -ثانيا   ــيات املوجهـ ــى التوصـ ــرد علـ ــات الـ ــسادسة  إىل احلكومـ ــدورة الـ يف الـ
 سابقة ويف دوراته ال)٢(لمنتدىل
كان تأميم املواد اهليدروكربونية من أهم التدابري اليت اتُّخذت يف جمال املـوارد الطبيعيـة         - ٤

مما أدى إىل زيادة ملحوظة يف الضريبة املباشرة على املـواد اهليدروكربونيـة أفـضت بـدورها إىل                  
ي أنـشئ مبوجـب     زيادة املوارد االقتصادية املتاحة لصندوق تنمية الشعوب األصلية والريفية الذ         

يف املائـة مـن الـضريبة    مخـسة  وينص هذا املرسـوم علـى رصـد نـسبة       . ٢٨٤٢١املرسوم السامي   
__________ 

 )١( http://abi.bo/coyuntura/asamblea/nueva_cpe_aprobada_en_grande_en_detalle_y_en_revision.pdf. 
ــدائم املعــين بقــضايا         )٢(  ــدى األمــم املتحــدة ال ــسادسة ملنت ــدورة ال ــرد التوصــيات املوجهــة إىل احلكومــات يف ال ت

 ٣٩ و ٣٧ و ٣٣ و ٢٦ و ٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٤ و ٣ و ٢الــشعوب األصــلية يف الفقــرات 
 ٧٢ و   ٧١ و   ٦٦ و   ٦٥ و   ٦١ و   ٥٧ و   ٥٦ و   ٥٣ و   ٥١ و   ٥٠ و   ٤٤ و   ٤٣ و   ٤٢ و   ٤١ و   ٤٠و  
 ١١٨ و   ١١٦ و   ١١٥ و    ١١٢ و    ١١٠ و    ١٠٩ و    ١٠٣ و    ٩٦ و    ٩٥ و    ٨٢ و    ٨١ و    ٧٨ و    ٧٤ و
الوثـائق  ( من التقريـر     ١٥٣ و   ١٤٧ و   ١٤٦ و   ١٤٥ و   ١٣٧ و   ١٣٣ و   ١٣٠ و   ١٢٨ و   ١٢٣ و   ١١٩ و

ــ ــاعي،  الرمسيـــ ــصادي واالجتمـــ ــم ٢٠٠٧ة للمجلـــــس االقتـــ ــق رقـــ ــر(E/2007/43) ٢٣، امللحـــ  :، انظـــ
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_sixth.html. 
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ويف هذا الـصدد، ميكـن اسـتخالص نـسبة زيـادة      . املباشرة على املواد اهليدروكربونية للصندوق   
: ٢٠٠٧رصيد هـذا الـصندوق مـن بيانـات الـضريبة املباشـرة علـى املـواد اهليدروكربونيـة لعـام                  

 مليـون   ١١٧حنـو   ( بوليفيانو   ٨٩٤ ٥٧٦ ٧١٥,٤٦ ، بلغت الضريبة ما قدره    ٢٠٠٥في عام   ف
 مليـون  ٢٦٠زهـاء  ( بوليفيـانو  ١ ٩٧٤ ٠٦٠ ٩٢١ إىل ٢٠٠٧، يف حني ارتفعت عام     )دوالر
وهكــذا، ســامهت الــضريبة املباشــرة علــى املــواد اهليدروكربونيــة يف تنفيــذ مــشاريع يف  ). دوالر

فـإن اسـتغالل املـوارد      وبالتـايل،   . ل الـشعوب األصـلية غالبيـة سـكاهنا        املناطق الريفيـة الـيت تـشك      
هم بصورة مباشرة، من جهة، يف حتقيق أهداف األلفية املتعلقة بالقضاء علـى الفقـر               الطبيعية يس 

وتوفري التعليم للجميـع وختفـيض معـدل وفيـات الرضـع وحتـسني الـصحة النفاسـية، ومـن جهـة                   
 .ية بصورة فعالةأخرى يف إعمال حقوق الشعوب األصل

 
تركيز املنتدى بوجه خاص على أطفال وشباب ونساء الشعوب األصلية        -ثالثا  

 ومجع البيانات وتصنيفها ومبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية
 نقطـة حتـول يف      ، بصيغته اليت أقرهتـا اجلمعيـة التأسيـسية        ،ميثل الدستور السياسي للدولة    - ٥

. ال خاصـا عـن مـسألة محايـة ودعـم أطفـال ونـساء الـشعوب األصـلية                  تاريخ البلد لتضمينه فـص    
ففي حالة أطفال الشعوب األصـلية علـى سـبيل املثـال، ُيعتـرف حبقـوقهم يف اهلويـة االجتماعيـة                   

وفيمـا يتعلـق بنـساء      . الثقافية وكذا يف التعليم املتعدد الثقافات على أن يراعـي ثقافتـهم اخلاصـة             
 .قهن يف أمومة مأمونة تشمل رؤية عملية متعددة الثقافاتالشعوب األصلية، يراعى أيضا ح

وال بد من اإلشارة أيضا إىل خطوة أساسية أخرى يف جمال التـشريعات املتعلقـة بنـساء                - ٦
مـا يـنص عليـه     الشعوب األصلية تتمثل يف كفالة حق املـرأة يف احلـصول علـى األرض، حـسب             

 .تعلق به بشأن التجديد اجملتمعي والنظام امل٣٥٤٥القانون 
 / شـباط ١٦ املـؤرخ  ٢٩٠٣٣ويف جمال املـشورة واملـشاركة، اعُتمـد املرسـوم الـسامي        - ٧

ــلية والريفيــــة يف جمــــال املــــواد    ٢٠٠٧فربايــــر   الــــذي يــــنظم املــــشورة مــــع الــــشعوب األصــ
الـصادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة       ١٦٩وينبثق هـذا التـشريع عـن االتفاقيـة       . اهليدروكربونية

شأن املـــواد اهليدروكربونيـــة، الـــذي يتـــضمن فـــصال خاصـــا عـــن حقـــوق  بـــ٣٠٥٨والقـــانون 
يونيـه  /وجدير بالذكر أنه على الرغم من تصديق الدولة البوليفية يف حزيـران  . الشعوب األصلية 

، مل ُتــنظم هــذه املــشورة ومل ُتنفــذ أبــدا  ١٢٥٧ مبوجــب القــانون ١٦٩ علــى االتفاقيــة ١٩٩١
 الـذي يـنظم     ٢٠٠٧ لعـام    ٢٩٣٠١ُتمـد املرسـوم     ويف نفس الوقـت تقريبـا، اع      . بشكل مناسب 

 .الرصد االجتماعي البيئي يف األنشطة املتعلقة باملواد اهليدروكربونية
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نظـام للمــشورة يف األنـشطة التعدينيـة أعــد بالتعـاون مــع     اقتــراح بوضـع  حاليـا  ويوجـد   - ٨
 إىل  ويـشكل قطـاع التعـدين أحـد أكثـر املـسائل حـساسية بـالنظر               . منظمات الشعوب األصـلية   

ارتفاع أسعار املعادن يف الـسوق وموقـف بعـض قطاعـات التعـدين املناهـضة حلقـوق الـشعوب                    
 .األصلية

 .ومن جهة أخرى، أدرج احلق يف املشورة بصورة فعالة يف الدستور - ٩
 

 العقبات اليت تعترض تنفيذ توصيات املنتدى -رابعا  
ت متثلت بوجـه    وب األصلية عقبا  واجهت موجة التغيري اليت يشهدها البلد لصاحل الشع        - ١٠

 االقتصادية الـيت كانـت فيمـا مـضى تـتحكم يف الـسلطة الـسياسية يف                  خاص يف مجاعات القوى   
واليـوم تفقـد هـذه اجلماعـات مـا كـان هلـا مـن              . البلد طـوال الفتـرة الدميقراطيـة األخـرية تقريبـا          

لألســف إحــدى ومتثــل العنــصرية . امتيــازات ممــا جعلــها تــرفض قبــول التحــوالت االجتماعيــة  
حـدثت يف كـانون   فقد استرعت االنتباه بـشكل خـاص مظـاهر التمييـز الـيت        . العقبات الرئيسية 

 - ، يف حمافظة سانتا كروز، عندما قامت جمموعـات مـن الـشباب الفاشـيني              ٢٠٠٧يناير  /الثاين
ــدفاع عــن احملافظــة،        ــصليبيني، حتــت ذريعــة ال ــشباب ال ــضوين حتــت اســم احتــاد ال ــازيني املن الن

 .عتداء مرارا على الفالحني بالشتم والضربباال
ومــن األحــداث اهلامــة األخــرى يف جمــال العنــصرية مــا وقــع يف مدينــة كوبيخــا حيــث    - ١١

 عـن  “الـدفاع ”والتهديـد واالعتـداء لتقـصريهم يف       تعرضت جمموعات من الفالحـني للترهيـب        
سـوكري، وهـي مقـر    غـري أن احلـدث األشـد وقعـا كـان مـا شـهدته مدينـة          . احملليـة ‘‘ املصاحل’’

