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  االجتماعية- اجلوانب االقتصادية -   ًأوال 

 *املؤشرات االقتصادية الكلية

 املتغري الوحدة ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 السكان مليون نسمة ٨ ٨٢٤ ٩ ٠٢٥

 الناتج احمللي اإلمجايل ماليني الدوالرات ٧ ٨١٢ ٧ ٧٦٧

 الناتج احمللي اإلمجايل معدل النمو السنوي ٪٢,٨ ٪٢,٥

 الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الدوالر ٨٨٥ ٨٦١

٢,٥ ٪٣,٩٪ 
يناير إىل/املعدل املتراكم من كانون الثاين

 ديسمرب/كانون األول

 التضخم

٩,٤٩ ٪٤,٥٦٪ 
يناير إىل/املعدل املتراكم من كانون الثاين

 ديسمرب/كانون األول

 ختفيض قيمة العملة

 )١(سعر الصرف بوليفي/دوالر ٧,٤٦ ٧,٨٠

 )٢(إمجايل الصادرات ماليني الدوالرات ١ ٣٧٢ ١ ٦٣٣

 )٢(إمجايل الواردات ماليني الدوالرات ١ ٧٧٠ ١ ٦٨٥

 )٢(الصادرات داخل اجلماعة األوروبية ماليني الدوالرات ٣٩٢ ٤٢٢

 احلصة يف إمجايل الصادرات النسبة املئوية ٪٢٩ ٪٢٦

 االحتياطي الدويل الصايف ماليني الدوالرات ٨٥٤ ٩٧٦

 )٣(الديون اخلارجية ماليني الدوالرات ٤ ٣٠٠ ٥ ٠٤١

  .                 ملعهد الوطين لإلحصاء      ً           ، وفقاً لبيانات ا )rgo.comunidadandina.www://http (                مجاعة دول األنديز   *

       لربازيل  ا       وحتدها   ،                                    ، يف الوسط اجلغرايف ألمريكا اجلنوبية         ١٨٢٥                                          تقع مجهورية بوليفيا، اليت أسست يف عام         - ١
                الغريب وبريو           من اجلنوب                اجلنوب، وشيلي       من          ألرجنتني   ا                 اجلنوب الشرقي، و      من                              الشمال والشرق، وباراغواي        من  

                                                       فقدت بوليفيا منفذها على البحر، ولكنها مل تتخل             ١٨٧٩                          حرب احمليط اهلادئ يف عام            ومنذ    .                  من الشمال الغريب  
   ١     ٠٩٨     ٥٨١                         وميتد البلد على مساحة        .                                                                       عـن املطالبة به، وهو أحد اجلوانب ذات األولوية يف سياستها اخلارجية           

          يف املائة   ١٦           ، اليت تغطي  )altiplano (              اهلضبة العالية   :                  جغرافية رئيسية هي       مناطق              ويتألف من ثالث   ،       ً  مربعاً        ً كيلومتراً
     يف    ١٤      تشمل                           البحر، والوديان، اليت      ح               متر فوق سط    ٣     ٥٠٠                     متوسط ارتفاعها إىل         صـل   ي                      مـن اإلقليم الوطين و    

    ٧٠                                               متر، ومنطقة السهول والغابات االستوائية اليت تغطي    ٣     ٠٠٠ و   ١     ٥٠٠         ما بيــن                   يتراوح ارتفاعها في       املائة و
  .              متر يف املتوسط   ٥٠٠                يصل ارتفاعها إىل    ، و        من البلد         من مساحة         يف املائة 



HRE/CORE/1/Add.54/Rev.2 
Page 4 

 

    يف      ٥٠,١٧                               نسمة، وتبلغ نسبة النساء منهم  ٨     ٢٧٤     ٣٢٥                   ، يبلغ عدد السكان      ٢٠٠١     ً               ووفقاً لتعداد سنة     - ٢
      ١٩,٣                          يف املائة من السكان، منهم     ٤٩,٦     ً   عاماً   ١٨                     وميثل البالغون أقل من   .          يف املائة     ٤٩,٨٣                    املائة، ونسبة الرجال 

                  يف املائة يف الفئة     ١٣,٩     ً     عاماً، و  ١٢     إىل  ٧                             يف املائة يف الفئة العمرية من     ١٦,٤          ن العمر، و                         يف املائة دون السادسة م    
  .     ً  عاماً  ١٨     إىل   ١٣           العمرية من 

  .                                                                                        وينعكس تنوع البلد اجلغرايف واملناخي وتنوع موارده يف الثقافة، ويوجد عدد كبري من السكان األصليني - ٣
  ،  )           يف املائة    ٢٠ (              ، والكويشوا    )           يف املائة    ٦٢ (  ً                عاً هي اإلسبانية                             ، فإن أكثر اللغات شيو        ٢٠٠١     ً                 ووفقـاً لتعداد سنة     

  .                             ، وتضاف إليها لغات أخرى خمتلفة )         يف املائة  ١١ (        واألميارا 

                                           يف املائة، مع وجود تفاوتات من إقليم           ٢,٣                             ، بلغ معدل النمو السكاين          ٢٠٠١    و     ١٩٩٢                 وفيما بني عامي     - ٤
                                                    ال باز وأورورو وبوتسي، وكان أعلى من املتوسط يف سانتا                                     وكان هذا املعدل أقل من املتوسط الوطين يف  .       إىل آخر

  .             كروز ويف تارخيا

                       صاروا يتمركزون اليوم يف   )          يف املائة  ٦٢ (                                                    وقد شهد البلد حركة حتضر كبرية لدرجة أن حنو ثلثي السكان  - ٥
  .                                                                 وينمو عدد سكان املناطق احلضرية أسرع مما ينمو عدد سكان املناطق الريفية  .     املدن

                                                                                   ترنت تنمية املدن يف السنوات األخرية، إىل جانب عدم قدرة العديد منها، وخباصة أكرب املدن، على       وقد اق - ٦
                                                                                               توفري ظروف املعيشة املناسبة جلميع السكان، بتفاقم مشاكل كالتهميش، واجلرمية، والعنف، وإمهال األطفال وسوء 

  .                                                  معاملتهم، وتعاطي املخدرات، والدعارة، والتسول، وغريها

 ُ                                           وُتقدر نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر   .                                           املشاكل إثارة للقلق هي زيادة الفقر وحاالته     وأكثر - ٧
  . )١ ( )      نسمة ٩     ٠٢٤     ٩٢٢            أي ما جمموعه  (          يف املائة      ٦٤,٧٧     ب      ٢٠٠٣      يف عام 

                                                                                                           ويـترافق مـع الفقر تدهور لنوعية احلياة، فيعيق بالتايل التمتع حبقوق اإلنسان األساسية، ومنها الصحة                 - ٨
                   شخص يعانون من       ١٠٩     ٠٠٠               شخص، منهم       ١٤٥     ٠٠٠        ب         ٢٠٠٣                           زاد عدد الفقراء يف عام       (                 تعلـيم والعمل       وال

                                                                                          وهلذه الظاهرة تبعات على اجملتمع برمته، وتنعكس يف خوف الفرد من املستقبل، وفقدان القيم، واخنفاض      ).      البؤس
           ، والتسرب   )٢ (       ً                جرة أمالً يف حياة أفضل                                                                             مسـتوى الكفاءات والتدريب املهين، فينتهي هبا احلال إىل االندفاع حنو اهل           

  .                                                    املدرسي واجلامعي، والفساد، وغري ذلك من املشاكل االجتماعية

     ً               شخصاً من بني كل       ٣٩                ، يضرب الفقر        ٢٠٠١     ً               فوفقاً لتعداد سنة      .                                     والفـوارق بني الريف واملدينة كبرية      - ٩
     يف    ٩١                                الريفية، كانت هذه النسبة                ويف املناطق   .     ١٩٩٢                     يف املائة يف عام        ٥٣                                 يف املناطق احلضرية، يف مقابل          ١٠٠

                                                                  ومن اجملاالت األخرى اليت تظهر فيها هذه الفوارق، قلة التجهيزات            .     ١٩٩٢                     يف املائة يف عام        ٩٥                 املائة يف مقابل    
       والفرق   .                                يف املائة يف املناطق الريفية         ٧٥,٧                                                      يف املائة من املساكن يف املناطق احلضرية يف مقابل               ١٥,٦           اليت تصيب   

                                 حيث تبلغ نسبة سكان املناطق احلضرية    ):                              الطاقة الكهربائية ووقود الطهي (                      ما يتعلق مبصادر الطاقة          ً    أوضح كثرياً في
  .                                يف املائة بني سكان املناطق الريفية    ٩١,٢                            يف املائة، وتبلغ هذه النسبة     ١٤,١                                 الذين ال ميلكون مصادر كافية للطاقة 
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                                       ة ال يتمتعون بفرص الوصول إىل مراكز                                           يف املائة من سكان املناطق احلضري          ٣٦,٥ ُ                    وُيقـدر كذلـك أن       -  ١٠
                                                                                يف املائة من السكان ال يتمتعون بفرصة الوصول إىل خدمات املياه الصاحلة للشرب والتصريف     ٤٤,٣             التعليم؛ وأن 

                                                                                          الصحي يف املناطق احلضرية، وأن مشاكل الوصول إىل خدمات املياه الصاحلة للشرب والتصريف الصحي ومصادر 
  . )٣ (                   يف املائة من السكان  ٧٩      ثر من                        الطاقة والتعليم تشمل أك

  .     ً  عاماً  ١٥                              يف املائة لدى البالغني أكثر من     ١٣,٣                  ، يبلغ معدل األمية     األخري        واملساكن      ً                     ووفقاً لنتائج تعداد السكان  -  ١١

  :                  التعليم يف بوليفيا   ( "Educación en Bolivia: Indicadores, cifras y resultados"     ً                  ووفقـاً للتقرير املعنون  -  ١٢
                                                      ً     ً                              الذي أعدته وزارة التعليم، اخنفض عدد األميني التامني اخنفاضاً كبرياً خالل القرن املاضي،               )                     ت واألرقام والنتائج        املؤشرا

         ، مث إىل       ١٩٥٠                     يف املائة يف عام        ٧٠                        ، هبط هذا الرقم إىل          ١٩٠٠                                 يف املائة من السكان يف عام          ٨٥                        فبعد أن كانوا ميثلون     
  .               يف املائة اليوم    ١٣,٣                ، ومل يعد يتجاوز     ١٩٩٢           ملائة يف عام      يف ا  ٢٠       ، مث إىل     ١٩٧٦                يف املائة يف عام   ٣٧

                                    حيث اخنفضت نسبة األمية بني النساء        :                                                                       وهذا التحسن يف الوضع فيما يتعلق بالتعليم يربز الفوارق بني اجلنسني           -  ١٣
       ائة من       يف امل    ٢٧,٧                                        يف املائة من الرجال أميني، يف مقابل         ١١        ، كان       ١٩٩٢          ففي عام     .                              أسـرع مما اخنفضت بني الرجال     

  .                   يف املائة بني النساء    ٨,٣٥                     يف املائة بني الرجال و    ٦,٩٤                       ، مل تعد نسبة األمية سوى     ٢٠٠١       ويف عام   .       النساء

 مؤشر التنمية البشرية

 املؤشرات القيمة الفترة
 مؤشر التنمية البشرية ٠,٦٤٨     ٢٠٠٠
 الرقم القياسي للتنمية البشريةالتصنيف حسب  ١٠٤/١٦٢     ٢٠٠٠
 مؤشر الفقر ٪٦٤,٢٧  ) أ   (    ٢٠٠٢
 املناطق احلضرية − ٪٥٣,٥٢  ) أ   (    ٢٠٠٢
 املناطق الريفية − ٪٨٢,٠٧  ) أ   (    ٢٠٠٢
 فجوة الفقر ٪٣١,٠٣  ) أ   (    ٢٠٠٢
 البؤس ٪١٨,٧٧  ) أ   (    ٢٠٠٢
                 مؤشر الفقر املدقع ٪٣٦,٥٥  ) أ   (    ٢٠٠٢
 العمر املتوقع عند الوالدة  سنة٦٣     ٢٠٠١
 الرجال −  سنة٦١     ٢٠٠١
 النساء −  سنة٦٤     ٢٠٠١
 معدل وفيات الرضع  والدة حية١ ٠٠٠ لكل ٦٠     ٢٠٠١
 معدل وفيات األمهات  والدة حية١٠٠ ٠٠٠ لكل ٣٩٠ ١٩٩٤-١٩٨٩

