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                                                                                                 أجـرى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني زيارة رمسية إىل                - ١
        ، وذلك      ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول   ٧           نوفمرب إىل    /               تشرين الثاين    ٢٥                                             بوليفيا، بدعوة من احلكومة، يف الفترة من        

                                     وتتضمن هذه املذكرة األولية معلومات       .   لد                                                               هبـدف االطـالع على حالة حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف الب           
                                           ً                          ً     ً                                   متهـيدية عن زيارة املقرر اخلاص، الذي سيقدم الحقاً إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً كامالً عن املسألة ذاهتا،                  

  .                                           يتضمن توصياته إىل اجمللس وسواه من اجلهات املعنية

              ومتثل الزيارات   .     ٢٠٠٧      سبتمرب  /    يلول                 ، وجددها اجمللس يف أ    ٢٠٠١                                وقد أنشئت والية املقرر اخلاص يف عام  - ٢
                وتعرض التقارير    .                            ً                                  ً                                   اليت يؤديها املقرر اخلاص دورياً إىل البلدان بدعوة من حكوماهتا جانباً بالغ األمهية من أنشطته              

                                                                                               املتعلقة بتلك الزيارات احلالة العامة حلقوق السكان األصليني، وتقدم توصيات إىل احلكومات وسواها من اجلهات 
                                                                          والزيارة اليت أجراها السيد ستافنهاغن إىل بوليفيا هي الزيارة احلادية عشرة اليت   .                 جل حتسني تلك احلالة           املعنية من أ

  .                  ً     ً  يؤديها بصفته مقرراً خاصاً

                                                                                                     وزار السـيد ستافنهاغن، يف أثناء البعثة اليت قام هبا، مقاطعات الباس وبوتوسي وأورورو وتشوكيساكا             - ٣
                                                                 عقد جلسات إعالمية مع منظمات السكان األصليني ومنظمات حقوق                                               وكوتشابامبا وسانتا كروس وبيين، حيث    

                                                     وقد قابل يف مجلة من قابل ممثلني عن أمم أميارا وكيتشوا على   .           ّ                                اإلنسان واطّلع على أوضاع خمتلف اجملتمعات احمللية
              ا وترينيتاريو                                                                                       اختالفها، وكذلك ممثلني عن شعوب أيوريو وتشيكيتانو وغواراين وغوارايو وموخينيو وموفيما وتاكان

                        ً                                                 كما قابل املقرر اخلاص عدداً من الوزراء واملسؤولني يف احلكومة الوطنية، والسلطات   .                      وأورو ويوكي ويوراكاري
                كما قابل الرئيس    ).          أمني املظامل (                                                                         احمللية والبلدية، وأعضاء يف اجلمعية التأسيسية والسلطة التشريعية، وحمامي الشعب 

  .                    إيفو مورالس آميا مرتني

ٌ                            ، انُتخب للمرة األوىل رئيٌس منحدر من السكان األصليني،     ٢٠٠٥       ويف عام   .                         ليفيا بلد متعدد القوميات   وبو - ٤                   ُ    
                                                                                                                فـأعلن عزمه على إحداث تغيريات عميقة يف السياسة االجتماعية واالقتصادية للبلد تعود بالفائدة على الشعوب                

                            ً      الرئيس مورالس يف حكومته عدداً من       وقد عني  .                                                         األصـلية وتصلح أوجه الظلم التارخيي اليت عانتها هذه الشعوب  
                                              وكان من بني القرارات األوىل حلكومته حل وزارة شؤون   .                                                الوزراء ونواب الوزراء املنحدرين من السكان األصليني

  .                                                                                  السكان األصليني والشعوب األصلية، واالستعاضة عنها بنهج شامل تقوده وزارة الشؤون الرئاسية

                َ                                                   نون الداخلي إعالنَ األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية الذي                                        ورفعت احلكومة إىل مستوى القا     - ٥
                                                          وباملثل، يتضمن نص الدستور السياسي للدولة الذي أقرته          .                      سبتمرب من هذا العام    /                                 اعتمدته اجلمعية العامة يف أيلول    

                    ك متتع تلك الشعوب        ً                        ً                                                             إمجاالً اجلمعية التأسيسية أحكاماً كثرية تتعلق باحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية، مبا يف ذل            
  .              باالستقالل الذايت

                                                                                                            ومـن أهم املسائل اليت لفتت انتباه املقرر اخلاص يف أثناء زيارته مسألة خطرية تتمثل يف استمرار ظاهرة                   - ٦
                                      وتتجلى هذه الظاهرة يف سلوك املوظفني        .                                                                    العنصـرية والتمييز ضد السكان األصليني وال سيما النساء األصليات         