 ناخبني من الشعوب األصلية وممـثلني ملنظمـات         التأسيسية حيث هاجم شبان جامعيون    اجلمعية  
 واعتــدوا علــيهم ووجهــوا إلــيهم الــشتائم كــانوا يــدعون إىل إقــرار الدســتورالــشعوب األصــلية 

 أو  “مـن لـيس منـا حيـوان       ”ولعل إطالق شعارات من قبيل      .  وبصقوا يف وجوههم   والضربات
 دليـل علـى العنـصرية املتجـذرة الـيت مـا زالـت سـائدة يف               “د هجـني مـن الطـني والبهيمـة        واهلن”

وقد اسُتغل هذا احلدث من جانب املعارضة الـسياسية للحكومـة الـيت تـستمد             . اجملتمع البوليفي 
وقـد أدت مـشاعر العنـصرية الـيت تقـوم علـى أسـاس الـدفاع                 . دعمها من احلركات االجتماعية   

إىل أعمال اضطهاد وعنف وتعـصب بتحـريض        ‘‘ لألمة البوليفية ’’املتجانس  املزعوم عن الطابع    
 . من جمموعات السلطة البائدة

وأدان رئــيس اجلمهوريــة تلــك األعمــال التمييزيــة وأحــاط املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة     - ١٢
، رودولفـو سـتافنهاغن، علمـا هبـا أثنـاء      للـشعوب األصـلية  حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية      

ديـــسمرب / كـــانون األول٧نـــوفمرب إىل / تـــشرين الثـــاين٢٥مـــن يف الفتـــرة رتـــه إىل بوليفيـــا زيا
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اخلاص يف املذكرة األولية الـيت أعـدها بـشأن البعثـة الـيت              ويف هذا الصدد، أعلن املقرر      . ٢٠٠٧
  :أن )(A/HRC/6/15/Add.2قام هبا 

تتمثــل يف  مــسألة خطــرية ]الــيت أثــارت االنتبــاه هــي[أحــد املــسائل الرئيــسية ”  
ــساء        ــيما النـ ــلية، وال سـ ــشعوب األصـ ــد الـ ــز ضـ ــصرية والتمييـ ــاهرة العنـ ــتمرار ظـ اسـ

، ويف مواقف األحـزاب الـسياسية ومجاعـات الـضغط الـيت حتـرض               ]٠٠٠. [األصليات
يف بعــض األحيــان علــى ممارســة العنــف ضــد أشــخاص بــسبب انتمــائهم إىل الــشعوب  

بريات ذات مــضمون عنــصري وكــثريا مــا تتناقــل بعــض وســائط اإلعــالم تعــ . األصــلية
موجهة ضد الشعوب األصـلية، فتـضحي مببـدأي املوضـوعية والرتاهـة يف سـبيل حتقيـق                  

وممـا يـثري القلـق أن الـرتاع الـسياسي الـذي متـر بـه بوليفيـا حاليـا أحيـا                      . مصاحل متحيزة 
 .“مظاهر للعنصرية أليق مبجتمع استعماري منها مبجتمع دميقراطي حديث

.  عـن التمييـز يف بوليفيـا       دراسـة شـاملة   شكلة، ُتجري احلكومة حاليا     وللتصدي هلذه امل   - ١٣
، ســُتتخذ التــدابري املناســبة الــيت ستــشمل تنظــيم محــالت  اوعلــى ضــوء النتــائج املستخلــصة منــه

ومبـوازاة ذلـك، جيـري العمـل إلعـداد قـانون ملكافحـة التمييـز حيـدد          . توعية بشأن هذه الظاهرة 
 .عقوبات على أعمال العنصرية

ولتنفيذ توصيات املنتدى الدائم، حتتاج الدولة البوليفية إىل االسـتثمار يف وضـع بـرامج                - ١٤
وحتتـاج أيـضا    . تعليمية وتدريبية للموظفني احلكوميني على املستوى احمللي واإلقليمـي والـوطين          

ــى         ــشعوب األصــلية عل ــوق ال ــة حبق ــسية املتعلق ــصكوك الرئي ــيم ال ــشر وتعم إىل االســتثمار يف ن
واملؤسسات املعنية بالشعوب األصلية، وكـذا علـى أصـحاب مـشاريع القطـاع العـام                املنظمات  

 .من غري الشعوب األصلية
وعلى الرغم من التغريات اليت طرأت بدءا مـن املنظمـات االجتماعيـة ذاهتـا، علـى حنـو                   - ١٥

 فــإن هنــاك عقبــات تعتــرض تنفيــذ توصــيات املنتــدى الــدائم يف  ،مــا خلُــص إليــه املقــرر اخلــاص
ستويات الوسيطة للدولة، من قبيل حمافظات وبلديات بعـض املنـاطق الـيت أعلنـت معارضـتها                 امل

 .حلكومة الرئيس موراليس
 

 العوامل امليسرة لتنفيذ توصيات املنتدى الدائم  -خامسا  
إن املناخ االجتماعي والسياسي واالقتـصادي مـؤات جـدا للـشعوب األصـلية والريفيـة            - ١٦

 لرئيس اجلمهورية، إيفو موراليس، الذي عـزز إدمـاج حقـوق الـشعوب              بفضل القيادة الرشيدة  
 .األصلية وأحلق ممثلني وأشخاصا من الشعوب األصلية بوظائف حكومية من مجيع املستويات
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وال شك أن الدستور حيدد وجهة جديدة من حيـث إدمـاج مـسألة الـشعوب األصـلية                   - ١٧
 من منطلق الـشعوب األصـلية بـصفة خاصـة           يف مجيع القطاعات وإدراجها يف مجيع فصوله، إما       

 .أو يف إطار تعدد الثقافات
والتكامـل واملعاملـة   الثنائيـة  وأدرجت احلكومة يف عملها قيم الـشعوب األصـلية بـشأن            - ١٨

الذي خيتلف عـن مفهـوم العـيش    ) العيش الكرمي (Sumag Qamana)(باملثل، املوجزة يف مفهوم 
ــضل  ــشكل أف ــرد اإلشــارة إىل هــذه ا . ب ــضا يف  وت ــيم أي ــة  لق ــد للدول ــسياسي اجلدي . الدســتور ال

ويشكل رمز الدولة اجملتمعية املتعددة القوميات تغـريا هامـا ألنـه يـدمج فئـات األغلبيـة يف البلـد                     
 .اسُتبعدت لدى تأسيس اجلمهوريةكانت قد اليت 
جدير بالذكر كذلك أن هـذه القـيم قـد وردت سـابقا يف اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة يف                     و - ١٩

الـذي يؤكـد بقـوة علـى إعطـاء األولويـة لـسياسات           ‘ دميقراطيـة البوليفيـا   ’أحد حماورها املعنون    
تنمية الشعوب والقوميات األصلية، كما هو احلال، علـى سـبيل املثـال، يف الـسياسات املتعلقـة                  

 .، وما إىل ذلكباألراضي والتنمية الريفية والتعليم
 

الالزمــة  غريهــا مــن األدوات املماثلــة  القــوانني اخلاصــة، والــسياسات أو  - سادسا 
 ملعاجلة مسائل الشعوب األصلية

 الفالحـني مـن     صاحليف ظرف عامني، أصدرت احلكومة قرابة عشرين مرسوما ساميا ل          - ٢٠
قـانون إعـادة توزيـع األراضـي     (أبناء الشعوب األصلية وثالثـة قـوانني أساسـية إلحـداث التغـيري             

ــة    ــد مجعي ــدعوة إىل عق ــة، ال ــشأن     اجملتمعي ــم املتحــدة ب ــسية، واعتمــاد إعــالن األم ــوق تأسي حق
وتتمثـل اخلطـوة األساسـية الـيت قطعتـها اإلدارة البوليفيـة يف النـهج اجلديـد                  ). الشعوب األصـلية  

فهــذه املعــايري إمنــا تــشجع اليــوم علــى إحــداث تغــيريات .  جتــاه حقــوق الــشعوب األصــليةتبــعامل
 .من أبناء الشعوب األصليةهيكلية وتوضع باالشتراك مع منظمات الفالحني 

 
 الدعوة إىل عقد اجلمعية التأسيسية - ألف 

 الــدعوة إىل عقــد  ٢٠٠٣مــارس / آذار٦ املــؤرخ ٣٣٦٤وجهــت مبوجــب القــانون    - ٢١
ــا رئيــسيا مــن مطالــب    ،اجلمعيــة التأسيــسية ــاء  وهــو مــا ميثــل مطلب منظمــات الفالحــني مــن أبن
ــشعوب األصــلية   ــن ال ــزءا م ــة’’وج ــشرين األول خط ــ/ت ــب احلركــات  (‘‘ ٢٠٠٣وبر أكت مطال

 .)االجتماعية
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 الدستور السياسي للدولة - باء 
 اعتمدت اجلمعية التأسيسية الدستور الـسياسي       ،٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٤يف   - ٢٢