                        الوزن املنخفض عند الوالدة ٪٥,٣٤  ) أ   (    ٢٠٠٢
 ) سنوات٥أقل من (أمراض اإلسهال  ٪٢٩,١١  ) أ   (    ٢٠٠٢
 ) سنوات٥أقل من (أمراض اجلهاز التنفسي  ٪٤٥,٦١  ) أ   (    ٢٠٠٢
 ) سنوات٥أقل من (تغذية سوء ال ٪٨,١٢  ) أ   (    ٢٠٠٠
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 املؤشرات القيمة الفترة
 حاالت احلمل البالغة اخلطورة ٪١٥,٥٩  ) أ   (    ٢٠٠٠
 الدعم الطيب للوالدة ٪٦٢,٧٨  ) أ   (    ٢٠٠٠
                                      األشخاص الذين ال يلجأون إىل اخلدمات الصحية ٪٢١,٩٠  ) أ   (    ٢٠٠٠
 الرجال − ٪٢٢,٢٩  ) أ   (    ٢٠٠٠
 النساء − ٪٢١,٥٩  ) أ   (    ٢٠٠٠
 املناطق احلضرية − ٪٢٠,٤٣  ) أ   (    ٢٠٠٠
 املناطق الريفية − ٪٢٥,١٠  ) أ   (    ٢٠٠٠
 معدل األمية ٪١٢,٦٦     ٢٠٠١
 الرجال − ٪٦,٩٤     ٢٠٠١
 النساء − ٪١٩,٣٥     ٢٠٠١

 مؤشرات العمل يف املناطق احلضرية 

 املؤشرات القيمة الفترة
              يف غري سن العمل       نسمة ١     ٣٣١     ٨٤٩ ٢٠٠٢
           يف سن العمل       نسمة ٣     ٩٩٨     ١٩٦ ٢٠٠٢
              القوى العاملة       نسمة ٢     ٣٢٠     ٠٦٠ ٢٠٠٢
                السكان العاملون       نسمة ٢     ١١٨    ٣٦ ٤ ٢٠٠٢
                  السكان غري العاملني       نسمة   ٢٠١     ٦٢٤ ٢٠٠٢
 العاطلون عن العمل −       نسمة   ١٦٢     ٨٩٠ ٢٠٠٢
 الطالبون للعمل −       نسمة  ٣٨     ٧٣٤ ٢٠٠٢
                 القوى غري العاملة       نسمة ١     ٦٧٨     ١٣٦ ٢٠٠٢
                     معدل البطالة الظاهر  "٪    ٨,٦٩ ٢٠٠٢

         املكافئ            معدل البطالة "٪     ١١,٤٩ ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين
                            املعدل الصايف للبطالة الناقصة "٪     ١٨,٨٩ ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين

 من ٦٠( دوالرا بوليفيا ٤٢٠ ٢٠٠٢
 )دوالرات الواليات املتحدة

               احلد األدىن لألجور

  .           أرقام أولية  ) أ ( 

                 عيشية يف أمريكا                                                                  ، وبرنامج حتسني مستوى الدراسات االستقصائية وقياس األحوال امل                            املعهد الوطين لإلحصاء    :        املصـدر 
  .                                                                                                     الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وزارة املالية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة

  .                  ً                                                                           وكانت التغريات أيضاً غري متساوية على الصعيد اجلغرايف، مع وجود تباينات فيما بني املدن وفيما بني املناطق -  ١٤



HRE/CORE/1/Add.54/Rev.2 
Page 7 

                          يف املائة، وتبلغ نسبة         ٣٩,٣                                                               ية، تبلغ نسبة النساء الاليت مل يتلقني أي قدر من التعليم                               ويف املـناطق الريف    -  ١٥
                    يف املائة من الرجال    ٣,٢                     يف املائة من النساء و    ١٠,٥                        ويف املناطق احلضرية، مل ينل   .          يف املائة    ١٥,٧               الرجال املماثلة 

  .                 أي قسط من التعليم

  ،     ١٩٩٤       يوليه /   متوز   ٧                                      بسن قانون إصالح التعليم الصادر يف                                                   وأمام معدل األمية املرتفع، قامت السلطات        -  ١٦
  .                                                                           لضمان التعليم اجملاين جلميع البوليفيني، وهو يهدف إىل تشجيع فعالية التعليم وتعميمه

      غري أن   .                                                                                     وال تزال احلالة الصحية للسكان البوليفيني بوجه عامة سيئة للغاية، حيث تشوهبا تباينات واضحة -  ١٧
  .                                                                 السابقة، كما تربهن على ذلك مؤشرات مثل العمر املتوقع ومعدل الوفيات  ١٦          سنوات ال                    الوضع حتسن أثناء ال

    ٤٨     ً              عاماً يف مقابل         ٦٣,٦        ب         ٢٠٠٥-    ٢٠٠٠    َّ                                                         ويقدَّر متوسط العمر املتوقع للسكان البوليفيني، يف الفترة          -  ١٨
  . )٤ (    ١٩٩٥   و    ١٩٩٠     ً                عاماً فيما بني عامي     ٥٩,٣    ، مث     ١٩٨٠   و    ١٩٧٥    ً               عاماً فيما بني عامي 

                   حالة وفاة لكل      ٥٤                            ، بلغ معدل وفيات الرضع          ٢٠٠٤       سبتمرب /     أيلول                                     وفـيما يتعلق بوفيات الرضع، ففي        -  ١٩
  .          والدة حية ١     ٠٠٠

  .     ١٩٨٩       إىل       ١٩٧٩                                                       ً                          ويـتعلق مؤشر وفيات الرضع املصنف حسب نوع اجلنس واملتاح حالياً بالفترة من               -  ٢٠
   مع                                      ى قيد احلياة أكرب من فرص األوالد،          عل                                            البنات الاليت تقل أعمارهن عن سنة واحدة                   فرص بقاء            يبني أن          وهـو   

                               بني سنة واحدة وأربع سنوات، حيث                         ا التفوق لدى البالغني ما       تفي هذ خي و  .           يف األلف    ٦٨                        نسـبة وفـيات تعادل      
                                      يف املائة من األطفال الذين تقل أعمارهم   ٥٧             ومن املقدر أن   .                                        ال توجد اختالفات يف معدالت الوفيات بني اجلنسني

                                                                  يف املائة فقط من السكان الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات              ٣٣ و  .                 من سوء التغذية                         عن ست سنوات يعانون     
  .                                  حيظون بوصول إىل خدمات الرعاية الصحية

     يف      ٥,٣٤                     ً                                                                         ومـن ناحية أخرى، فوفقاً لألرقام الرمسية، بلغت نسبة األطفال املنخفضي الوزن عند الوالدة                -  ٢١
  .    ٢٠٠٢            املائة يف عام 

       حالة    ٣٩٠                                                           ن أعلى معدالت وفيات الرضع يف أمريكا الالتينية؛ وكان هذا املعدل                    ً     وبوليفيا تشهد واحداً م   -  ٢٢
  .    ١٩٩٤   و    ١٩٨٩                        والدة حية فيما بني عامي    ١٠٠     ٠٠٠         وفاة لكل 

                   والدة حية، مما ميثل  ١     ٠٠٠           حالة لكل   ٥٥    َّ                                                  ويقدَّر كذلك أن معدل الوفيات يف فترة ما حول الوالدة يبلغ  -  ٢٣
  .                                    أطفال لكل امرأة أعلى معدل يف القارة   ٣,٩                 دل اخلصوبة البالغ        ويعد مع  .                 ً  حالة وفاة سنوياً  ٢١     ٧٢٦
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                  غري أن االقتصاد شهد   .                                                                     ويف ظل النظام العسكري، كانت السبعينيات فترة منو اقتصادي واستقرار سياسي -  ٢٤
                                                                                                       يف النصـف األول من الثمانينيات تغريات تسببت يف اضطراب وفوضى على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي،               

                                                                                                        يف بلدان أخرى يف أمريكا الالتينية اليت ختضع اقتصاداهتا لسيطرة الدولة، يف الوقت الذي ظهرت فيه                         كما حدث 
  .                   أزمة الديون اخلارجية

                                  يف املائة، ويف الثمانينات تغري          ١٥,٩                            يف املائة ومعدل التضخم         ٤,٧                                           ففـي السبعينات كان متوسط معدل النمو         -  ٢٥
  .         يف املائة ١       ٩٦٩,٤                       يف املائة ومعدل التضخم    ٢,٣                        يفيا حيث بلغ معدل النمو                                   هذان املؤشران تغريا حادا لغري صاحل بول

    ففي   .              من السكان        متزايد                                                                           وكـان ال بـد مـن تقاسم الكم املنخفض من النشاط االقتصادي بني عدد                 -  ٢٦
         املائة   يف     ٣,٤ و          يف املائة        ٨,٤ و             يف املائة       ١,٢                                                                     السبعينات، زادت القيمة املضافة للفرد مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط           

                               ويف الثمانينات، حتول اجتاه القطاع   .                                           واخلدمات األساسية واخلدمات األخرى على التوايل      اإلنتاج         يف قطاعات      ً  سنوياً 
      واخنفض   .                      يف املائة يف السنة       ٧,٢                                                                      حبدة إىل اجتاه معاكس، واخنفض متوسط القيمة املضافة للفرد بنسبة                     اإلنـتاجي 

                                                      وفيما يتعلق باخلدمات األساسية اخنفض املتوسط السنوي للقيمة   .    مته  بر            مثل االقتصاد  ك                       أيضا قطاع اخلدمات، مثله 
  .         يف املائة   ٢,٩       بنسبة                           وانكمش قطاع اخلدمات األخرى       ً   سنوياً،       يف املائة     ١,٤       بنسبة       املضافة 

                                                                                                      وكانت هذه العوامل هي السبب يف املشاكل االقتصادية اخلطرية اليت واجهها البلد واليت بلغت ذروهتا يف                 -  ٢٧
      ١٩٨٠                       يف املائة فيما بني عامي   ٦٠                                                            فقد اخنفضت إيرادات العملة األجنبية املتأتية من الصادرات بنحو  .    ١٩٨٥    عام 
                                                                             الديون اخلارجية نتيجة لتراكم االلتزامات وألسعار الفائدة املرتفعة بدءا              خدمة         زادت    ه              ويف الوقت نفس     ؛      ١٩٨٥ و

  .    ١٩٨٠        من عام

           فقد نص    .   سوق                                 إىل فتح الباب أمام حترير ال          ١٠٦٠ ٢        رقم             رسوم السامي         صدور امل         ، أدى       ١٩٨٥         ويف عام    -  ٢٨
                                                                 ً                            على جتميد املرتبات، وحترير التوظيف وحترير التفاوض على املرتبات، منهياً كافة املكتسبات                   السامي             هذا املرسوم   
                                                                                             كما حدد سعر صرف حقيقيا وعائما، وتدابري تعريفية هتدف إىل حتسني عائدات املؤسسات العامة،                .          االجتماعية
  .                                              عار الوقود، وتعريفة مجركية موحدة السترياد البضائع         وزيادة أس

                                                                                             وارتكز تنفيذ إصالحات اجليل األول على هذا األساس، وكانت مسة هذه اإلصالحات حترير االقتصاد،               -  ٢٩
                                                                                                       أي فـتح األسواق، وحتويل املؤسسات العامة إىل القطاع اخلاص، واإلصالح املايل الذي كان يهدف إىل إغالق                 

  .                                       للدولة، ومصرف التعدين، واملصرف الزراعي              املصارف التابعة