                                                                                يني الوطين ودون الوطين، ويف مواقف األحزاب السياسية ومجاعات الضغط اليت حترض يف                                  العمومـيني على املستو   
     ً                  وكثرياً ما تتناقل بعض      .                                                                                بعـض األحيان على ممارسة العنف ضد أشخاص بسبب انتمائهم إىل السكان األصليني            

            عية والرتاهة                                                                             وسائط اإلعالم تعبريات ذات مضمون عنصري موجهة ضد السكان األصليني، فتضحي مببدأي املوضو



A/HRC/6/15/Add.2 
Page 3 

                                                         ً                        ومما يثري القلق أن النـزاع السياسي الذي متر به بوليفيا حالياً أحيا مظاهر               .                                  يف سـبيل حتقـيق مصـاحل متحيزة       
  .          َ ْ                                           للعنصرية أَلْيق مبجتمع استعماري منها مبجتمع دميقراطي حديث

             سي للمجتمعات                                                                           وإنكار احلق يف حيازة األراضي واألقاليم، وهو حق يعترف به اإلعالن، هو الشاغل الرئي - ٧
                                                   ورغم إحراز أوجه من التقدم يف تنظيم شؤون األراضي ومنح   .                                           األصلية يف البلد والسبب األساسي النتهاك حقوقها

                                                                                               سندات امللكية يف إطار قانون املعهد الوطين لإلصالح الزراعي والتجديد اجملتمعي، ال تزال هذه اإلجراءات تصطدم 
                                            ويف اهلضاب العليا، اليت تنتشر فيها حيازة         .                           إلحباط لدى اجملتمعات احمللية                                           بعوائق كثرية، األمر الذي يثري مشاعر ا      

                          ، يطالب العديد من اجملتمعات  )                        قطع األراضي الصغرية احملروثة   " (surcofundio "                              قطع األراضي الصغرية وما يسمى    
                       فية، أقيمت مزارع كبرية،                                                  ويف املنطقة الشرقية من البلد ومنطقة األمازون البولي   .                                  األصلية باسترداد أقاليم أجدادهم   

                                                                                                               بصـورة خمالفة للقانون يف أحيان كثرية، ما أثار نزاعات كثرية مع السكان األصليني املتضررين، الذين تعرضوا                 
  .                         ُ                                للتشريد يف بعض األحيان، وانُتهكت حقوقهم اإلنسانية بصورة خطرية

       يف ثالث    "       غواراين "        جمتمعات                                                                             وممـا يبعث على القلق بوجه خاص حالة االسترقاق اليت ال تزال تكابدها               - ٨
             ومما يبعث على   .                                                                                       مقاطعات يف البلد نتيجة سلب أقاليمهم التارخيية، وهو أمر أتيح للمقرر اخلاص أن يعاينه مباشرة

                            يف منطقة كوتشابامبا املدارية،   "     يوكي "          ً                                                     القلق أيضاً وضع اجملتمعات الضعيفة املعرضة للخطر، كما هو حال شعب    
  .            ة سانتا كروس       يف مقاطع  "       أيوريو "       أو شعب 

                                                                                                   وتسىن للمقرر اخلاص أن يطلع على عدد من حاالت التلوث البيئي النامجة عن الصناعات االستخراجية                - ٩
                                       وينطبق هذا األمر على األنشطة التعدينية يف   .                                                             اليت هلا آثار شديدة الضرر على صحة اجملتمعات احمللية اجملاورة وبيئتها

  .                  النفط يف مناطق أخرى                                   مقاطعيت أورورو وبوتوسي، وعلى استغالل 

                                                                                                  وأدت تعبئة الشعوب األصلية يف السنوات األخرية إىل حتقيق أوجه تقدم كبرية يف االعتراف حبقوق هذه                 -  ١٠
                                                             وتشكل االعتداءات الكثرية املوثقة على زعماء السكان األصليني          .                                             الشعوب وبدورها يف احلياة السياسية الوطنية     

                                                        القوى االقتصادية والسلطات احمللية، ظاهرة مثرية للقلق تعكس                                                  واملدافعـني عـن حقـوق اإلنسـان، بدعم من           
  .                                                   الصعوبات اليت تعترض بناء جمتمع تعددي ودميقراطي يف البلد

  .                                                                    ً                     وسيقوم املقرر اخلاص بإعداد تقرير كامل عن البعثة اليت قام هبا لعرضه الحقاً على جملس حقوق اإلنسان -  ١١
                                                                      ية بشأن التدابري القانونية واإلدارية وغريها من التدابري اليت ميكن أن                                ً                      وسيتضـمن ذلك التقرير أيضاً توصياته النهائ      

  .                                            تسهم يف حتسني حالة حقوق الشعوب األصلية يف بوليفيا

- - - - - 