 إذ يعـزز    ،ة يف تاريخ النظام اجلمهوري يف البلد      ساميثل أحد أهم األحداث ال    ميوهو ما   . للدولة
ولئن كان يـتعني طـرح الدسـتور لالسـتفتاء ليـدخل حيـز              . شهده بوليفيا الدستور التغيري الذي ت   

ققت فيه أوجه تقـدم كـبري فيمـا يتعلـق حبقـوق الـشعوب               حتالنفاذ، فإنه يتضح من مواده أنه قد        
ومما جيدر ذكره بوجه خاص يف هذا الـصدد، أن املقـرر اخلـاص لألمـم املتحـدة املعـين          . األصلية

 .‘‘تسري على مجيع شعوب العامل’’ القاعدة باحلق يف الغذاء أشار إىل أن 
 :اجلوانب اليت حققها الدستور وفيما يلي أهم أوجه التقدم - ٢٣
 

 دولة متعددة القوميات واجملتمعات والثقافات  
هذا حدث غري مسبوق ال على الـصعيد الـوطين فحـسب، بـل وكـذلك علـى الـصعيد                     - ٢٤

وتتمثـل أمهيـة هـذا اإلجـراء يف     . وحـدة البلـد   متميـزة يف إطـار    بوجود شـعوب    قد أُقر   ف. الدويل
ــا  ــة    . اقتــداء بلــدان أخــرى ببوليفي وقــد صــدر يف هــذا الــصدد، يف أعقــاب حلقــة العمــل الدولي

الـيت نظمتـها هيئـة التنـسيق        ‘‘ لشعوب األصلية، الدستور والدول املتعددة القوميات     ا’’: املعنونة
فيـه   جـاء بيان  ،  ٢٠٠٨يناير  /نون الثاين ملنظمات الشعوب األصلية يف بلدان األنديز يف شهر كا        

 بـدء مـن فتـرة    ،حنضر هذه احللقة يف سياق يتعلـق بأمريكـا اجلنوبيـة الـيت مل تنفـك تـشهد             .. .’’
 الشعوب األصلية، تغيريات سياسية هيكلية تقتـضي        سلطةاملقاومة وصوال إىل مرحلة بناء نظام       

لة األمة، حيث يتواصل بـاطراد نقـل        وحتدث بدورها تغيريات سياسية على األمناط القدمية للدو       
؛ ممــا يفــتح مــساحات جديــدة لألخــذ  عمليــات التــأميمامللكيــة إىل القطــاع اخلــاص واحلــد مــن  

 Sumaq الكـــرمي تمـــع مبـــا حيقـــق العـــيشاجمليف بالدميقراطيـــة واملـــشاركة علـــى قـــدم املـــساواة 

Kawsay/Sumaq Qamana ،ويغلب نظرية التنمية الليربالية اجلديدة‘‘. 
أبيـا يـاال، مـن نزاعـات متواصـلة جـراء              يف أراضينا وأقاليمنا يف    ،دين ما جناهبه أيضا   ن’’ - ٢٥

 بـشكل   حقوقنـا وحركاتنـا   ممارسـة   القضاة والشرطة وجترمي    االضطهاد من   اجتياحات أراضينا و  
، نتيجــة فــرض سياســات تكــرس أعمــال النــهب الــيت تقــوم هبــا الــشركات املتعــددة          متزايــد

 .‘‘ةريين من املتسترين بقناع الدميقراطياجلنسيات بدعم من الكث
 حـرر قد أثبتنا، بنفس الطريقة يف بوليفيا، إن حركـة الـشعوب األصـلية واجملتمـع املت               و’’ - ٢٦

مـــا زاال ) لعقليـــة االســـتعمارية اجلديـــدةا(مـــن الـــسياسة املركـــزة علـــى علـــى اإلرث األورويب 
ارس أعمـال التعـدين واحلـصار        متـ   هـي الـيت    يـة لتحقيق التغـيريات ولكـن الفاشـية اليمين       يناضالن  
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وسائط اإلعالم ملنع حتقيق التغـيريات الـيت صـوتت هلـا أغلبيـة سـكان                والتخريب والتالعب عرب    
 .‘‘بوليفيا بتصويتها لشخص األخ الرئيس إيفو مورالس

وهلذه األسباب، تتفق الشعوب األصلية على التصديق على قرارهـا الثابـت باالنـضمام               - ٢٧
لبنــاء شــعوهبا والكفــاح مــن أجــل املــشاركة وبنــاء الــدول املتعــددة القوميــات         إىل أبيــا يــاال  

 . وتعلن قرارها هذا ألبيا ياال وللعامل،واجملتمعات املتعددة الثقافات
 

 يةالعقلية االستعمارال يكرس دستور   
فكرة التفكري باألصالة عن أنفسنا، دون وصاية تفرضها علينا ثقافـات           الدستور  رسخ  ي - ٢٨

 . ختتلف أفكارها عن أفكارناأخرى
 

 حرية تقرير املصري  
 حرية تقرير املصري جلميع الفالحني من أبناء األمـم والـشعوب األصـلية يف البلـد                 ةلاكف - ٢٩

 .بأسره
 

  من أبناء األمم والشعوب األصليةفصل خاص لتناول حقوق الفالحني  
الحـني مـن أبنـاء الـشعوب       بالرغم من أن الدستور يتنـاول بـصورة شـاملة موضـوع الف             - ٣٠

 . فإنه يتضمن أيضا فصال خاصا يتناول حقوقهم،األصلية
 

 الصحة والتعليم  
يتــضمن الدســتور فــصلني خاصــني عــن الــصحة والتعلــيم اللــذين يوجــد بــشأهنما إقــرار  - ٢٩

 .التعدد اللغويببضرورة أن يتسما بالتعدد الثقايف والتنوع الثقايف الداخلي و
 

 ة للفالحني من أبناء للشعوب األصلية الوالية القضائي  
االعتـراف هبـذه الواليـة واحترامهـا وعـدم التعامـل معهـا علـى أهنـا                  ينص الدستور على     - ٣٠

 .جمرد عدالة جمتمعية
 

 اللغات الرمسية  
 .عترف جبميع لغات الشعوب األصلية كلغات رمسيةي - ٣١
 

 الدميقراطية اجملتمعية  
 . شكال من أشكال الدميقراطية القائمة داخل البلدجتماعيةرف بالدميقراطية االعتي - ٣٢
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 هوية الشعوب األصلية  
عتـرف جلميـع األمـم والـشعوب        تفاديا للرتاعات الناشئة عن التحديـد الـذايت للهويـة، يُ           - ٣٣

هــذه الــصيغة (الفالحــون مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية : األصــلية بــصيغة وحيــدة تــشمل اجلميــع
 ).حرفيا

 
   الذايت للفالحني من أبناء لشعوب األصليةاالستقالل  

 ا يف احلكـم الـذايت وحقـ   ااعتراف رمسي هبذا النـوع مـن االسـتقالل باعتبـاره حقـ            هناك   - ٣٤
 .يف تقرير املصري املكفول لألمم والشعوب

 
 األراضي واألقاليم  

مــن أبنــاء لفالحــني اإقلــيم الــيت تــضم عتــرف بامللكيــة اجملتمعيــة أو اجلماعيــة لألراضــي ُي - ٣٥
. وحبمايـة تلـك امللكيـة وضـماهنا    ذات الثقافـة املـشتركة   الشعوب األصلية، واجملتمعات األصـلية     

ــشاسعة وحيــدد بوضــوح املقــصود هبــذا املــصطلح        ــزارع ال  .وحيظــر الدســتور صــراحة نظــام امل
مـن خـالل اسـتفتاء    )  هكتـار ١ ٠٠٠ إىل ٥ ٠٠٠(أنـه سـيتم حتديـد مـساحتها القـصوى         ذلك
ويـرد  . ضا إشارة إىل العبوديـة باعتبارهـا مـن أسـباب إعـادة األراضـي ألصـحاهبا                وترد أي . وطين

 .نظم سوق األراضياليت تأيضا أن الدولة هي 
 

 لى األراضيعصول حق املرأة يف احل  
 .القواننيأصبح مقررا يف كرس يف الدستور هذا احلق الذي  - ٣٦
ظـام اجلمهـوري دسـتور يتـضمن        وميكن اجلزم بأنه مل يوجد مـن قبـل قـط يف تـاريخ الن               - ٣٧

فقــد أدرج الدســتور حقــوقهم املكرســة ســواء يف االتفاقيــة  . بالفعــل حقــوق الــشعوب األصــلية
ذا ـن هــإوميكــن القــول كــذلك .  أو يف اإلعــالن املتعلــق حبقــوق الــشعوب األصــلية ١٦٩ رقــم

ــدوليني      ــصكني ال ــواردة يف هــذين ال ــارات ال ــاق بكــثري االعتب ــنص ف ــرار  . ال ــى إق  وســيترتب عل
ــقالدســتور  ــة  ســن  االســتفتاء العمــل يف املــستقبل علــى  عــن طري ــة (قــوانني حتقيــق التنمي العدال