                                                             قد حقق أحد أهدافه الرئيسية، وهو القضاء على التضخم               ٢١٠٦٠        رقم               رسـوم السامي    امل             وإذا كـان     -  ٣٠
     ً                                                                عاماً من اتباع سياسة حترير السوق، فريسة ألزمة اقتصادية طاحنة، تصحبها   ١٨                                   املفـرط، فال تزال بوليفيا، بعد       
  .                      معدالت بؤس وهتميش مرتفعة
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  .     ١٩٨٥                                                       مليارات دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام             ٣,٢                                    وقـد كانت الديون اخلارجية تبلغ        -  ٣١
  ،     ٢٠٠٢       ديسمرب /          كانون األول         دوالر يف  ٤     ٢٩٩     ٧٠٠     ً                                                  وطبقاً لتقرير البنك املركزي، بلغ رصيد الديون اخلارجية     

  .    ٢٠٠٣      أبريل  /              دوالر يف نيسان ٤     ٤٢٤     ٣٠٠           مث ارتفع إىل 

                                                            مليار دوالر من الديون على أثر اتفاقات ختفيف ديون البلدان       ١,٢                           رقام املتبقية بعد إلغاء                   وهـذه هي األ    -  ٣٢
                   وبلغت الديون اليت مت    ).                             لبلدان الفقرية املثقلة بالديون ا      لديون         الثانية       بادرة                ومنها برنامج امل (                       الفقرية واملثقلة بالديون 

      أبريل  /                     مليون دوالر حىت نيسان    ١٥,٥                         الفقرية املثقلة بالديون      لبلدان ا      لديون         الثانية        بادرة                              إلغاؤها يف إطار برنامج امل    
  .                               مليون دوالر، عقدها اجملتمع الدويل  ٩٠                                            ، وذلك يف مقابل التزامات سنوية تبلغ يف املتوسط     ٢٠٠٣

                                                                                       ، ظل االقتصاد البوليفي على وترية منو معتدلة، مما أسهم يف حتسن نسيب يف ظروف حياة                    ٢٠٠٣         ويف عام    -  ٣٣
            يف املائة       ٢,٧٥      ، مث       ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                               يف املائة يف السنة املالية           ١,٥١                               معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل            وبلغ    .       السكان

  ،     ٢٠٠٣      سبتمرب  /              يناير إىل أيلول /                                      يف املائة خالل الفترة من كانون الثاين       ٢,٢٧      ، مث       ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                  يف السنة املالية    
  .    ٢٠٠٢      سبتمرب  /              يناير إىل أيلول /                             مقارنة بالفترة من كانون الثاين

     احمللي               وارتفع الناتج   .     ٢٠٠٣                يف املائة يف عام     ٣,٩٤   ، و    ٢٠٠٢                يف املائة يف عام     ٢,٤٥                 وبلغ معدل التضخم  -  ٣٤
  .                                    االدخار احمللي وصايف االحتياطيات الدولية                       يف املائة، كما ارتفع      ١,١                                                      اإلمجـايل للفـرد للسنة السابعة على التوايل بنسبة          

  .    ٢٠٠٢      ً        دوالراً يف عام    ٨٨٣                            خول يف املنطقة، فإنه ارتفع إىل                               ً           ورغم أن دخل الفرد ال يزال واحداً من أقل الد

                ، كانت نسبة هذا     ٢٠٠٤       يوليه   /        فحىت متوز   .                                             ً                   ومـن ناحـية أخرى، ال يزال العجز يف امليزانية مثرياً للقلق            -  ٣٥
  ل                               وباإلضافة إىل ذلك، فإن االختال      .  )٥ (    ٢٠٠٥                     يف املائة يف عام         ٥,٥                                      يف املائة، ومن املنتظر هبوطه إىل           ٦,١       العجز  

                                                                                                املستمر يف امليزان التجاري واحلفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة حيوالن دون التوسع يف فرص الوصول إىل االئتمان 
  .                 ويثنيان املستثمرين

       ١١,٤٩            ، بينما كان     ٢٠٠٢                يف املائة يف عام     ٨,٦٩                                                 أما عن معدل البطالة، فتبني املؤشرات الرمسية أنه بلغ  -  ٣٦
                                                                                     متوسط معدل البطالة املستند إىل معدل البطالة الظاهر ال يقدم صورة دقيقة عن                     بيد أن   .     ٢٠٠٠                  يف املائة يف عام     

                                                                               فإذا ما قيس مستوى العمالة الناقصة الظاهرة، أي األشخاص احلاصلني على عمل              .                               مشـكلة العمالـة يف الـبلد      
       نسبة                                                                               ساعة يف األسبوع، ومستوى العمالة الناقصة غري الظاهرة من حيث الدخول، أي            ٤٦                      ويعملـون أقـل من      

                                        ً                                                          األشخاص احلاصلني على عمل والذين يتلقون دخوالً ال تتفق مع سلة األجور األساسية، التضح أن معدل العمالة       
  .    ٢٠٠١      نوفمرب  /                       يف املائة يف تشرين الثاين     ٣٢,٧٥                    الناقصة املتوسطة بلغ 
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  خلفية تارخيية-      ًثانيا 

                                     ارات اليت كانت موجودة منذ آالف السنني يف     باحلض                       اليوم مجهورية بوليفيا     يغطي       الذي       اإلقليم      تاريخ      يبدأ  -  ٣٧
               ألول إمرباطورية                 ً  اليت صارت مركزاً                                                         مثل الفسكانتشيسي والتشوروبا واألوروس، وال سيما تيهواناكو             اهلضـاب،   

  .                  يوضع خمطط إلنشائها                  أول مدينة يف املنطقة       أندية و

ُ               ُيذكر منها على  و  .      للبلد         خ الثقايف                       ، اضطلعت بدور يف التاري                       ثنية أخرى هلا مساهتا اخلاصة إ             وهناك جمموعات  -  ٣٨
         يغوانوس،  ري                                    واملوخويوكاس، ويف املنطقة الشرقية الش  س،     مبارا أل      أو ا س  را ا ب و    اخلار و  ،        الفاليس  :                 وجه اخلصوص ما يلي
  .                                    وس، واملوفيماس، وااليتينيس، واملوسيتنيس ي                    والغوارايوس، واملكسين

                بصفة رئيسية         يقطنها                      باسم كوالسويو، وكان                                               ، أصبحت املنطقة اليت متثل بوليفيا تعرف             األنكا         ويف عصر    -  ٣٩
  .      األميارا    شعب 

                         يف املنطقة طوال قرون          ً سارياً                             إىل تدمري النظام الذي كان            ١٥٣٢                                      وأدى وصـول الغزاة اإلسبان يف عام         -  ٤٠
   .                                                                     مؤسسي جديد يقوم على استغالل مواردها املعدنية الغنية، وبصفة رئيسية الفضة و                دخال هيكل سياسي  إ       عديدة و

                                               ً                                              رهبم، نظم الفاحتون اإلسبان هذا اإلقليم وأنشأوا مدناً خلدمتهم كانت ختصص هلا مهام حمددة يف                              ولتحقـيق مـآ   
                                                                                            ومن املهم بيان أن هذه هي الفترة اليت بدأ فيها إيكال أدوار ثانوية للشعوب األصلية،                 .                         أماكن استراتيجية خمتلفة  

  .                                     لوا عليها حىت ما قبل القرن العشرين مبدة                                                             فكانوا يستخدمون كأيد عاملة ويعاملون كأشباه الرقيق، وهي حالة ظ

       اليت                  ، حاليا سوكري،   )    ١٥٣٨   (     البالتا  :                                     ، أنشئت على التوايل املدن التالية         ١٥٣٨                       وهكذا، بدءا من عام      -  ٤١
                                اليت اختذت قاعدة الستغالل مناجم       )     ١٥٤٥ (         وبوتوسي     ؛                       القليم شاركاس امللكي                   السياسي واإلداري             كانت احملور 

    نشط       مركز       وهي     ، )    ١٥٤٨ (      الباز   و                                               وقامت على استغالل مناجم الفضة يف سريوريكو؛                               الفضة يف سريرو ريكو؛     
            لسيطرة على   ا                 لتوسع الربتغايل و        وقف ا  ل  )     ١٦٨٦ (           وترينيداد    )     ١٥٦١ (           سانتاكروز   و        تجاري؛                         للـتجارة والتبادل ال   

  )     ١٥٧٤ (   ا      تارخي و                    املنتجات الزراعية؛    ب        التزود و                 لإلنتاج الزراعي          كمركز    )     ١٥٧٤ (    با     كوشامب و                    املـنطقة الشرقية؛    
  .          يف املنطقة                                       اليت يرجع الفضل يف وجودها للموارد املعدنية  )     ١٦٠٠ (      ورورو  أ                             كهمزة وصل مع ريو دي ال بالتا؛ و

  :      مثل                                                                                  كان بعض هذه املدن مسرحا حلوادث ذات أمهية كبرية، على الصعيد احمللي والقطري على السواء     و -  ٤٢
    اليت         سوكري،   و                                   رب من أي مدينة أخرى يف العامل؛                                                                 سـي، الـيت كان هلا يف ذروة جمدها عدد من السكان أك             و   بوت

                   َّ      ومهد األفكار اليت تولَّد       ،        القارة                                     ، وهي واحدة من اجلامعات األوىل يف               غزافييه    وا                                أنشـئت فيها جامعة سان فرانس     
                                                                       الربع األخري من القرن الثامن عشر، وفيها مسعت أول صيحات احلرية يف                                                    عـنها العصـيان واملـناخ السائد يف         
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         النشاط              السنة نفسها        يوليه من /     متوز  ١٦  يف            انطلق منها    يت           ؛ والباز، ال    ١٨١٠     مايو  /      أيار  ٢٥          سبانية يف            املستعمرات اإل
  .                                                              الذي أدى إىل استقالل بلدان املنطقة بعد خالصها من نري التاج اإلسباين      الثوري

      ١٨٢٥       أغسطس   /     آب  ٦                                 ويف هنايتها ولدت بوليفيا يف        .      سنة   ١٥                                    واسـتمرت حـرب االستقالل الدموية        -  ٤٣
  .                        ئاسة حمررها سيمون بوليفار    حتت ر                          مجهورية وحدوية حرة ومستقلة       أصبحت  و

ُ  ُ     وُمثُلها                                                                                              تأثـر الدستور البوليفي األول والدساتري اليت تلته تأثرا عميقا بنموذج الثورة الفرنسية                      ولقـد    -  ٤٤   .  
    طبق                 لالتينية، صورة                     األوىل يف أمريكا ا       هي                                                                        وكانت التشريعات اجلنائية واملدنية اليت اعتمدهتا اجلمهورية اجلديدة، و        

  .                                                 لتشريعات الفرنسية والنظام السياسي واإلداري الفرنسي         األصل من ا

                                        استغالل مناجم الفضة وفيما بعد مناجم           ً          قائماً واستمر                                               ويف العصر اجلمهوري ظل النموذج االستعماري        -  ٤٥
               وملكيات كبرية                               ً                                         ونتج عن ذلك اقتصاد يرتكز أساساً على التعدين، من خصائصه وجود جيوب صناعية  .        القصدير

(latifundia)                يف املناطق الريفية، كانت تستدعي استخدام عدد كبري من األيدي العاملة من أشباه الرقيق، وأبقت                                                                                                       
                                              ّ                                             على االنقسامات االجتماعية بني الكريول املالك، واملولّدين، وأصحاب احلرف من السكان األصليني، والفالحني، 

       املوروث                                                       وظلت املنطقة تلعب دور املنتج واملصدر للموارد غري املتجددة،   .                                  وعمال املناجم، كما هي بال تغيري يذكر
                               بذل جهود كبرية لتنويع اهليكل      ب                 الثورة الوطنية         قامت                                                         عـن العهـد االستعماري، حىت بداية اخلمسينات عندما          

  .     للبلد          واالجتماعي          االقتصادي 

                                   ة ونزاعات إقليمية أخرى أدت إىل                               ، ثالثة حروب دولية كبري          تارخيها                                 شهدت مجهورية بوليفيا على مدى       -  ٤٦
  .                ً                                                             وإىل جعلها بلداً غري ساحلي بعد فقدها منفذها السيادي إىل احمليط اهلادئ                   إقليمها                             اقتطاع أكثر من النصف من      

                                                                                           ، غزت شيلي إقليمها خالل حرب احمليط اهلادئ ضد بريو وبوليفيا، وحرمت البلد من قطاعها                   ١٨٧٩           ويف عـام    
                                             شاسعة لصاحل الربازيل يف حرب آكري، وأخريا،                                    بوليفيا عن أراض أمازونية          ختلت        ١٩٠٣                     السـاحلي؛ ويف عام     

                   ، أكثر احلروب إراقة                                                        ختلت عن منطقة شاكو الشمالية لفائدة باراغواي خالل حرب شاكو      ١٩٣٥   و    ١٩٣٢      ما بني 
  .                      للدماء يف القارة بأسرها

                    شهدت بوليفيا فترة     )   ٣٥  ١٩-    ١٩٣٢ (            وحرب شاكو     )     ١٨٧٩ (                                          وأثناء الفترة ما بني حرب احمليط اهلادئ         -  ٤٧
                     وملدة مخسني سنة تقريبا،   .     ١٨٩٩                                                 باستثناء احلرب األهلية بني الليبرياليني واحملافظني يف عام      نسيب،               استقرار مؤسسي 

                                         واختل هذا النظام قبيل حرب شاكو وخالل فترة   .                            وحقق االقتصاد ازدهارا ملحوظا                          تتابعت احلكومات الدميقراطية 
                    والطبقة املتوسطة           اإلقطاعية                   البلد من الطبقة                                   جهات بني طبقات الشعب وحكام                                    ما بعد احلرب، حيث وقعت موا     
  .                           العليا النشطة يف قطاع املناجم
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         وأدى ذلك   .        ستنسورو     باس إ                                                           بدأت الثورة الوطنية للحركة الوطنية الثورية بزعامة فيكتور     ١٩٥٢       ويف عام  -  ٤٨
                        الزراعي، الذي ألغى         اإلصالح          قانون        إصدار                                                                إىل تغـيريات مؤسسية واقتصادية كبرية يف حياة اجلمهورية، مشلت         

                                                           الفالحني الذين ميثلون األغلبية؛ وأممت املناجم، اليت كانت حىت ذلك             اضي على                                     امللكيات الكبرية وأعاد توزيع األر    
                    أتاح للنساء والسكان                                   وطبق نظام االقتراع العام، الذي    .                                                     الوقـت يف يـد الشـركات الكبرية املتعددة اجلنسيات         

                     وأدخل نظام التخطيط     .                                          وجرى إصالح التعليم للمرة األوىل وتعميمه       .                         رسـة حقوقهـم كمواطنني                األصـليني مما  
  .           على التعدين                             املركزي لتنويع االقتصاد القائم 

     وكان                                                                  نظام احلركة الوطنية الثورية لباس إستنسورو يف انقالب عسكري،                       ، جرى قلب        ١٩٦٤         ويف عام    -  ٤٩
      بانزر               بدأت باجلنرال                                      الديكتاتورية من كل االجتاهات،                                                              ذلـك إيذانـا بـبداية سلسـلة طويلـة من احلكومات           

  .                                     اللذين انتهكا بصفة مستمرة حقوق اإلنسان  )     ١٩٨١-    ١٩٨٠ (                    واجلنرال غارسيا ميسا   )     ١٩٧٨-    ١٩٧١ (

         وال تزال                                                                          بعـد حماوالت خمتلفة أحبطها العسكريون، أعيدت الدميقراطية يف بوليفيا            و   ،      ١٩٨٢           ويف عـام     -  ٥٠
  .            سارية إىل اآلن

      أغسطس  /                           وكانت أخراها اليت تشكلت يف آب  .                                هذه تتابعت سبع حكومات دستورية  ٢٢    ال        سنوات   ال    ويف -  ٥١
                                                                وقد حتالف، ليحصل على دعم الكونغرس، مع ثالثة أحزاب سياسية            .                                 هي حكومة سانشيس دي لوسادا         ٢٠٠٢
    ").     تضامن "                                                        حركة اليسار الثوري، والقوة اجلمهورية اجلديدة، واالحتاد املدين  (        تقليدية 

          منها فرض   (                                                                            ، أعلن الرئيس اجلديد سلسلة من التدابري االقتصادية مل حتظ بقبول الناس                 ٢٠٠٣       فرباير   /         شـباط    ويف -  ٥٢
                                          فسحب الرئيس سانشيس دي لوسادا مشروعه، ولكن   .                                     ، مما أثار احتجاجات يف البلد بكامله    )                          ضريبة جديدة على املرتبات   

  .                                          ع الشرطة واجليش اضطرت عدة وزراء إىل االستقالة                                                   األزمة احلادة املثارة اليت واكبتها أحداث عنف ومواجهات م

                          واحتاد نقابات املزارعني                           مركز العمال البوليفيني                                 ، جرت مظاهرات جديدة نظمها          ٢٠٠٣         سـبتمرب    /           ويف أيلـول   -  ٥٣
                                                                                                                      البوليفـيني اللذين دعيا إىل إضراب عام مفتوح لالحتجاج على السياسة االقتصادية اليت تنتهجها احلكومة وعلى تصدير                 

  .                                                                                                    ز الطبيعي إىل شيلي، وطالبا بعقد مجعية تأسيسية وتنظيم استفتاء حول مسألة الغاز، يلزم اختاذ إجراء على أثره    الغا

                                                      مما أدى باحلكومة إىل حتويل مدينيت ال باز وإل ألتو إىل منطقتني  (                                      وانتشرت الثورة يف املدن الرئيسية بالبلد  -  ٥٤
  .          جريح مدين   ٥٠٠     ً       قتيالً وحنو   ٥٠    ً      ً   ملياً، خملفاً                                حيث صار مناخ املواجهات غري حمتمل ع  )        عسكريتني

     ً           ووفقاً للدستور،   .       أكتوبر /            تشرين األول  ١٧                                                      وقدم غونسوال سانشيس دي لوسادا استقالته وغادر البلد يوم  -  ٥٥
                                                       فشكل حكومة مؤلفة من أشخاص بال انتماء سياسي، بغية إهناء     .                                              خلفـه يف منصبه نائب الرئيس، كارلوس ميسا       
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            ، دعي فيه       ٢٠٠٤       يوليه   /                                                        وبعد توليه منصب الرئاسة بقليل، نظم استفتاء يف متوز          .                 الوفاق الوطين                          الـرتاع والتشـجيع على    
  .                                                                                                        البوليفييون إىل التعبري عن آرائهم مباشرة يف السياسة النفطية، من تنقيب واستغالل واستخدام وتوزيع للغاز الطبيعي

  :                                      س ميسا إىل احلكم، اختذت تدابري هامة                                                                   ويف غضون الفترة الزمنية القصرية اليت مضت على وصول الرئي          -  ٥٦
                                         الذي نوقش على أثره قانون جديد بشأن النفط  (                                                        بدء إصالح للدستور مع إنشاء مجعية تأسيسية، وتنظيم االستفتاء 

                           حق كل شخص يف االطالع على       (                                                                 ، ومبادرة املواطنني التشريعية، وحق إتاحة البيانات وتصحيحها          )           يف الكونغرس 
                                                                               إمكانية قيام جمموعات الشعوب األصلية وفئات املواطنني بتقدمي مرشحني مباشرة يف               ، و  )                       الوثـائق الـيت ختصـه     

  .                            االنتخابات البلدية والتشريعية

                                                                                                     ومن ناحية أخرى، ويف مرسوم سام، وافق الرئيس اجلديد على إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات حلقوق                 -  ٥٧
                                              الدعوة إليهما لكي يشجعا على تنفيذ سياسة                                                                 اإلنسـان وجملس مشترك بني الوكاالت حلقوق اإلنسان، ووجهت          

  .                                                                                           رمسية للمرة األوىل على كل من املدى القصري واملتوسط والطويل، مع مشاركة اجملتمع املدين مشاركة نشطة فيها

                              ً                                                                ولكـي يكون الوصول إىل احملاكم فعاالً، أنشئت مراكز عدالة متكاملة يف مناطق عالية الكثافة السكانية     -  ٥٨
  .                                                                                           لغو البؤس، كما يف مدن إل ألتو ودي شيموري يف شاباري دي كوشامببا، ودي لوس يونغاس                               يقطنها سكان با  

                                                            ً      ً      ً     ً      ً                              ويف ممارسـة من الرئيس اجلديد لسلطاته، عني الرئيس هلذا الغرض تعييناً مؤقتاً مدعياً عاماً جديداً للجمهورية،                 
  .       سنوات  ١٠             ظلت شاغرة حنو                                                                   ووكالء نيابة حمليني، وأعضاء يف جملس القضاء والتنظيم القضائي، وهي وظائف 

                 ُ                                                                                       ومـن ناحـية أخرى، أُعيد تشكيل الوفد الرئاسي ملكافحة الفساد، واختذ الوفد إجراءات ملواجهة هذه                 -  ٥٩
                                                                                                                الظاهرة مواجهة صرحية، فهي ظاهرة سائدة يف جهاز الدولة واجملتمع؛ كما مت القضاء على احتكار التمثيل احلزيب                 

                                                               اركة السكان األصليني واجملتمع املدين مشاركة نشطة يف االنتخابات                                                   على أثر اعتماد قانون خاص ينص على مش       
  .                         البلدية واالنتخابات العامة

                                                              ، وافق الكونغرس على اختاذ إجراء مبساءلة الرئيس السابق سانشيس دي     ٢٠٠٤       أكتوبر  /             ويف تشرين األول -  ٦٠
      ٢٠٠٣        أكتوبر   /              ث تشرين األول                                                                                لوسادا ووزرائه عن انتهاكات حقوق األشخاص اليت يكفلها القانون أثناء أحدا          

  .      جريح   ٢٠٠     ً            قتيالً وأكثر من   ٦٠               اليت راح ضحيتها 

  اهليكل السياسي-     ًثالثا 

دولة حرة، ومستقلة، وذات سيادة، ومتعددة " من الدستور السياسي للدولة على أن بوليفيا ١تنص املادة  -٦١
ها هو نظام دميقراطي ومتثيلي يقوم على اإلثنيات والثقافات، وعلى أهنا مجهورية موحدة، وأن نظام احلكومة في

 ".احتاد وتضامن مجيع البوليفيني
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                                                                        السيادة هي يف يد الشعب؛ وهي غري قابلة للتصرف وال للتقادم؛ وتفوض               : "                        اهليكل القانوين للبلد    ٢             وحتدد املادة    -  ٦٢
       ووظائف   .                    ينها هو أساس احلكم                                    واستقالل هذه السلطات والتنسيق ب      .                                                     ممارسـاهتا للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية     

   ".                                      القضائية، ال جيوز اجلمع بينها يف جهاز واحد       السلطة            التنفيذية و       السلطة            التشريعية و        والسلطة                السلطة العامة، 

                                                                                                   ومع ذلك، مل تثبت كفاية هذه األحكام للتكيف مع الواقع، فطلبت احلركات االجتماعية من السلطات                -  ٦٣
        وقد أدت   .                                                       ن أجل ضمان مشاركة املواطنني مشاركة كاملة يف قرارات الدولة                                العامة أن تتخذ إجراءات ملموسة، م

    ١٣              الصادر يف        ٢٦٥٠                                                                                       هـذه الطلـبات إىل إجـراء التعديل الدستوري األخري الذي صدر مبوجب القانون رقم                
ّ                                                                                  الذي يقّر، إىل جانب عناصر أخرى يف غاية األمهية، اجلمعية التأسيسية واالستفتاء كشكل                 ٢٠٠٤       أبريل   /     نيسان   ني         

                           ً                                                ومن األمور املنصوص عليها أيضاً يف الدستور إمكانية قيام الشعوب األصلية             .                                      شـرعيني مـن أشكال مشاركة املواطنني      
  .                                                                                          والسكان األصليني وفئات املواطنني بترشيح ممثلني هلم يف االنتخابات، يف ظل املساواة الكاملة أمام القانون