اجملتمعيــة، االســتقالل الــذايت للــشعوب األصــلية، التــصريف املتعــدد الثقافــات للــشؤون العامــة،  
 .) إىل ذلك وما
 

 قانون إعادة توزيع األراضي اجملتمعية - جيم 
ــشر٢٨ املــؤرخ ٣٥٤٥القــانون  - ٣٨ ــاين ت ــوفمرب /ين الث ــع األراضــي  ٢٠٠٦ن ، إعــادة توزي

 تـوزع   ،فمن خالل هذا القانون   . النظرة إىل موضوع األراضي   سيكون من شأنه تغيري     اجملتمعية  



E/C.19/2008/5/Add.3
 

10 08-23497 
 

ستــصالحها ابالفعــل األراضــي اجملتمعيــة علــى الفالحــني مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية، ويعــزز     
وهــو مــا يــشكل يف .  املــصادرةجــرى تفعيــل أســلوبو. باعتبارهــا ممتلكــات مجاعيــةمتليكهــا و

وخالصـة  . ثورة زراعية مشفوعة حبمـالت لتعبئـة الفالحـني مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية              الواقع  
 .ثورة زراعيةيف إطار عادة توزيع األراضي اجملتمعية جيري إ هالقول إن

ومثة معلومة أساسية أخرى بشأن األراضي تقـيم الـدليل علـى التقـدم احملـرز يف إعمـال                    - ٣٩
وق الشعوب األصلية يف األراضي مفادها أنه بعد عامني من تويل الـرئيس مـوراليس ملقاليـد                 حق

 مليـون دوالر  ١,٥ مليون هكتار من األراضي بتكلفـة   ١٠,٢األمور، مت استصالح ما جمموعه      
 مـن  ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٦للهكتار الواحد، بينما كانت مساحة مـا مت استـصالحه يف الفتـرة مـن               

وقـد مت قبـل أشـهر    .  مليون دوالر للـهكتار الواحـد      ٩,٦٦ هكتار بتكلفة     مليون ٩,٢األراضي  
 الراميـة إىل    ٢٨٧٣٨ إىل   ٢٨٧٣٣من قانون إعادة توزيع األراضي اجملتمعية سـن املراسـيم مـن             

 .لى األراضي وحيازهتاعصول حلاملتعلقة باحتويل اهلياكل غري املتكافئة 
 

  الذي مت مبوجبه إقرار٢٠٠٧مرب نوف/ املؤرخ تشرين الثاين٣٧٦٠القانون  - دال 
 إىل هحّولـ  وإعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية            ٣٧٦٠أقر القانون    - ٤٠

 .صك ملزم قانونا
 

  العبودية وحترير الشعب الغوراينالقضاء على - هاء 
 إنـشاء   ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣ املـؤرخ    ٢٩٢٩٢مت مبوجب املرسوم الـسامي       - ٤١

لقضاء على السخرة وغريها مـن أشـكال العمـل املماثلـة،            املعين با ملشترك بني الوزارات    اجمللس ا 
. علــى أســاس خطــة مــشتركة بــني الــوزارات إقــرار حتريــر شــعوب الغــوراين األســرية  أيــضا ومت 
. توجد سـابقة بـشأن هـذا اإلجـراء رغـم أن وجـود هـذه اجلماعـات األسـرية كـان معلومـا                وال

 مـن أسـر   ٥٨٠الضـطالع بـه يف إطـار هـذه اخلطـة مـا جمموعـة           وسيشمل العمـل الـذي سـيتم ا       
سـبتمرب  /شـهر أيلـول   عـن    وفـق تقـديرات احلكومـة        ،اء الشعوب األصلية األسرية املوجـودين     ـأبن

ومـن  . ، يف مقاطعيت تارخيا سانتا كروز وشوكسـساكا حيـث يوجـد الـشعب الغـوراين               ٢٠٠٧
مـصادرة  ،  ٢٠٠٧نـوفمرب   /لثـاين  تـشرين ا   ٢٨املنصوص عليه مبوجـب املرسـوم الـسامي املـؤرخ           

 . بالفعلاوستستغرق هذه العملية بضعة أشهر، ولكن شرع فيه.  هكتار١٨٠ ٠٠٠
 

  اإلمنائي اجلديدموذجالن - واو 
، ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٢ املــؤرخ ٢٩٢٧٢ مــن خــالل املرســوم الــسامي تعتمــدا - ٤٢
ى حنو شـامل مفهومـا      وهي خطة تتضمن عل   ،  )٢٠١١-٢٠٠٦(طة الطيب الوطنية اإلمنائية     اخل
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ولذا فهـي تـستند     . جديدا للتنمية، وتقوم على الدروس املستخلصة من جتربة الشعوب األصلية         
 القـضاء علـى الفقـر، والتوزيـع         ذي يـستهدف  الكرامـة، الـ   ذات  ركن بوليفيـا    : إىل أربعة أركان  

علـيم،  وقطـاعي الـصحة والت     وهناك صلة بني هذا الـركن     . العادل لإليرادات والثروات والفرص   
ــا امل  جممعــات إنتاجيــة متكاملــة،  الــذي يــستهدف تكــوين  ، ةنتجــومــا إىل ذلــك؛ وركــن بوليفي

إلتاحــة فــرص العمــل؛ وركــن بوليفيــا الدميقراطيــة، ويقــصد بــه بنــاء الدولــة املتعــددة القوميــات 
 ميـارس فيهــا الـشعب احلكــم علـى املــستوين االجتمـاعي، واجملتمعــي؛ وركــن     الــيتواجملتمعـات،  

وتـشارك منظمـات الفالحـني مـن     . الـسيادة، املتعلـق باختـاذ القـرارات دون تـدخل        ت  ذابوليفيا  
 .ةميقراطيأبناء الشعوب األصلية على حنو شامل يف مجيع احملاور، وخباصة يف حمور بوليفيا الد

 
 ئية اإلقليميةاملنتديات اإلمنا - زاي 

خلطـة  الـيت تتوخاهـا ا  ملة مت يف سياق بنـاء خطـط إمنائيـة إقليميـة تتـسق مـع الرؤيـة الـشا          - ٤٥
يهـدف كـل منتـدى    و. اإلمنائية الوطنية، إنشاء منتديات إمنائية خمتلفة يف مناطق حمددة من البلـد         

هــذه املنتــديات مراعــاة رؤيــة ومقترحــات الفالحــني مــن أبنــاء الــشعوب واألمــم األصــلية    مــن 
منطقــة  (يــة   إنــشاء أربعــة منتــديات إقليم   ٢٠٠٧ومت حــىت عــام   . املقــيمني يف تلــك األمــاكن   

 ).نتانال، ومنطقة مشال بوتوسي، ومنطقة جنوب شرق بوتوسيبااألمازون، ومنطقة 
منظمـات  (ومكنت هـذه املـساحات مـن مـشاركة مجيـع األطـراف الفاعلـة يف املنطقـة                    - ٤٤

ــا إىل ذلــك    ــديات، ومقاطعــات، وم ــة، وجامعــات، وبل ــاالقتران مــع منظمــات  ) غــري حكومي ب
 باإلضـافة إىل ذلـك أن التنميـة         وقد أصـبح مـن املـسلم بـه        . صليةالشعوب األ الفالحني من أبناء    

 .ينظر إليها من زاوية اإلنتاج فقط ال
 

 احلق يف التعليم - حاء 
 :يف هذا اجملال، اختذت ثالثة تدابري أساسية - ٤٥

لتعلـيم، الـذي وضـع باالشـتراك مـع منظمـات             ل مشروع قانون أفلينـو سـينياين      )أ( 
 تعـدد الثقـايف   يتـسم بال   وينص املشروع على األخذ بتعليم       ،وب األصلية الفالحني من أبناء الشع   

 العقلية االستعمارية؛وال يكرس  اللغة ة الداخلي وثنائييفاالثقالتنوع و
 بيزو بـوليفي    ٢٠٠مشروع بونو خوانسيتو بنتو الذي مت يف سياقه رصد مبلغ            )ب( 

وقد اسـتفاد مـن هـذا       . ل السادس جلميع تالمذة املدارس احلكومية من الفصل األول حىت الفص        
أبنـاء الـشعوب األصـلية، فـضال عـن أن      الـيت يـسكنها   اإلجراء خباصة أطفال من املناطق الريفيـة    

 طفــال ١ ٣٢١ ٨١٢واســتفاد مــن الربنــامج مــا جمموعــة  . املــشروع حيــول دون تــرك املــدارس 
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مباشـرة إىل مـا يعـود    تـذهب   الضريبة املباشرة على املواد اهليدروكربونية   وطفلة مما جيعل موارد   
 بالنفع على حقوق اإلنسان للشعوب األصلية؛

وقد شرع يف هذا الربنامج بتعاون مـع        . ‘‘أنا أستطيع ! أجل’’الربنامج الوطين    )ج( 
حمـو األميـة يف مجيـع أحنـاء البلـد مـع             فـصال مـن فـصول        ٢٣ ٠٠٠كوبا واستلزم فتح أكثر من      
 شخـصا يف    ٩ ٠١١  إىل حمـو أميـة     ٢٠٠٧ عـام    ومت التوصـل حـىت    . التركيز على املناطق الريفية   