  السلطة التشريعية-ألف 

             املؤلف من                  الكونغرس الوطين                              السلطة التشريعية يف يد      -   ً  أوالً     : "                   دستور على ما يلي            من ال    ٦٤            تنص املادة    -  ٦٤
                                                         جيتمع الكونغرس الوطين يف دورة عادية كل سنة يف عاصمة            -     ً  ثانياً    .                            جملـس النواب وجملس الشيوخ      :       جملسـني 

          ز متديدها                   يوم عمل، وجيو     ٩٠                   وتستمر االجتماعات     .                                 أغسطس، ولو مل يدع إىل االجتماع      /  آب   ٦               اجلمهورية يوم   
                             وإذا رأت السلطة التنفيذية      .      ً                                                                                     يوماً، سواء بناء على رغبة الكونغرس نفسه أو بناء على طلب من السلطة التنفيذية                 ١٢٠    إىل  

   ".                                   ز هلا أن تطلب منه االجتماع يف مكان آخر ا                                                  أن من املستصوب أال جيتمع الكونغرس يف عاصمة اجلمهورية، ج

                                                    تمع الكونغرس كل سنة يف موعد ومكان ثابتني، دون أن يدعى                                 وهذا احلكم اخلاص الذي ينص على أن جي -  ٦٥
                    عن طريق األجهزة                                                ه الوظيفي وعدم تعرضه ألي شكل من التدخل       ـ                                        لالجـتماع، املقصـود منه ضمان استقالل      

  .                    األخرى التابعة للسلطة

         د ويف نفس                                   األغلبية املطلقة ألعضائهما يف نفس املوع                     اجمللسني ينعقدان حبضور         على أن  ٤٨              وتـنص املادة    -  ٦٦
                                 واملقصود من هذا التزامن يف الدورات   .                                                   للمجلسني أن يبدآ أو ينهيا دورتيهما يف تارخيني خمتلفني                    املكان، وال جيوز    

  .                                   ألعمال الربملان وجتنب إعاقتها أو تأخريها       فاعلية    وال      تنسيق   ال        هو تأمني 

   ٦         تبدأ يف     .      ثابتة      لسات                         واجللسات العادية هي ج     .                                                  يعقـد الكونغرس جلسات عادية وجلسات استثنائية       و -  ٦٧
                              الكونغرس ذاته أو بناء على                بقرار من        ً          يوماً سواء       ١٢٠                                يوم عمل، وجيوز متديدها إىل         ٩٠               أغسطس وتستمر    /  آب

  .                    طلب السلطة التنفيذية

  :      كونغرس                  خمتلف اختصاصات ال ٥          عدد املادة   وت -  ٦٨
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  "                     و يعدهلا أو يفسرها                         القوانني أو يلغيها أ                   يصدر الكونغرس      ،   ١                          وفقا للفقرة الفرعية     -           التشـريع   ) أ ( 
       اقتراح               ، بناء على       لسني                                                      وهذا نشاط أساسي للمشرعني ميكن ممارسته يف أي من اجمل            ).  ٤-  ٩٦ و    ٧١ و    ٢٩         املـواد    (

        املوافقة                                                                                           و واحد أو أكثر؛ وجيوز أيضا للسلطة التنفيذية أو للمحكمة العليا أخذ زمام املبادرة فيما يتعلق ب        يقدمه عض
     ؛                                                                    انني أو تعديلها أو تفسريها ألمور مقصورة على السلطة التشريعية دون سواها                             على القوانني، إال أن إلغاء القو

  ن         مبادرة م                                    للسلطة التشريعية أن تقوم، بناء على       جيوز     ٢                لفقرة الفرعية       ً   وفقاً ل   -                  االقتصاد واملالية   ) ب ( 
               تها الوطنية أو                         ضرائب قائمة وحتديد طبيع     إلغاء                                                                  السـلطة التنفـيذية، بفرض ضرائب أيا كان طابعها وصنفها، أو          

                                                اإلقليمية أو العامة، وكذلك تقرير النفقات املالية؛

          بناء على   (                                                             يف هذا اجملال يأذن الدستور للسلطة التشريعية أن تقوم           -                   الداخلية واإلدارة            السياسة    ) ج ( 
    تور            ويذكر الدس   .                  اختصاصات شاغليها                                          أو إلغاء الوظائف العامة وأن حتدد              بإنشاء  )                                مـبادرة من السلطة التنفيذية    

                                                                                  أن توافق على اخلدمات والوظائف اليت تقترحها السلطة التنفيذية أو ترفضها أو                 ً                             حتديـداً أنـه جيوز هلذه السلطة        
                                                                                      ختفضها ولكن ال جيوز هلا أن تزيدها، باستثناء اخلدمات والوظائف والرواتب اليت تتعلق بالكونغرس؛

                                      ة مسؤولة عن إدارة وتنفيذ السياسة           ً                                    وفقاً للدستور، تكون السلطة التنفيذي     -                    السياسـة الدولية    ) د ( 
ّ                      الدولـية للبلد، ولكن نظرا إىل أن املعاهدات واالتفاقات املربمة مع الدول األخرى تتعلق باألّمة بأ                      ينبغي  ف   ،      سرها                                                                                

                                للسلطة التشريعية أن تصدق عليها؛

        اليت جيب                                                                                  يف اجملال العسكري، تقوم السلطة التشريعية باملوافقة على القوات العسكرية            -      اجليش    )  ه  ( 
                  بقاء هذه القوات                                                    ر قوات أجنبية عرب اإلقليم الوطين، وتقرر مدة            مبرو                         وقت السلم، ومتنح اإلذن            اخلدمة        يف          إبقاؤها

  ؛ )  ١٦     إىل   ١٤   من                 الفقرات الفرعية  (                وحتدد فترة غياهبا                                         كما تأذن بإرسال القوات الوطنية إىل اخلارج      فيه؛ 

                                                  يح هلا حرية إدارة أمواهلا وإعداد ميزانياهتا واملوافقة   يت                              بالرغم من أن استقالل اجلامعات -        اجلامعة  ) و ( 
  ؛                                                                                       عليها وإبرام العقود لبلوغ أهدافها، فال جيوز هلا التفاوض على قرض إال مبوافقة السلطة التشريعية

   نح  مب                                          قرارات بالعفو عن اجلرائم السياسية و            بإصدار                      للسلطة التشريعية      ١٩                تأذن املادة    -       عدالة    ال  ) ز ( 
                                                        وهذه السلطة مستقلة عن السلطة املمنوحة للرئيس لنفس          .                                          تتلقى تقريرا من حمكمة العدل العليا                        العفـو بعـد أن    
  .  ٩٦      املادة      من   ١٣       الفقرة            الغرض مبوجب 

                                                                                                وخيضع متثيل أعضاء جملسي النواب والشيوخ للشعب لإلجراءات والشروط املوحدة اليت حيددها الدستور              -  ٦٩
  .       للمجلسني
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                                       يقدمهم حزب سياسي أو جتمعات املواطنني                                      ضو يف جملس الشيوخ، ينبغي أن                                 املرشحون ملركز نائب أو ع     -  ٧٠
  .                                                              أو الشعوب األصلية يف البلد اليت هلا شخصية قانونية، يف مجلة أمور أخرى / و

       هبذه                  يف حالة انتخاهبم   (                  أو نائب الرئيس                                     بول سوى وظائف رئيس اجلمهورية              الشعب ق                   وال جيـوز ملمثلي      -  ٧١
                                       وتعلق وظائفهم التشريعية طوال ممارستهم             حاكم مقاطعة،                        و يف السلك الدبلوماسي أو                   أو وزير دولة أو عض  )      الصفة

   ).  ٤٩      املادة  (            هلذه الوظائف 

                                         بإلغاء عضوية أي عضو من أعضائه بصفة مؤقتة             جملس أن يقوم           ، جيوز لكل   ٦٧     ملادة       من ا ٤      لفقرة        ووفقا ل -  ٧٢
      احلفاظ                                    وهذه سلطة تأديبية املقصود منها         ".        عمله     مبهام                                                         أو هنائية، بأغلبية ثلثي األصوات إلخالله على حنو جسيم          

                                                                      ولكن حىت ال يساء استخدام هذه العضوية ألسباب سياسية أو ألغراض ثانوية أخرى،   .                       على كرامة الشعب وممثليه
  .                       شترط أغلبية ثلثي األصوات ُ ُت            يف تارخينا،     ً كثرياً             كما تكرر ذلك 

     حالة                                             اء اهليئة التشريعية واللتني يكفلهما الدستور يف                    اللتني يتمتع هبما أعض     ّ                     ال تعلّـق احلـرمة واحلصانة     و -  ٧٣
                                                                  نائب رئيس اجلمهورية، بصفته رئيس اجمللس الوطين وجملس الشيوخ،            ٥٣             ومتنح املادة      ).    ١١٥       املادة     (         الطـوارئ 

                            ، جيوز للمشرعني أن يقدموا       ٥٥               ووفقا للمادة     .                                                            نفـس االمتـيازات املمـنوحة ألعضاء جملسي الشيوخ والنواب         
        وجيوز   .                                                                                          يتخذوا إجراءات لدى السلطة التنفيذية لضمان تنفيذ القوانني وتلبية احتياجات منتخبيهم                       مالحظات وأن   

        وجيوز   ،                         أو التفتيش أو الفحص           التشريع                                                                            هلم أيضا أن يطلبوا من وزراء الدولة معلومات شفوية أو كتابية ألغراض             
                       ومن الواضح أن سلطات       ).                   ، الفقرة الثانية    ٧٠       املادة   (                                                               هلم أن يقترحوا التحقيق يف أي أمر يتعلق باملصلحة الوطنية           

                                                                                                                اهليـئة التشريعية فيما يتعلق باحلصول على معلومات والتحقيق يف تصرفات السلطة التنفيذية هي سلطات واسعة                
  .                                                                  للغاية، ومتنحها نفوذا غري حمدود ملراقبة كل جانب من جوانب احلياة الوطنية

                            ، الطلب إىل أعضاء السلطة          اجمللسني                        ناقشة عامة يف أي من                                                االستجواب إجراء برملاين، يتيح، من خالل م       و -  ٧٤
                                                                                                         التنفـيذية أن يصححوا سلوكهم فيما يتعلق مبسائل معينة كما جيوز سحب الثقة منهم بتصويت باألغلبية املطلقة         

  ؛ )             ، الفقرة األوىل  ٧٠      املادة  (               لألعضاء احلاضرين 

                              ، بناء على مبادرة من أي عضو يف       لمجلسني ل                            صياغتها مؤخرا على أنه جيوز  ت          اليت أعيد  ٧٠           وتنص املادة  -  ٧٥
                 و الفحص، واقتراح  أ       لتفتيش  ا         تشريع أو   ال                                                                        الـربملان، طلـب بـيانات شفوية أو كتابية من وزراء الدولة ألغراض             

  .                     تتعلق باملصلحة الوطنية         أي مسألة           التحقيق يف 

       ، وهو             اضات عليها                                                السياسات العامة أو اإلجراءات اليت أثريت اعتر                            سحب الثقة هو تغيري                   والغـرض من     -  ٧٦
  .                                            ، ولرئيس اجلمهورية قبول تلك االستقالة أو رفضها                                         يفترض استقالة الوزير أو الوزراء املعنيني به
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                         خر، ينبغي عندئذ، وفقا     آل             وافق عليه ا            لسني ومل ي        حد اجمل  أ   ى                                            وعـندما يكون هناك مشروع قانون وافق عل        -  ٧٧
                                            جلسة مشتركة لشرح وجهات نظرمها وحماولة التوفيق       لسان      عقد اجمل ي     ، أن   ٧٤      املادة                املنصوص عليها يف          لإلجراءات 

   ). ٩               الفقرة الفرعية  (                                                  يتسىن اعتماد مشروع القانون إذا كان يستحق االعتماد       ها حبيث   بين