ــشاو و ــارا ٦ ٠٢٩ كي ــر الكــبري   . شخــصا يف إمي ــات إىل أن األث ــشري البيان ــاطق  حت وت ــق يف من ق
بيانــات تعــداد عــام وال بــد مــن أن يؤخــذ يف احلــسبان يف ذلــك أنــه وفقــا ل . الــشعوب األصــلية

 . يف املائة٣٧، كانت نسبة األمية بني املرأة الريفية تصل إىل ٢٠٠١
 

 احلق يف الصحة - طاء 
 :يف هذا اجملال، اختذت ثالثة تدابري أساسية - ٤٦

 املــضطلع ،مكــن هبــذا الربنــامجأوقــد . ‘‘العمليــة املعجــزة’’ الربنــامج الــوطين  )أ( 
ــه ــضا   ب ــا أي ــع كوب ــة العــني     إجــرا،باالشــتراك م ــى قرن ــات باجملــان عل ــصاحلء عملي ــن ل ــر م   أكث

 حيـث معظـم الـسكان مـن أبنـاء الـشعوب       ، شخص، وال سيما يف املنـاطق الريفيـة        ١٤٥ ٠٠٠
 األصلية؛
ويتعلـق األمـر هنـا بتقـدمي أغذيـة تكميليـة            .  سـوء التغذيـة    القضاء علـى  برنامج   )ب( 
تفـع فيهـا معـدالت انعـدام املناعـة يف      ويركز الربنامج على أشد البلديات فقرا اليت تر     . لألمهات

 جمال األمن الغذائي؛
ويــستهدف الربنــامج خباصــة أبنــاء . مــشروع قــانون التــأمني الــصحي الــشامل  )ج( 

 .الشعوب األصلية يف املناطق الريفية
 

  الفرص يف اجليشتكافؤبرنامج  - ياء 
أمـا اليـوم، فهـو      . فقـط يف العادة على أنه جهاز قمعي       إليه  كان هذا القطاع ينظر عليه       - ٤٧

 لـرتع وصـمة التمييـز       ٢٠٠٧ذلك أنه خالل اجلهود اليت بذلت يف عام         . جزء من عملية التغيري   
 يف الفـرص،    تكـافؤ  يف إطـار برنـامج ال      ،والتصدي لالسـتبعاد، أحلـق اجلـيش باملعاهـد العـسكرية          

 .مرأة من نساء الشعوب األصلية من مشرق البلد ومغربها ٢٥
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 مةمنحة الكرا - كاف 
، شرعت احلكومة يف صرف منحة الكرامة يف مجيـع       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١ابتداء من    - ٤٨

 جلميـع    وهي تصرف مدى احليـاة     ٣٧٩١أنشئت مبوجب القانون    حيث كانت قد    أحناء البلد،   
. وتسدد املنحة على أساس سـنوي     .  عاما ٦٠البوليفيني والبوليفيات الذين تزيد أعمارهم على       

من املستفيدين من املنحة هم من أبنـاء الـشعوب األصـلية ممـن مل يتمكنـوا أبـدا          واألغلبية الغالبة   
مـن اخلطـة    ‘‘ الكرامـة ذات  وليفيـا   ب’’حـة ضـمن دعامـة       نوتنـدرج امل  . من التمتع مبعاش تقاعدي   

 .هنا تسهم بالفعل بصورة أساسية يف القضاء على الفقر واالستبعادإاإلمنائية الوطنية، حيث 
 

 تمعيةاإلذاعات اجمل - الم 
 وقـد مت حــىت وقــت إعــداد هــذا التقريــر،  . حمطــة إذاعيــة جمتمعيــة٣٠مـن املزمــع إنــشاء   - ٤٩

 .جمتمعية وهناك سبع حمطات جيري العمل يف إنشائهاإذاعية  حمطة ٢٣إنشاء 
 

 املؤسسات الوطنية -سابعا  
ــاحــسب - ٥٠ ــشعوب األصــلية       م ــا تنظــر إىل ال ــة بوليفي ــد حكوم ــا، مل تع  ورد شــرحه آنف
وبالتـايل، مل تعـد   . لريفية على أهنا قطاع قـائم بذاتـه، وإمنـا جـزء ال يتجـزأ مـن هيكـل الـدول             وا

تبـاع هنـج    اويف املقابـل، يتواصـل      . هناك حاجة إىل هيئة حمـددة ُتعـىن حبقـوق الـشعوب األصـلية             
 تابعـة مباشـرة لـوزارة     إدارة  ، وهـي    ‘‘عنصر تعميم حقوق الشعوب األصلية    ’’شامل عن طريق    

وباإلضافة إىل مهام تعميم أو إدمـاج حقـوق الـشعوب األصـلية يف الـسياسات                . سة الرئا شؤون
ــوىل      ــة، تت ــة الوطني ــة اإلمنائي ــواردة يف اخلط ــة ال ــذكورةالعام ــالم   اإلدارة امل ــة واإلع ــام التوعي  مه

 االضـطالع بعمـل حمـدد يتمثـل يف          ٢٠٠٨وُيتـوخى يف عـام      . والتدريب يف جمال هـذه احلقـوق      
انب اإلثنية وإجراء حبث بـشأن حالـة حقـوق الـشعوب األصـلية يف               وضع مؤشرات تراعي اجلو   

 .مخس مناطق إيكولوجية يف البلد
 

ــال قــــضايا     -ثامنا   ــة يف جمــ ــة الوطنيــ ــرامج تــــدريب مــــوظفي املــــصاحل العامــ بــ
 ألصليةا الشعوب

تنظم حكومة بوليفيا بـرامج متواصـلة إلعـداد وتـدريب املـوظفني احلكـوميني يف جمـال                   - ٥١
فعلى سبيل املثال، قامت الدائرة الوطنية إلدارة شـؤون املـوظفني بتنفيـذ    .  الثقافات مراعاة تعدد 

برامج تدريبية على مستوى حائزي الدبلومات لفائدة املوظفني احلكـوميني العـاملني يف اإلدارة              
ويتناول مـضمون الـربامج مواضـيع مـن قبيـل تـاريخ             . العامة من وزارات ومؤسسات المركزية    
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 وثقافتـها وفلـسفة الـشعوب األصـلية وفكرهـا وسياسـات الـشعوب األصـلية                 الشعوب األصـلية  
 .وقوهتا وسلطتها واللغات األصلية

وعلى غرار الدائرة الوطنية إلدارة شؤون املوظفني، تضطلع جامعـات القطـاع اخلـاص               - ٥٢
 يف  والعام وغريها من معاهد التدريب العايل باملهمة اهلامة املتمثلة يف تـدريب مـوظفني مـؤهلني               

 .جمال تعدد الثقافات واإلملام بالثقافة السياسية للشعوب األصلية
 
 العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العاملبخطط العمل فيما يتعلق  -تاسعا  

 الغايـــات ة، يف األســـاس،حتقـــق اخلطـــة اإلمنائيـــة الوطنيـــة والدســـتور الـــسياسي للدولـــ - ٥٣
وقــد . شعوب األصــلية يف العــامل وأهدافــه وبرنــامج عملــهاملنــشودة مــن العقــد الــدويل الثــاين للــ

نفذت حكومة بوليفيا يف وزارات هـذا القطـاع بـرامج حمـددة لتنفيـذ العمـل الرامـي إىل حتقيـق                      
 .األهداف املتوخاة من عمل العقد الدويل الثاين

 وع اخلاص للدورة السابعة للمنتدىمعلومات واقتراحات تتعلق باملوض -عاشرا  
الراســخ يف ثقافــة ‘‘ العــيش الكــرمي’’ احلكومــة البوليفيــة بإدمــاج احملفــل ملفهــوم ترحــب - ٥٤

 .الشعوب األصلية والذي تشجعه احلكومة احلالية
الوقــود بانــدالع وجيــب أن يكــون موقــف حكومــة بوليفيــا واضــحا جــدا فيمــا يتعلــق    - ٥٥
لجمعيـة العامـة بـشأن      فقد أعلن الرئيس يف هذا الشأن خالل الدورة الثانيـة والـستني ل            . يوياحل

 : البيئة
جيب علينا العمل معا إلجياد سبل إنقاذ كوكـب األرض باعتبـار ذلـك أهـم                ’’  

 وقـد اسـتمعُت بـاألمس إىل بعـض          .أمر يف هذا الوقت إذا أردنا إنقـاذ احليـاة والبـشرية           
 أو الوقـود    يـوي ، وحاولـت أن أفهـم مـا هـو الوقـود احل            يـوي  بشأن الوقـود احل    بياناتال

اســتخدام املنتجــات الزراعيــة مــن أجــل  يتعــذر علــي أن أفهــم كيــف ميكننــا  . الزراعــي
أنا أؤمن بـأن الغـذاء      (...)  وال أفهم كيف ُتستغل األرض من أجل اخلردة          ،السيارات