                                                               ، فإن الكونغرس هو الذي يأذن باختاذ إجراء ضد رئيس اجلمهورية ونائب   ٦٨           من املادة   ١١     ً         ووفقاً للفقرة  -  ٧٨
                             من الدستور، كما حدث يف حالة    ١١٨            ً                           ألقاليم، وفقاً لإلجراء احملدد يف املادة                                           الرئـيس، ووزراء الدولة، وحكام ا     

  .                                اإلجراء املتخذ ضد سانشيس دي لوسادا

                                      ، بأغلبية ثلثي أصوات مجيع أعضائه،           ينتخب                                                          ويكلـف الدستور املنقح الكونغرس مبهام جديدة ختوله أن           -  ٧٩
                                              شاري جملس القضاء، والنائب العام للجمهورية وأمني                                                       قضاة حمكمة العدل العليا، وقضاة احملكمة الدستورية، ومست   

                                                                                                   وميثل األخري أحد أهم إجنازات الدميقراطية البوليفية يف جهودها لرتع الصبغة السياسية عن املؤسسات                .        املظـامل 
  ؛         مصداقيتها        استعادة  و

                                                                     من الدستور تعديالت جوهرية على اختصاصات النواب وعددهم وشروط            ٦٠                        قـد أدخلـت املـادة        و -  ٨٠
                          ويف كل مقاطعة ينتخب نصف      .      ً   عضواً    ١٣٠                         تتكون غرفة النواب من        : "                       ذه املادة على ما يلي           وتنص ه   .      شيحهم  تر

               املرشحون ملناصب                            ويكون على رأس القوائم       .                                                                النواب بالتصويت الفردي، والنصف اآلخر بالتصويت على القوائم       
   ".                                     الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء جملس الشيوخ

                        باألغلبية البسيطة لألصوات                     نظام التصويت الفردي                           ع العام املباشر والسري، ويف                      وينتخب النواب باالقترا -  ٨١
  .                              لنظام التمثيل احملدد يف القانون   ً فقاً                          نظام التصويت على القوائم و   ويف 

    ١٤ و   ٥   و ٤   و ٣                              باحلاالت املنصوص عليها يف الفقرات                                                وينبغي للمجلس أن يأخذ بزمام املبادرة فيما يتعلق  -  ٨٢
                                     مالية، والنظر يف خطط التنمية اليت                                                                   حني يتعلق األمر بتحديد نفقات اإلدارة العامة لكل سنة                ، أي   ٥٩             مـن املادة    

  .                      واستغالل املوارد الوطنية                                                                          حتيلها السلطة التنفيذية إىل السلطة التشريعية، ومنح اإلذن واملوافقة على القروض 

                              لشيوخ، ويتفاوت عدد أعضائها                                                                       تألف اللجان التشريعية داخل كل جملس من أعضاء جملسي النواب وا            وت -  ٨٣
  .    ً               وفقاً لطبيعة واليتها

                    أمهية خاصة، حيث قامت                                            اكتسبت جلنة حقوق اإلنسان التابعة جمللس النواب                      اجللسـات األخـرية،         ويف   -  ٨٤
  .                                                ومداخالت بالغة األمهية من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان
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  السلطة التنفيذية-باء 

   ،    ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٥                                                    كام القانون الناظم للسلطة التنفيذية الصادر يف           َّ                       ً          تـنظَّم السلطة التنفيذية وفقاً ألح      -  ٨٥
  .                                َّ                         الذي ينص على أن وزراء الدولة مكلَّفون بإدارة الشؤون العامة

                                                                                                 ويكون وزراء الدولة مسؤولني، بصفة مشتركة مع رئيس اجلمهورية، عن تصرفات اإلدارة داخل نطاق               -  ٨٦
                 عن التدابري اليت                       متضامنني يف حتمل املسؤولية          ويكونون  ،           وجب القانون                                  االختصاص الوظيفي املكلف به كل منهم مب

  .                                يتخذها الرئيس مبوافقة جملس الوزراء

  .                                           املكون من مجيع وزراء الدولة إىل االجتماع ويرأسه                               يدعو رئيس اجلمهورية جملس الوزراء  و -  ٨٧

  .          ملذكور أعاله    َّ                       ً                                    وتنظَّم اختصاصات الوزراء وفقاً للقانون الناظم للسلطة التنفيذية ا -  ٨٨

                              اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان

                                                             ، أعيدت هيكلة السلطة التنفيذية، واستعيض عن وزارة العدل وحقوق     ٢٠٠٣      فرباير  /              عقب أحداث شباط -  ٨٩
  .                                                     اإلنسان بنيابة وزارة العدل التابعة لوزارة شؤون الرئاسة

  :                                          وتتمثل اختصاصات نيابة وزارة العدل فيما يلي -  ٩٠

                                                                     ات والقواعد واللوائح والتعميمات الالزمة، من أجل مساندة تطوير العدالة؛          وضع السياس  ) أ (

                                                                      بناء على تفويض صريح من الوزير، إدارة الربنامج الوطين للمساعدة القضائية؛  ) ب (

                                                                                 وضع السياسات والقواعد واللوائح والتعميمات املتصلة حبقوق اإلنسان والعمل على تنفيذها؛  ) ج (

                                                                      نسان املكرسة يف الصكوك الدولية، والتشجيع على نشرها داخل البلد،                                تتـبع تطور حقوق اإل      ) د (
                            وتنسيق العمل خارج هذا اجملال؛

                                                                              ضمان التنسيق والتعاون بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ومكتب املدعي العام؛    ) ه (

                                                      التشجيع على نشر القوانني بغرض إقامة العدل على حنو أفضل؛  ) و (

                                                 تماد تدابري بغية توحيد التشريعات الوطنية وحتديثها؛              وضع سياسات واع  ) ز (

                                                          ضمان متابعة نشر القواعد القانونية املعدة على الصعيد الدويل؛  ) ح (
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  .                                                             تشجيع القطاع اخلاص على نشر التشريعات الوطنية، والسماح لـه بذلك  ) ط (

ُ                         قد ُعهد هبا إىل نيابة الوزارة  ُ                                                               وُيذكر يف هذا الشأن أن صالحيات السلطة التنفيذية يف جمال حقوق اإلنسان  -  ٩١    
  .                             هذه اليت تضم إدارة حلقوق اإلنسان

           الصادر يف      ٢٧٤٢٠                                                                                  ومـن ناحية أخرى، فقد أصبحت نيابة وزارة العدل، مبقتضى املرسوم السامي رقم              -  ٩٢
     تركة            واللجنة املش  )                   الدولة واجملتمع املدين (                                            ، األمانة الفنية للمجلس املشترك بني الوكاالت        ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ٢٧

  .                              بني الوزارات املعنيني حبقوق اإلنسان

                       انتخاب اجملالس البلدية-               النظام االنتخايب 

ُ                                                                                            ُينتخب أعضاء اجملالس البلدية باالقتراع العام املباشر والسري، لفترة من مخس سنوات؛ والنظام االنتخايب  -  ٩٣
  .                                        لبلديات بالطريقة نفسها، باألغلبية البسيطة  ُ            وُينتخب موظفو ا  .                                                  املعمول به هو نظام التمثيل النسيب الذي حيدده القانون

                                                   ً                                              يقتضي الترشيح ملنصب رئيس البلدية أن يكون الشخص مدرجاً يف إحدى قوائم املرشحني اليت تقدمها                و -  ٩٤
  .                                                وينتخب هذا الرئيس باألغلبية املطلقة لألصوات الصحيحة  .       األحزاب

َ  ْ                         االختيار بني املرَشحْين اللذين حصال على أكرب          يتوىل اجمللس                                    إذا مل حيصل أي من املرشحني على األغلبية،  -  ٩٥                
  .         األمساء      بنداء                                             األغلبية املطلقة لألصوات الصحيحة يف اقتراع                                      وجيري االنتخاب يف هذه احلالة ب       .                عدد من األصوات  

  .                                         ويف حالة تعادل األصوات، جيري التصويت من جديد

                      انتخاب املمثلني الوطنيني

             ووفقا لألحكام   .                                              عضاء جملسي النواب والشيوخ باالقتراع املباشر     ُ                                       ُينتخـب الرئـيس، ونائب الرئيس، وأ       -  ٩٦
ّ                                                      الدستورية اجلديدة، تكون مّدة رئاسة اجلمهورية مخس سنوات غري قابلة للتمديد                                        وجيوز أن يعاد انتخاب رئيس       .                         

  .                                                   مساوية على األقل ملدة توليه الرئاسة اليت حددها الدستور                                  اجلمهورية مرة أخرى بعد انقضاء فترة 

                 نتخب نائب الرئيس            ُ وال جيوز أن ُي  .                                      الرئيس مخس سنوات أيضا غري قابلة للتمديد               فترة والية نائب     كون   وت -  ٩٧
       ن ملنصب   ْ حْي                                        َ ويف االنتخابات العامة إذا مل حيصل أي من املرَش  .         مباشرة                             للرئيس للفترة اليت تلي واليته         ً  أو نائباً     ً رئيساً

                                                        صوات الصحيحة، يقوم الكونغرس باختيار شخص، باألغلبية                                                                   الرئـيس أو ملنصـب نائب الرئيس على األغلبية املطلقة لأل          
  .                                  ن اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات  ْ حْي                  َ  األمساء، من بني املرَش ء                                    املطلقة لألصوات الصحيحة، يف اقتراع بندا
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                                                                                 تويل نائب الرئيس لرئاسة اجلمهورية، تظل وظيفة نائب الرئيس شاغرة قبل أو بعد اإلعالن عن         ويف حالة  -  ٩٨
  .                                                                            رئيس املنتخب، وميارس نائب الرئيس مهامه حلني انتهاء الفترة املنصوص عليها يف الدستور  ال

                                                                                               ويف غـياب نائب الرئيس، حيل حمله رئيس جملس الشيوخ، ويف غياب هذا األخري، حيل حمله رئيس جملس                 -  ٩٩
                           األخرية، إذا مل يكن قد               ويف احلالة   .   ات                                                                          الـنواب، مث رئيس حمكمة العدل العليا وفق هذا الترتيب الصارم لألولوي           

  .               ى من الفترة فقط                           جديد ونائب رئيس جديد ملا تبق     رئيس ُ       ُينتخب                                  انقضى ثالث سنوات من فترة الرئاسة، 

  السلطة القضائية-جيم 

   قد  و  .        بالكامل   ا      بوليفي  يف    ة       القضائي             تنظيم السلطة       ١٥٨٥      رقم                     تشكيل السياسي للدولة               قانون إصالح ال   عاد أ -   ١٠٠
      ً     ً                      ً                                                           وطنياً كبرياً، حيث كان القضاء مثاراً النتقادات الذعة بسبب عدم فعاليته وعدم عنايته                                 ً    تطلب هذا العمل جهداً   
                                                                   قانون احملكمة الدستورية وجملس القضاء جلعل إقامة العدل تتسم من                 هذا ال        وأنشأ    .  ه    فساد                     باجلوانب االجتماعية و  

  .      شفافية  ال      جديد ب

َ                متاَرس السلطة الق     : "                                    ومتثلـت أهـم اإلصـالحات فيما يلي        -   ١٠١                                   حمكمة العدل العليا يف البلد،      ِ َ    ِقَبل           ضائية من     
                       ، وأي حماكم أخرى ينشئها                ة حماكم أول درجة                                                             واحملكمة الدستورية، واحملاكم العالية للدوائر، واحملاكم العادية وقضا

                                       ويشكل اجمللس القضائي جزءا من السلطة        .              واختصاصاهتا                                           وحيـدد القانون تنظيم احملاكم يف اجلمهورية        .          القـانون 
   ".                           وال جيوز إنشاء حماكم استثنائية  .   ية      القضائ

     البت     ً                                                                                وعمالً مببدأ وحدة االختصاص القضائي، ختتص احملكمة العليا واحملاكم االبتدائية والقضاة املختصون ب -   ١٠٢
      احملكمة  و   .                                                      اإلدارية، ووضع القرارات ذات الصلة موضع التنفيذ        ى                       واملـنازعات والدعاو            الوالئـية    ى           يف الدعـاو  