 ).(A/62/PV.7 ‘‘رة للحياةر من أجل اإلنسان وأن األرض مسخَّجيب أن ُيسّخ
 .‘‘اخ ومفهوم العيش الكرمياملنتغري ’’وترد يف املرفق األول الوثيقة املعنونة - ٥٦
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أو تنفيذ إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق          /معلومات بشأن تعزيز و    -حادي عشر   
الــشعوب األصــلية ومقترحــات بــشأن الــسبل الــيت ميكــن مــن خالهلــا         

تــرام  بــدء حــوار بنــاء مــع الــدول األعــضاء مــن أجــل تعزيــز اح لمنتــدىل
 األحكام الواردة يف اإلعالن

ــشعوب األصــلية      قامــت ا - ٥٧ ــا إزاء حركــات ال ــها اللتزامه ــة، إدراكــا من ــة البوليفي حلكوم
والريفية، مبنح الصفة القانونية إلعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، وذلـك                  

  لإلعــالنأصــبح وبالتــايل،. ٢٠٠٧نــوفمرب / الثــاين تــشرين٧ املــؤرخ ٣٧٦٠بإصــدار القــانون 
 وإمنــا أصــبحت لــه قيمــة قانونيــة أيــضا، وأصــبح تنفيــذه ، قيمــة معنويــة وسياســيةلــيس فحــسب

وبذلك احتلت بوليفيا الصدارة يف جمـال حقـوق اإلنـسان للـشعوب األصـلية ألهنـا أول        . إلزاميا
 .بلد يف العامل يتخذ تدبريا من هذا القبيل

وشكل اعتماد اإلعالن جناحا جديدا ملنظمـات الـشعوب األصـلية والريفيـة وأصـبحت              - ٥٨
ــا  تتخــذه أس ــا يف مطالباهت ــشرين األول   . اســا هل ــة يف ت ــسبب، نظمــت احلكوم ــذا ال ــوبر/وهل  أكت
. ، باالشتراك مع هذه املنظمات، اللقـاء العـاملي لالحتفـال باعتمـاد هـذا الـصك الـدويل                  ٢٠٠٧

 ملنظمــة العمــل الدوليــة واخلطــة اإلمنائيــة الوطنيــة ١٦٩، إىل جانــب االتفاقيــة  اإلعــالنيــشكلو
ــسياسي اجل  ــذي ت  والدســتور ال ــة، األســاس ال ــد للدول ــشعوب األصــلية    دي ــوق ال ــه حق ــوم علي ق

 .البلد يف
ومن املزمع بدء عملية جذريـة لتحليـل اإلعـالن ومناقـشته وتعميمـه ونـشره، ميكـن أن                 - ٥٩

 .نتدى، من خالل عنصر التعميمامليشارك فيها 
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 املرفق األول
تمعـــات جمإىل توصـــيات بوليفيـــا : تغـــري املنـــاخ ومفهـــوم العـــيش الكـــرمي   

 وأممه العامل
 

 التصنيع بال حدود  
ــا، إيفــو مــوراليس أميــا، اجملتمــع الــدويل يف الرســائل الــيت       - ١ ــة بوليفي أبلــغ رئــيس مجهوري

، خـالل انعقـاد مـؤمتر القمـة املعـين بـتغري             ٢٠٠٧وجهها إىل العامل من مقر األمـم املتحـدة عـام            
 دمرالــذي يــمعيــة العامــة، أن النظــام  ســبتمرب، وأمــام اجللــسة العامــة للج / أيلــول٢٤املنــاخ يف 
ــب  ــديون      كوكـ ــاقم الـ ــدان يفـ ــدود يف بعـــض البلـ ــري احملـ ــرط وغـ ــصنيع املفـ ــة التـ األرض نتيجـ

 .م يف إبادة شعوبنا وثقافات أسالفناهاإليكولوجية ويس
. وأوضــح أن تركــز رأس املــال يف يــد القلــة لــيس حــال ملــشاكل البــشرية واحليــاة ذاهتــا  - ٢

دي إىل هـالك الكـثريين بـسبب الفيـضانات أو سياسـات التـدخل أو                واألكثر مـن ذلـك أنـه يـؤ        
 .احلروب والكثريين بسبب اجلوع والفقر واألمراض اليت ميكن عادة عالجها

إضافة إىل ذلك، أشار إىل أننا إذا مل نفعل شيئا من أجل وقف االحتـرار العـاملي وتغـري           - ٣
غري أصلية، مهنـيني وغـري مهنـيني، مجيعنـا          املناخ، سنهلك مجيعا، أغنياء وفقراء، شعوبا أصلية و       

ولــن جتــدي يف شــيء األمــوال الــيت قــد تكــون حبــوزة بلــد مــا أو منطقــة مــا أو جهــة   . ســنهلك
 .رأمسالية ما، وإن كانت مؤسسة دولية

وال شك أن أمنا األرض تنوء جبراح مميتة نتيجة الثقافة الغربية املتمثلـة يف اهليمنـة علـى                   - ٤
وتتناقص املوارد الطبيعية لـألرض     . كم رؤوس األموال والطبقية االجتماعية    الطبيعة، ومناذج ترا  

ويف كل سنة متر، تستهلك البلـدان املـصنعة مـوارد تزيـد             . بصورة حادة نتيجة استغالهلا املفرط    
 يف املائـة عمـا تـستطيع األرض جتديـده، ممـا يهـدد بقـاء األرض ورفـاه البـشرية علـى                      ٣٠بنسبة  

 .حد سواء
 

 ين اإليكولوجيتسديد الد  
فاحلـضارة الغربيـة غـري املـسؤولة جعلتنـا          . ويف الوقت ذاته، جند أنفسنا أمام أزمة طاقـة         - ٥

مجيعــا نعتمــد بــشكل كامــل علــى االســتغالل املفــرط للــنفط، إىل درجــة أننــا مل نعــد نــستطيع     
وقــد . احلفــاظ علــى هــذه احلــضارة دون امــتالك إمــدادات متزايــدة ممــا يــسمى الــذهب األســود

ك عهــد الــنفط أن ينقــضي دون أن نعثــر علــى طاقــة ميكــن أن حتــل حملــه بالكميــات الــيت   أوشــ
 .اعتدنا عليها
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وأمام هذه األخطار الـيت هتـدد احليـاة، دعـا رئـيس بوليفيـا األمـم الغربيـة إىل أن تـسدد                    - ٦
ــربح      دينــها اإليكولــوجي وتتخلــى عــن التــرف واالســتهالك املفــرط، وأن ال تفكــر فقــط يف ال

 تكـديس رؤوس األمـوال لـدى ثلـة مـن األسـر أو املنـاطق وإمنـا أيـضا يف احليـاة ويف                         الكثري ويف 
 .البشرية

 
 دفاعا عن أمنا الطبيعة  

إنقاذ كوكـب األرض، أمنـا األرض، أمـام هـذه الـصورة الـيت ال تبعـث علـى                    إىل  سعيا   - ٧
 الطبيعـة، وهـي     الكثري من األمل، اقترح الرئيس على العامل تنظيم حركة دولية للدفاع عن أمنـا             

 األرضـي، وحـث األمـم       كوكبحركة نتمكن من خالهلا أن ندافع عن احلياة والبشرية وننقذ           
ــن أجــل مجــع املقترحــات          ــشعوب األصــلية م ــاملي لل ــؤمتر ع ــد م ــدعوة إىل عق ــى ال املتحــدة عل
واملبادرات من شعوبنا وأممنا ألننا نشكل خمزونا من احلكمة واملعارف العلميـة املستخلـصة مـن                

 .ياة للدفاع عن احلياةاحل
ولــذلك، توجــه بوليفيــا إىل العــامل، ألغــراض املناقــشة الدوليــة، مقترحــا يرمــي إىل تــبين  - ٨
ستراتيجية عاملية تقوم على أساس قيم ثقافة احلياة، وهي ثقافة جنسدها حنـن الـشعوب واألمـم                 ا

 الــيت تواجــه  ســتراتيجية إىل حــل املــشاكل األساســية   الوســتهدف هــذه ا . األصــلية يف العــامل 
لــشعوب وإنقــاذ األرض والبــشرية مــن آثــار تغــري املنــاخ واالســتغالل املفــرط للمــوارد البــشرية ا

 . والغازطواخنفاض إنتاج النف
 

 معا نستطيع بناء منوذج العيش الكرمي  
ــسنوات      إن - ٩ ــار تغــري املنــاخ الــيت ظهــرت يف ال ــاقي آث  ظــواهر اجلفــاف والفيــضانات وب

حــادا يف بوليفيــا وبلــدان أخــرى كــثرية مــن حيــث إنتــاج املــواد الغذائيــة األخــرية وأثــرت تــأثريا 
والصحة واهلياكل األساسية دالئل ملموسة على أن أشـد البلـدان فقـرا، مثـل بوليفيـا، سـتكون                   