  .                                                           واجمللس القضائي هو اهليئة اإلدارية والتأديبية للسلطة القضائية .    وانني             دستورية الق      مبراقبة  ة  ص  خت               الدستورية هي امل

   وز  جت   وال   .                                             يف إقامة العدل وال خيضعون إال للدستور والقانون                   يتمتعون باستقالل تام                  املستشارون والقضاة  و -   ١٠٣
                  عدم إمكانية عزل                      القضائي وشروط         السلك             ترقي موظفي                         وحيدد القانون قوائم      .                 كم واجب النفاذ            تهم إال حب      تنحي

  .                                            وتتمتع اهليئة القضائية باستقالل اقتصادي وإداري  .        والقضاة           واالستشاريني           املستشارين 

  .                               اليت ختضع ملسؤولية اجمللس القضائي   ئية           خزانة القضا  لل       ً مكرساً         سنويا           ً  لألمة باباً                      امليزانية العامة          تضـمن   وت -   ١٠٤
  .           رسوم قضائية           مصروفات أو   ض          وضع أو فر ل      ؤهلة                 وهيئة القضاء غري م

                واهليئة القضائية   .                                                                                   ومـن األساسي أن تكون إقامة العدل جمانية وعامة وسريعة وأن تكون القرارات نزيهة         -   ١٠٥
  .  ية    سبان                                                                                        مسؤولة عن توفري الدفاع القانوين اجملاين للفقراء، وخدمات الترمجة الشفوية للمتهمني غري الناطقني باإل
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                   حمكمة القضاء العليا

  .                        ومقرها يف مدينة سوكري     .                         ملنازعات والقضاء اإلداري                   لقضاء الوالئي وا                                  احملكمة العليا هي أعلى حمكمة ل      -   ١٠٦
  .        متخصصة               موزعني على دوائر        قاضيا   ١٢          وتتكون من 

                                                     الفصل يف دعاوى اإلبطال والنقض، يف الشؤون العادية          :                                               وتتمثل االختصاصات الرئيسية للقضاة فيما يلي      -   ١٠٧
                                                                                   تـنازع االختصاص بني احملاكم العالية واحمللية؛ وحماكمة رئيس اجلمهورية ونائب رئيس                                   واإلداريـة؛ وتسـوية     

                                                                                                  اجلمهورية والوزراء وحكام املقاطعات، حني يشتبه املدعي العام للجمهورية، بناء على إذن من الكونغرس الوطين، 
                          هلذا اإلذن أساس قانوين وأن            وجيب أن يكون  .                                                                 يف مسـؤوليتهم اجلنائية عن ارتكاب خمالفات أثناء أدائهم ملهامهم       

                                      تكون اإلجراءات السابقة للمحاكمة من                      ويف هذه احلاالت،      .                                                 يصدر بعد تصويت بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس      
          األخرى،       دوائر                                                                        إذا قررت هذه األخرية توجيه االهتام، جيري النظر يف القضية من قبل ال                ، ف        اجلنائية       دائرة             مسؤولية ال 

  . ً اً ق         ستئناف الح          إمكانية اال    دون 

                احملكمة الدستورية

     مخسة            وتتكون من     .                             ويقع مقرها يف مدينة سوكري      .                                                 احملكمـة الدستورية مستقلة وال ختضع إال للدستور        -   ١٠٨
  .                                            الكونغرس بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء احلاضرين  هم           واحدة ويعين      دائرة             قضاة يشكلون 

  :        فيما يلي                 لمحكمة الدستورية                           تتمثل االختصاصات الرئيسية ل و -   ١٠٩

              بعدم دستورية                    ية خالصة تتعلق                مسائل قانون                                                      البـت يف املقام األول واألخري يف القضايا اليت تثري             ) أ ( 
                                                          وإذا كانت املسألة نظرية وتظلمية، فال يرفعها إال رئيس           .    نوع    كل                                                القوانـني واملراسـيم واألوامر القضائية من        

         ني املظامل؛                                                           اجلمهورية أو عضو يف جملس الشيوخ أو النواب، أو وزير العدل أو أم

                                                                                 تـنازع االختصاصات القضائية واملنازعات بني السلطات العامة، واحملكمة االنتخابية                   تسـوية     ) ب ( 
                             الوطنية، واحملافظات والبلديات؛

   و              املقاطعات أ   و أ               قرارات اجمللسني        على                     السلطة التنفيذية                                  القضـايا الـيت تعترض فيها                  البـت يف    ) ج ( 
  .        البلديات

                                                            والقرار الذي يعلن عدم دستورية قانون أو مرسوم أو أي            .                      رات احملكمة الدستورية                       وال ميكن استئناف قرا    -   ١١٠
              والقرار الذي    .                                                                                                  نـوع آخر من األوامر غري القضائية، جيعله غري قابل للتطبيق ويسري مفعوله الكامل على اجلميع               

           وما مل ينص    .          ة املعنية                                                                                              يـتعلق حبـق معني متنازع عليه يكون مقتصرا على اإلعالن بعدم قابليته للتطبيق على احلال               
                                                                                                   القرار على خالف ذلك، تبقى أجزاء القانون أو املرسوم أو غريه من األوامر اليت ال تشوهبا شائبة عدم الدستورية، 

  .                        ال جيوز البت فيها مرة أخرى                                                   واحلكم بعدم الدستورية ال يؤثر على األحكام السابقة اليت   .             سارية املفعول
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 اجمللس القضائي

           ويرأس اجمللس   .                    ومقره يف مدينة سوكري  .                                                     ضائي هو اهليئة اإلدارية والتأديبية للسلطة القضائية               اجمللـس الق   -   ١١١
        ويتولون   .                                                الكونغرس بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء احلاضرين      َِ    ِقَبل          ون من    ي     ستشار ال    ن ا      َّ   ويعيَّ  .                             رئـيس حمكمـة العدل العليا     

  .                  مارسوا فيها واليتهم                         فترة معادلة للفترة اليت                                                         مناصبهم ملدة عشر سنوات وال جيوز إعادة انتخاهبم إال بعد انقضاء

  :                       اجمللس القضائي فيما يلي        اختصاصات      تتمثل  و -   ١١٢

                                                                                                 اقتراح قوائم على الكونغرس لتعيني قضاة احملكمة العليا واقتراح قوائم على هذه احملكمة األخرية                ) أ ( 
  ؛     احمللية                         لتعيني قضاة احملاكم العالية 

                                           لتعيني القضاة واملوثقني ومسجلي حقوق امللكية؛     احمللية       لعالية                         اقتراح قوائم على احملاكم ا  ) ب ( 

                                                            القضائي وممارسة السلطة التأديبية على القضاة واملستشارين                            ترقية موظفي السلك                    إدارة قائمـة      ) ج ( 
  .                          وموظفي احملاكم، وفقا للقانون

                                  ً وظائف قضائية أخرى معترف هبا قانوناً

                   القضائية، وتنبع من       لسلطة                                  القضائية، خبالف الوظائف املخصصة ل                                      متارس السلطة التنفيذية بعض الوظائف     -   ١١٣
                                                                                  وهذه الوظائف القضائية، وإن كانت حتكمها قوانني خاصة وال حيكمها الدستور، تتعلق بالنظم     .               نشاطها اإلداري 

    ومن   .     طنية                                                                                               الـيت يتناوهلا الدستور، مثل النظم املطبقة على القوات املسلحة والفالحني والعمال والشؤون املالية الو    
                                                                                                                   ناحـية أخـرى، ختضع هذه الوظائف القضائية للسلطة التنفيذية املسؤولة عن اإلدارة العامة، ومن مث فهي تتعلق                  

  .                                   بالنظام العام، شأهنا شأن إقامة العدل

               القضاء العسكري

         على أن     ١٩٧٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٢                                                 من القانون املتعلق بتنظيم القضاء العسكري واملؤرخ  ٩          تنص املادة  -   ١١٤
                                                                             السلطة اليت مينحها القانون لسلطات القضاء العسكري واحملاكم العسكرية إلقامة العدل يف  "                     القضاء العسكري هو    

                                                                                                              القضـايا اجلنائية فيما خيص اجلرائم احملددة يف القانون اجلنائي العسكري أو اليت حتال إىل تلك السلطات واحملاكم               
   ".               مبوجب قوانني خاصة

                                                                      احملاكم العسكرية يف اجلرائم املرتكبة أثناء اخلدمة، أو فيما يتصل             بت ت "   ،              الختصاص احمللي                 وفيما يتعلق با   -   ١١٥
                                                                                                هبـا، يف الثكـنات واملخـيمات واحلصون وأثناء مواكب االستعراض ويف الطوابري ويف املركبات ويف املباين ويف        

                       ة واملخازن والترسانات                                                                                    املخـازن واملـزارع واملكاتـب وخـارج املباين ويف الورش واملسابك ومصانع األسلح             
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                                                                                                  واملؤسسات العسكرية وعلى ظهر السفن ويف القواعد البحرية واجلوية وعلى منت الطائرات التابعة للقوات املسلحة 
   ".                      وغريها من األماكن املشاهبة

                               القائد العام للقوات املسلحة،     و                وزارة الدفاع،     :                                                      والسلطات املختصة باألمر باحملاكمة عن هذه اجلرائم هي        -   ١١٦
                       احملكمة الدائمة للقضاء     :  ا    مه         املختصتان     تان  كم   واحمل  .                   الوحدات الكبرية   ة                    املفـتش العام وقاد    و    ش،   و        اجلـي   ة     قـاد  و

              يف القضايا      فصل           األوىل وت      فتبت  .       وطين       اختصاص             ولكل منهما     .                                             العسـكري واحملكمـة العليا للقضاء العسكري      
  .              ئرة نقض وإبرام           استشارة ودا         استئناف و      دائرة           الثانية    ضمن          ، بينما تت      ل درجة  أو       كمحكمة 

  :                              من القانون اجلنائي على ما يلي   ١١٤                                             وفيما يتعلق باجلرائم ضد أمن الدولة، تنص املادة  -   ١١٧

                                                     ً                            أي شخص يرتكب بدون معرفة احلكومة أو بدون تأثري منها، فعالً عدائيا ضد أي دولة أجنبية،  " 
                                  أو قطع العالقات الدبلوماسية،                                                                             يترتـب عليه تعرض املواطنني البوليفيني يف اخلارج للمضايقة أو االنتقام          

  . "                                            يعاقب باحلرمان من احلرية من سنتني إىل أربع سنوات

                        املتعلق بالشؤون الزراعية       القضاء 

        تشرين   ١٨                                                                                 أنشئت حماكم متخصصة مبوجب القانون املنشئ للمعهد الوطين لإلصالح الزراعي الصادر يف          -   ١١٨
ُ                       ، الذي ُعدل مبوجبه القانون رقم     ١٩٩٦       أكتوبر  /    األول       أغسطس  /    آب ٢                              بشأن اإلصالح الزراعي الصادر يف    ٤٦٤ ٣       
                                                                                                  وحيدد القانون اهليكل التنظيمي ومهام املعهد الوطين لإلصالح الزراعي ونظام توزيع األراضي؛ ويضمن               .     ١٩٥٣

                                                                                                                     احلق يف ملكية األراضي؛ وينشئ إدارة الشؤون الزراعية واحملاكم املتخصصة، وحيدد اإلجراءات الواجب اتباعها أمام هذه                
  .                                                                                      هليئات؛ وينظم ختصيص سندات امللكية، ويقر ويضمن احلق يف امتالك األراضي لألشخاص الطبيعيني واملعنويني ا

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان-      ًرابعا 

                                                                                          ينص البابان األول والرابع من الدستور على احلقوق والواجبات والضمانات الدستورية اليت ال ختل حبقوق  -   ١١٩
  .                                                                    ات أخرى غري مذكورة صراحة ونابعة من سيادة الشعب والشكل اجلمهوري للحكومة     وضمان

      ١٨١٨                                           ً                                                     ومـن الصكوك القانونية الرئيسية اليت تعرض أيضاً حلماية حقوق اإلنسان وضماهنا القانون رقم                -   ١٢٠
  ة                 املنشئ للمحكم      ١٨٣٦                  ، والقانون رقم        ١٩٩٧       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢                                    بشـأن أمـني املظـامل، الصادر يف         