 علـى الـنفط، وهـي آثـار ميكـن أن            تملـة أول وأكثر مـن سـيعاين آثـار تغـري املنـاخ واحلـروب احمل              
 .اضعا، ناهيك عن مدى تأثر بناء منوذج العيش الكرميحتطم حىت خطط احلياة األكثر تو

ولذلك، علينا وحنن على شفري أزمة الطاقة وتغري املناخ أن مننع ليس فقط ندرة الـنفط                 - ١٠
وتصاعد أسعاره يف جمال النقل، وإمنـا أيـضا آثارمهـا يف تـوفري الكـثري مـن املنتجـات واخلـدمات                       

تنـا الـراهن مـن قبيـل الـسيارات والبالسـتيك واملـواد              الصناعية اليت نعتمد عليها يف أسـلوب حيا       
الكيميائيــة واألدويــة التقليديــة وغريهــا، وأيــضا املنتجــات الزراعيــة مــن قبيــل البطاطــا والــصويا   
ــستعان يف إنتاجهــا بالعربــات اجلــرارة وآالت اجلــين      ــة أخــرى ُي واألرز والقــصب ومــواد غذائي

 .لصناعي اخلومبيدات احلشرات ومبيدات الطفيليات والسماد ا
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 علينا أن نوجـه اهتمامنـا مـن جديـد       عني خطط حياة أممنا، يت    يفوبالنظر إىل هذه اآلثار      - ١١
إىل جمتمعاتنــا احملليــة مــن أجــل تعزيــز احليــاة واالقتــصاد داخلــها لكــي نــبين معــا منوذجــا للحيــاة   

ء واهلــواء  وثــروات أممنــا واألراضــي اخلــصبة واملــا ناالكرميــة يقــوم علــى أســاس عاداتنــا وتقاليــد  
ــع           ــن القم ــريب وم ــذي ميارســه اجملتمــع الغ ــذات ال ــدمري ال ــن ت ــسنا م ــذلك أنف ــذ ب ــيني، فننق النق
واالستغالل والتلوث وانعدام األمن وآفات املدن الكربى، تلـك األمـاكن القاسـية الـيت مهّـشتنا                 

 .بثقافة تعتمد على طاقة رخيصة
 

 حتريك الطاقة اجملتمعية
 حنـرك الطاقـة اجملتمعيـة ونعـزز إمكاناهتـا ونبـدأ عمليـة إعـادة                 وبناء على ذلك، علينا أن     - ١٢

إذ ال ميكننـا الوثـوق بـأن احلركـات الدوليـة            . عقولنـا بناء جمتمعاتنا احمللية وأممنا بأيدينا وقلوبنا و      
 .هي الوحيدة اليت ميكن أن حتل لنا مشاكلنا

 أن نعـزز  ،وأممـا  أسـرا وجمتمعـات حمليـة    ،وسواء داخل احلكومـة أو خارجهـا، نـستطيع      - ١٣
وبوسـعنا كمـا فعـل أسـالفنا أن         . إنتاج ما حنتاجـه مـن غـذاء ومالبـس وأدوات ولـوازم أخـرى              

نعيش من كل تلك الثروات اليت خلفوها لنا لتلبية احتياجاتنا اإلنسانية وحتقيق االكتفـاء الـذايت     
 .اجملتمعي والوطين وعدم االعتماد على أحد

وتنـا  تنـا احملليـة إنتاجيتـها واسـتدامتها، وذلـك باسـتعادة ثر            وبإمكاننا أن نعيد إىل جمتمعا     - ١٤
، والتحفيـز علـى زراعـة مـا ينطـوي منـها علـى قيمـة غذائيـة عاليـة                     اهلائلة مـن البـذور واألنـواع      

ــالف        ــة أراضــينا وإلت ــة، ووضــع حــد لتعري ــاج واســتهالك املنتجــات اإليكولوجي ــشجيع إنت وت
زيعها، وتشجيع زرع الغابات مع إعطـاء األولويـة         الطبيعة، واستغالل مواردنا املائية وترشيد تو     

 .لألنواع احمللية
وترتبط ثروتنا االقتصادية والروحية ارتباطا مباشرا باالسـتخدام املعقـول للثـروات الـيت               - ١٥

ــا األرض  ــا إياهــا أمن ــا    . تعطين دائمــا وإذا حرصــنا علــى عــدم إيــذائها وإتالفهــا، حــىت يكــون لن
 فإننا سنبين حياة يسودها الرخاء يف ظل انـسجام بـني اإلنـسان              نأكله وتستمر حياتنا كأمم،    ما

 .والطبيعة
 

 استجابة اإلنتاج الحتياجات اجملتمعات احمللية  
قرر الرئيس مـوراليس أيـضا يف األمـم املتحـدة أنـه يـتعني علينـا أن نناضـل كـي تكـون                         - ١٦

اة ولــيس الســتزراع احملاصــيل الغذائيــة لــصاحل اجلــنس البــشري، وأن تكــون األرض لــصاحل احليــ
أنواع الوقود احليوي الالزمـة للـسيارات واخلـردة، وأال تتحـول أمنـا األرض، إىل سـلعة جتاريـة               

 .بسبب نقص الكريوسني والديزل
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نتاجنـا للحيـاة والحتياجـات      إوهلذا السبب، يتعني علينا أن نعمل ألجـل أن يـستجيب             - ١٧
نـاطق املكتفيـة ذاتيـا مـن أجـل حتقيـق مـستوى              جمتمعاتنا ولسيادهتا وأن ننظم توزيعه فيما بـني امل        

االعتمــاد علــى الــذات، حبيــث يــصبح لكــل جمتمــع إنتاجــه الــذايت ويتــسىن لــه تبــادل املنتجــات    
 .وتوزيعها فيما بينه وبني غريه من اجملتمعات واملناطق

ويــتعني علينــا حتقيــق االســتقالل الغــذائي، ســواء فيمــا يتعلــق باملنتجــات احملققــة داخــل   - ١٨
تمع ذاته أو تلك احملققة عن طريق الرقابة على شىت اهلضاب، مبـا ميكِّـن جمتمعاتنـا احملليـة مـن                     اجمل

ضمان توفري الغذاء جلميع السكان عن طريق ما نرمسـه مـن سياسـات ترمـي إىل إنتـاج األغذيـة            
 .السليمة وتوزيعها واستهالكها

 
 الصحة والتلمذة الصناعية واالتصال والعدل الذايت  

ســعنا أن نبــدأ داخــل جمتمعاتنــا، ســواء كنــا يف احلكومــة أو خارجهــا، احملافظــة علــى بو - ١٩
صحتنا الذاتية من خالل البقاء يف حالة صحية دائمة، حيث إن أمهية صحة اجملتمع علـى نفـس                  

ويتعني علينا الوقاية من األمـراض قبـل       . قدر أمهية صحة اجلسد، وألن غذاءنا هو دواؤنا الذايت        
صول على األدوية الالزمة لعالجها، وأن نستعمل أدويتنا الطبيعية الذاتية الـيت            أن نسعى إىل احل   

 .ال تعاجل مرضا وختلق آخر
ــيلتنا الذاتيــة يف          - ٢٠ ــاألحرى وس ــا، أو ب ــذايت لن ــاد التعلــيم ال ــدأ يف إجي ــا أن نب وجيــب علين

نــا، والتلمــذة االتــصال، عــن طريــق التلمــذة الــصناعية الــيت نوفرهــا دائمــا ألبنائنــا داخــل جمتمعات
الصناعية اجملتمعية الرامية إىل توفري الطاقة اجملتمعية والـتعلم مـن خـالل العمـل اليـومي أنـه لـيس                      

 . بوسعنا احلياة خارج حياتنا اجملتمعية
وبوسعنا أن نبدأ ممارسة احلكم باستعمال قوانيننا الذاتيـة وتعزيـز نظامنـا الـذايت للعـدل                  - ٢١

ن خـالل القـوانني والقـيم واملبـادئ والقواعـد واآلليـات الـيت               على أن تضطلع سلطاتنا بـذلك مـ       
أنشأهتا اجملتمعـات احملليـة عـرب شـىت األجيـال مـن خـالل التقليـد الـذي ظـل سـاريا علـى امتـداد                           

 .آالف السنوات بدءا من قوانني الطبيعة ومفهومنا عن احلياة
أفراده والبيئـة احمليطـة بـه،       إن مفهومنا هذا يستند إىل مسؤولية اجملتمع احمللي عن رعاية            - ٢٢

. بطريقــة ترعــى مجيــع اجملتمعــات احملليــة وكــل جمتمــع منــها صــحة ورفــاه اجلميــع دون اســتثناء   
وسيستمر دائمـا اهتمامنـا وانتباهنـا إىل أن األمـر بيـد             . وسيستمر دائما فضولنا إىل معرفة املزيد     

 علـى التجـانس داخـل       وذلـك أمـر مهـم للحفـاظ       .  كما نسميه يف اللغـة األمياريـة       Tumpaالرب  
 .اجملتمع احمللي
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 املمارسة املباشرة للسيادة  
لدى حتويل جمتمعاتنا إىل حمرك لبناء احلياة، سـيكون بوسـعنا إنعـاش احليـاة اجملتمعيـة يف        - ٢٣