   ٦                                         بشأن مكتب املدعي العام، الصادر يف            ٢١٧٥                  ، والقانون رقم        ١٩٩٨       أبريل   /        نيسان  ١                         الدسـتورية، الصادر يف     
  .                       املنشئ للقانون االنتخايب    ١٩٩٦      أغسطس  /    آب ٢           الصادر يف     ١٧٠٤               ، والقانون رقم     ٢٠٠١      فرباير  /    شباط

       ة لكل           اإلداري          األنشطة              املخصصة هلم يف             والضمانات          األشخاص        حقوق               على احترام                  أمني املظامل           ويعمـل  -   ١٢١
  .    عنها              القواعد املعدة     نشر          تعزيزها و             حقوق اإلنسان و     محاية                   وهو مسؤول أيضا عن   .             القطاع العام



HRE/CORE/1/Add.54/Rev.2 
Page 24 

 

                                                                                                        وال يـتلقى أمني املظامل تعليمات من السلطات العامة؛ وينتخبه الكونغرس الوطين بأغلبية ثلثي األعضاء                -   ١٢٢
  .     خمالفة   ه                                       بسبب ممارسته لوظائفه، إال يف حالة ارتكاب                              جيوز اهتامه أو مالحقته أو اعتقاله   وال   .        احلاضرين

     حضار  إل                            لغاء املباشر، واألمبارو وأمر ا إل                               فيما يتعلق بعدم الدستورية، وا ى                          وألمني املظامل سلطة رفع الدعاو -   ١٢٣
                                                              ؛ ولكي يتمكن من أداء مهامه، تتاح لـه حرية الوصول إىل                  بذلك           والية خاصة          اجة إىل        احل                    أمـام احملكمة، دون   

  .                           كز االحتجاز أو السجن أو احلبس   مرا

                                                               ملسؤولني العموميني تزويد أمني الظامل باملعلومات اليت يطلبها فيما يتصل      على ا                لسلطات العامة و  ا                ويـتعني عـلى    -   ١٢٤
  .                                                                            وإذا مل حيصل على رد مرض على طلبه، جيب على أمني املظامل رفع األمر إىل اجمللسني التشريعيني   .           بأداء مهامه

            ً                                                                         ارة هنا أيضاً إىل احملكمة الدستورية واجمللس القضائي اللذين ترد مهامهما الرئيسية يف الفقرات         وجتدر اإلش -   ١٢٥
  .      أعاله   ١١٢     إىل    ١٠٨   من 

                                    العدل والدفاع عن مشروعية وعن           إقامة                     العام هو تعزيز        دعي                      الغرض من مكتب امل    -        العام    دعي        مكتب امل  -   ١٢٦
      إطار                          العام الدولة واجملتمع يف            املدعي              وميثل مكتب     .       مهورية                                                   مصـاحل الدولة واجملتمع، وفقا للدستور ولقوانني اجل       

                                                                                                      ومتـارس الوظـائف املنوطة به بواسطة جلان يتم تعيينها من قبل اجمللسني التشريعيني، والنائب العام                  .  ن        القـانو 
  .                           ومسؤولني آخرين حيددهم القانون

                                وجيوز إعادة انتخابه بعد انقضاء  .                   سنوات وال جيوز متديدها    ١٠             للجمهورية هي               املدعي العام               ومدة والية    -   ١٢٧
            ، بعد توجيه       إدانته                                            وال جيوز تنحيته من منصبه إال مبوجب قرار ب         .      منصبه      مهام                                           فترة مساوية  للفترة اليت مارس فيها        

       االهتام،            تقدمي عريضة      وعند   .             جملس الشيوخ           وهنائية أمام                                                     اهتـام إليه من قبل جملس النواب وحماكمته بدرجة واحدة     
  .                           ب بوقف املتهم عن ممارسة مهامه              يقوم جملس النوا

  االستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها-ألف 

                             اجمللس املشترك بني الوكاالت         ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ٢٦              الصادر يف         ٢٧٤٢٠                             أنشـأ املرسوم السامي رقم       -   ١٢٨
                             توفيق والتنسيق بغية إعداد                                                                                     واجمللـس املشـترك بني الوزارات املعنيني حبقوق اإلنسان كمنتديني تقنيني مكلفني بال            

                                                                                                                 وتنفيذ ومتابعة وتقييم االستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها املخصصة جلميع البوليفيني، مبن فيهم              
  .                             الشعوب األصلية والسكان األصليون

         ق اإلنسان                                                                            ويتألف اجمللس املشترك بني الوكاالت من ممثلني عن أربع وزارات وممثل عن املدافعني عن حقو -   ١٢٩
   ).          اجملتمع املدين (

                                                                                            ويـتوىل اجمللس املشترك بني الوكاالت متابعة تطبيق القواعد الواردة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      -   ١٣٠
                                                                                                                  اليت صدقت عليها بوليفيا، فضال عن التوجيهات واملبادئ التوجيهية والقواعد الدنيا الناشئة عن قرارات اهليئات               
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                                                                    وهو يقترح آليات هتدف إىل تنفيذ مقررات وقرارات وتوصيات اهليئات            .      إلنسان                            املتخصصـة يف جمـال حقوق ا      
                                                                                                                  الدولـية املعنية حبماية حقوق اإلنسان، كما يعمل على تنفيذ االلتزامات املتعهد هبا على الصعيد الدويل يف جمال                  

  .           حقوق اإلنسان

  .      وزارات                                                         وتضم اللجنة املشتركة بني الوكاالت حلقوق اإلنسان كافة نيابات ال -   ١٣١

                                                                                         واللجنة املشتركة بني الوكاالت مكلفة بصياغة التقارير اليت يتعني تقدميها إىل خمتلف جلان حقوق اإلنسان  -   ١٣٢
  .                                                                                                التابعة لألمم املتحدة، وإىل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وإىل هيئات دولية أخرى معنية هبذه املسألة

                                                                    نيابة وزارة العدل التنسيق بني اجمللس املشترك بني الوكاالت واللجنة املشتركة                              وتتوىل األمانة الفنية التابعة ل -   ١٣٣
  .          بني الوكاالت

                                                                                                                 أمـا املسـؤول عن ضمان متابعة إعداد وتنفيذ االستراتيجية املعنية حبقوق اإلنسان، فهو وزارة شؤون الرئاسة،                  -   ١٣٤
                               وعلى كافة املؤسسات العامة يف       .               ع اجملتمع املدين                                                                       وذلـك من خالل نيابيت وزاريت العدل والتنسيق احلكومي، وبالتشاور م          

  .                                                                                               هذا الشأن أن تقدم إىل اجمللس املشترك بني الوكاالت مجيع املعلومات اليت يطلبها منها لالضطالع مبهمته كما ينبغي

                                                                                                      وأثـناء إعـداد الـتقارير املوجهة ملختلف جلان األمم املتحدة، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان               -   ١٣٥
                                                                                       واهليئات األخرى املتخصصة يف جمال حقوق اإلنسان، ميكن للمجتمع املدين، عن طريق أصوات األشخاص املعنيني 

  .                                                                            بكل من الصكوك الدولية، أن يقدم مالحظات، ويعني إدراج هذه املالحظات يف تقرير احلكومة

                  ً         ً   تقدم احلكومة تقريراً آخر وفقاً                                                            ويف حالة عدم إدراج مالحظات اجملتمع املدين يف تقرير احلكومة، ميكن أن  -   ١٣٦
  .                                                     للقواعد اليت أرستها الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

  نشر املعلومات-     ً خامسا  

                                                                                                        لنشـر املعـاهدات الدولـية الـيت صدقت عليها بوليفيا أمهية بالغة، وهي مسألة من اختصاص رئاسة                   -   ١٣٧
                                                    مجيع املعاهدات وقوانني اجلمهورية اليت تغطي القواعد                                                      ومـن هذه املهام قيام اجلريدة الرمسية بنشر           .           اجلمهوريـة 

  .                        املتصلة حبماية حقوق اإلنسان

                                                                                                          ومـن ناحية أخرى، ميكن احلصول على معلومات عن القواعد املطبقة يف جمال محاية حقوق اإلنسان من املوقع                   -   ١٣٨
  .                                                    الذي يتضمن روابط تتيح الوصول إىل جهاز الدولة بكاملهbo.gov.municaco.www  :                       التايل على شبكة اإلنترنت

                                                                                                     وأخـريا، فمن أهم اختصاصات اجلهاز املعين حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، أي نيابة وزارة العدل،                 -   ١٣٩
  .                                      العمل على نشر القواعد املعدة يف هذا اجملال
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                                                    النصوص املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها،                     املاضية عدد من     ١٥      ُ                           وقـد اعُتمد يف السنوات ال          -   ١٤٠
  : ُ                                                 وُنشرت يف اجلريدة الرمسية، وميكن اإلشارة إىل ما يلي منها

  ؛         اجلنائية        اإلجراءات      قانون   -      ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ٢٥           الصادر يف     ١٩٧٠            القانون رقم   ) أ (

  ؛    ٢٠٠٣    سطس   أغ /    آب ٤                                                         القانون املنشئ للدائرة الوطنية للمساعدة القضائية الصادر يف   ) ب (

         كانون    ٢٠              الصادر يف        ٢٢٩٨                                                                 قـانون تنفـيذ العقوبـات ونظام السجون، وهو القانون رقم              ) ج (
  ؛    ٢٠٠١      ديسمرب  /    األول

  ؛    ٢٠٠١      فرباير  /      شباط ٦           الصادر يف     ٢١٧٥                                        قانون مكتب املدعي العام، وهو القانون رقم   ) د (

  ؛ )    ١٩٩٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨                 القانون الصادر يف  (          َّ   قانون القصَّر     ) ه (

  ؛ )    ١٩٩٣      فرباير  /      شباط  ١٨           الصادر يف     ١٤٥٥            القانون رقم    (                     قانون التنظيم القضائي  ) و (

  ؛ )    ١٩٩٢      أبريل  /       نيسان  ٢٧           الصادر يف     ١٣٣٣            القانون رقم  (             قانون البيئة   ) ز (

  ،      ٢٢٦١٠   ، و     ٢٢٦٠٩                    املراسيم السامية رقم  (               بالشعوب األصلية             احلقوق اخلاصة                  املراسيم املتعلقة ب  ) ح (
  ؛ )     ٢٢٦١٢   ، و     ٢٢٦١١ و

  ؛ )    ١٩٩٤      أبريل  /       نيسان  ٢٠                 القانون الصادر يف  (                   ون املشاركة الشعبية    قان  ) ط (

   ).    ١٩٩٤      يوليه  /     متوز ٧                 القانون الصادر يف  (                   قانون إصالح التعليم   ) ي (

 احلواشي

   ).    ٢٠٠٤   ( )UDAPE (                             وحدة حتليل السياسات االقتصادية   ) ١ (

         ؛ ويتوجه  )    ٢٠٠٤                              وحدة حتليل السياسات االجتماعية،  (          ً   شخص سنوياً   ١٠     ٠٠٠ ُ                    قُدر عدد املهاجرين ب    ) ٢ (
                                            وقد استقبلت هذه البلدان ما جمموعه حوايل         .                                                                        هـؤالء بصفة رئيسية إىل األرجنتني وإسبانيا والربازيل والواليات املتحدة         

   ٩     ٠٠٠               جتاوز ال          ٢٠٠٤                                         إىل الربازيل يف النصف األول من عام          ُ                                       وُيذكر أن عدد املهاجرين الذين توجهوا       .             مليوين مهاجر 
  .                              مهاجر، مما يربهن على تفاقم الوضع

  .                 ملعهد الوطين لإلحصاء   ، ا    ٢٠٠١          تعداد سنة   ) ٣ (

  .    ٢٠٠٢       يونيه /      حزيران                                                                      النشرة الوبائية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية،   ) ٤ (

  .    ٢٠٠٤      أغسطس  /                      تقرير وزارة املالية، آب  ) ٥ (

- - - - - 