وسنبدأ يف تنظيم حياتنا اإلنتاجية واجملتمعيـة، وإدارة شـؤون اجملتمـع، وبنـاء              . جتانس مع الطبيعة  
ومن خالل تعزيز نظامنـا الـذايت، سـنبدأ يف حكـم جمتمعاتنـا           . ، وما إىل ذلك   مدارسنا وساحاتنا 

 .الذاتية وشعوبنا عن طريق حكوماتنا احمللية الذاتية
يتعني علينا أن نبدأ يف ممارسـة الـسيادة مباشـرة عـن طريـق التوافـق اجملتمعـي يف اآلراء،                - ٢٤

م دائمـا عـن طريـق توافـق اآلراء          الذي ما زلنا منارسه داخل أمم الشعوب األصـلية، حيـث نقـو            
باختاذ قراراتنا وتسوية نزاعاتنا واالتفاق فيما بيننا، ويتعني على اجلميع االتفـاق لـدى اختـاذ أي                 

كمــا يــتعني علــى كــل منــا أن يــشارك يف االســتماع إىل اآلخــرين وأن . إجــراء مــن اإلجــراءات
عـا التوصـل إىل توافـق يف        كمـا جيـب علينـا مجي      . توفر لكل منـهم نفـس الفرصـة لالسـتماع إليـه           

كما جيب علينا مجيعا أن نعمل على إقناع بعـضنا بعـضا وأن             . اآلراء، واالتفاق فيما بيننا مجيعا    
 .نتخذ اإلجراءات مبشاركة اجلميع وليس من خالل التصويت فحسب

 
 بناء حياة جديدة  

ففـي  .  التكامـل حنن داخل احلياة اجملتمعية ال نـسعى جملـرد احلريـة، بـل نعمـل علـى بنـاء               - ٢٥
داخل جمتمعاتنا ليس ألحد أن يتصرف كما حيلو له، ألننا نكمـل بعـضنا بعـضا، فـاملرأة تكمـل               

 .الرجل، والرجل يكمل املرأة، وباالثنني نتكامل مجيعا مع الطبيعة
فإن مـا نناضـل مـن    . حنن ال نتكلم عن العدالة، ولكننا نذهب إىل ما بعد العدالة بكثري           - ٢٦

فـالكالم عـن جمـرد    .  إىل التوازن فيمـا بـني البـشر ومـا بـني اإلنـسان والطبيعـة          أجله هو الوصول  
ــى         ــا القــضاء عل ــورا أخــرى، إذ جيــب علين ــستبعد أم ــة ي ــة االجتماعي ــع بالعدال ــاء جمتمــع يتمت بن

 .االستبعاد واحملافظة على الطبيعة يف الوقت ذاته
ل شـيء عـن حريتنـا، الـيت     إن األمر يتعلق بأكثر من جمرد الكرامة، فنحن ندافع قبل كـ           - ٢٧

ومـا مل نـدافع   . فالذين يتمتعون مبجرد الكرامة يكونون كنبات بال جـذور        . متثل أساس كرامتنا  
 . عن هويتنا، سنموت وخنتفي من الوجود

. ولكن ذلك لـيس كـل مـا يف األمـر          . وقد قيل الكثري عن أنه يتعني علينا بناء جمتمعاتنا         - ٢٨
، حيـاة متجانـسة لـيس فحـسب فيمـا بـني األشـخاص، ولكـن             إذ يتعني علينا بناء حيـاة جديـدة       

 . بصفة أساسية بني اإلنسان والطبيعة، وليس جمرد بناء جمتمع جديد
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 حنو حياة متجانسة داخل جمتمعاتنا احمللية  
من مث، يتعني علينا االستفادة من خربات جمتمعاتنا األصلية، وثقافة احليـاة، الـيت تكـون            - ٢٩

ة ومتجانسة ومكتفية ذاتيا، ويكـون فيهـا التـوازن بـني اإلنـسان والطبيعـة، إىل                 فيها احلياة مجاعي  
 .جانب متتع اجملتمعات احمللية بالسيادة، هو أساس احلياة

 :يتعني علينا االستفادة من جتربتنا يف - ٣٠
ولـيس معاملـة امليـاه      إنقاذ احلياة والطبيعة بالعنايـة بأمنـا األرض كـأم وابنـة وأخـت،                • 

 ات والنباتات والناس وغري ذلك من جوانب احلياة كسلع جتاريةواحليوان
 ونرقص، على غرار العمل معا من أجل اجملتمع ولصاحل أسرنا، وأن نتشارك ونغين • 

بـدال مـن العمـل مـن طلـوع الـشمس إىل غروهبـا يف          ما نعمل داخل جمتمعاتنا احملليـة،       
 مزرعة أو عمل فردي

 فبـدال مـن أن تكـون        لكميـة املنتجـة وكيفيـة إنتاجهـا،       نقرر بأنفسنا معا ماذا ننتج وا      • 
 التجارة سيدا جديدا لنا، نكون حنن الذين نتوىل زمامها

بـدال مـن إعالـة احليـاة يف املـدن           نتاج لصاحل اجملتمع احمللي واحملافظـة علـى أسـرنا،           إلا • 
 والبلدان الغنية، وإنتاج السلع األرخص هلم

خواننا، وإنقاذ الكوكب بدءا من أحجارنا وأشـجارنا،        كفالة احلياة ألبنائنا وأبناء أ     • 
ونباتاتنا الكـوال والبطاطـا واليوكـا، ونباتاتنـا الفاصـوليا والفـول والـذرة، ونباتاتنـا                 

، بـدال مـن إتـالف األرض، واإلضـرار بالطبيعـة،            واألوكا وجوز اهلند والكوكـا    املارا  
والقــصدير والليثيــوم  ســنة اســتنفاذ الــنفط واحلبــوب ٥٠ إىل ٣٠وعلــى مــدار مــا بــني 

ــها يف     ــة األخـــرى غـــري املتجـــددة، الـــيت ال غـــىن عنـ ــوارد الطبيعيـ ــائر املـ ــة ”وسـ التنميـ
أو غـــري “ متواءمـــة”أو غـــري مـــستدامة، أو “ مـــستدامة”، ســـواء كانـــت “العـــصرية
 .متواءمة

توفري العيش الكرمي، من خالل تبادل ما ننتجه فيما بني أراضينا يف شىت اهلضاب،               • 
تمعاتنــا احملليــة وغــري احملليــة علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين والقــاري  وفيمــا بــني جم

بدال من تـرك حياتنـا تـسري علـى نفـس املـستوى أو إىل األسـوأ، حيـث نبيـع                      والعاملي،  
 .بأسعار أرخص ونشتري بأسعار أعلى بالسوق الوطين أو األجنيب

ة أفـضل وال نرغـب      حنن نقرر توفري عيش كرمي، ألننـا ال منـانع يف أن يعـيش أحـد حيـا                  - ٣١
واحلياة األفـضل تعـين قبـول       . حنن نرغب يف أن يتسىن للجميع أن يعيشوا عيشا كرميا         . يف ذلك 
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ولكـن أن نكـون أفـضل حـاال ونـرى اآلخـرين           . أن يكون البعض يف وضع أفضل من اآلخـرين        
 .يف حال أسوأ ال يعين وجود عيش كرمي

واســتغالل الفــرد  . كرميــاوعــدم العمــل لــيس عيــشا كرميــا، والكــذب لــيس عيــشا         - ٣٢
والعمـل ضـد الطبيعـة قـد يتـيح          . خضاعه قد يتيح حياة أفضل، ولكن ذلك ليس عيشا كرميـا          إو

ــا      ــشا كرمي ــيس عي ــك ل ــضل، ولكــن ذل ــاة أف ــني      . حي ــاة يف جتــانس ب ــو احلي ــه ه ــسعى إلي ــا ن فم
 .والطبيعة اإلنسان

 
 إنقاذ كوكب األرض من أجل إنقاذ البشرية  

ــة  - ٣٣ ــستطيع هبــذه الطريق ــا     ن ــة أو خارجهــا، أن نقــرر ونوجــه مع ــا يف احلكوم ، ســواء كن
يــاه إمــصائرنا، وأن نــضطلع معــا بالعزميــة واملــسؤولية جتــاه حتقيــق العــيش الكــرمي الــذي أورثنــا   

 . أسالفنا، من أجل أن نبين بطريقة أفقية ثقافة الصرب، وثقافة احلوار، وأساسا ثقافة احلياة
 هو مسامهة ترمي ليس فحـسب إىل الـدفاع          “بوليفياحياة  ”إن اقتراح احلكومة بشأن      - ٣٤

عــن أســرنا، ولكــن أيــضا الــدفاع عــن احليــاة، والــدفاع عــن أمنــا األرض، كــي حنيــا يف جتــانس  
وإذا كنا نتكلم عن أمنـا األرض فـنحن نـتكلم عـن كوكـب األرض، ومـن مث فاملقـصود                     . معها

 .هو العمل معا على إنقاذ كوكب األرض من أجل إنقاذ البشرية
 


