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  املسائل العامة-أوالً 

 مالمح البلد -ألف 

 البلد والشعب -١ 

االً وشــرقاً، واألرجنــتني جــنوباً، وبــريو غــرباً، تقـع بوليفيــا يف وســط أمــريكا اجلــنوبية، حتدهــا الـربازيل مشــ   -١
املعهد الوطين ( كيلومتراً مربعا ١ ٠٩٨ ٥٨١وتبلغ مساحتها .  غرباً- شـرقاً، وشيلي جنوباً    -وبـارغواي جـنوباً     

 ). ١٩٩٩لإلحصاء، 

ي البلد؛  يف املائة من أراض٢٨املنطقة األندية اليت تضم    : ومثـة ثـالث مـناطق جغـرافية رئيسية يف البلد هي            -٢
 يف املائة ١٣واملنطقة األندية الفرعية، اليت حتتل املساحة الواقعة بني اهلضاب العليا والسهول الشرقية وتستحوذ على 

 ). ١٩٩٩املعهد الوطين لإلحصاء، ( يف املائة من أراضي البلد ٥٩من أراضي البلد؛ ومنطقة السهول اليت تضم 

 يف املائة ٤٩,٨ يف املائة من النساء و٥٠,٢ نسمة، منهم ٨ ١٣٧ ١١٣ويبـلغ جممـوع عـدد سـكان البلد           -٣
املعهد الوطين  ( يف املائة    ٤٢ يف املائـة وعـدد سـكان املـناطق احلضرية            ٥٨ويبـلغ عـدد سـكان الـريف         . مـن الـرجال   
 يف املائة من جمموع ٦٩ شعباً خمتلفاً، قرابة ٣٦وميـثل السـكان األصليون، الذين يتألفون من   ). ١٩٩٩لإلحصـاء،   

 ).١٩٩٢التعداد الوطين لعام (سكان البلد وأغلبية مطلقة من سكان املناطق الريفية 

واإلسـبانية هـي الـلغة الـرمسية، يف حـني أن الكيشـوا واإلميـارا مهـا اللغـتان املهيمنـتان يف مجيع أحناء املنطقة                 -٤
 . يةاألندية، ولغة تويب غواراين هي أكثر اللغات شيوعاً يف احلديث يف السهول الشرق

 من الدستور السياسي للدولة بالدين املسيحي الكاثوليكي وتؤيده ولكنها تكفل ممارسة            ٣وتعترف املادة    -٥
 .أي دين آخر علناً

 اهليكل السياسي العام -٢ 

، فأسست دولة ١٨٢٥أغسطس / آب٦حصـلت مجهوريـة بوليفيـا عـلى احلـرية واالسـتقالل والسـيادة يف                -٦
 . ١٨٢٦نوفمرب / تشرين الثاين١٩وصدر أول دستور سياسي للدولة يف .  متثيليموحدة ختضع لنظام دميقراطي

، ويشمل هذا الدستور ١٩٣٨ويـرجع تـاريخ دسـتور آخـر له أمهيـة يف تـاريخ بوليفيـا الدستوري إىل عام          -٧
 يــنص عــلى اســتقالل التعلــيم (، والــثقافة )الــزواج واألســرة واألمومــة(أنظمــة خاصــة تغطــي جمــاالت مــثل األســرة  

وقد أدرجت فيه أيضا وسيلة االنتصاف ). العمـل والضمان االجتماعي (واملسـائل االجـتماعية     ) واجلامعـات العامـة   
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الدسـتورية املتمثـلة يف اإلحضار أمام احملاكم باعتبارها ضمانة للحق يف حرية احلركة الذي جيوز ألي شخص يرى              
ه حق أو بشكل غري قانوين أن يتذرع به أمام اهليئة أنه جرت مالحقته، أو احتجازه، أو حماكمته أو حبسه بغري وج

 . القضائية

 وهـو دستور مهم ألنه ينص على وسيلة االنتصاف         ١٩٦٧وهـناك أيضـا الدسـتور السياسـي لـلدولة لعـام              -٨
، ضد أي فعل أو امتناع غري مشروع يرتكبه املسؤولون أو األفراد "األمبارو"الدستورية، وسيلة احلماية الدستورية 

. ييد أو قمـع مـا لـلفرد من حقوق وضمانات معترف ا يف الدستور والتشريع أو للسعي إىل تقييدها أو قمعها     لـتق 
ووسـيلة االنتصـاف هذه أوسع نطاقا من وسيلة اإلحضار أمام احملاكم ألا حتمي مجيع احلقوق املنصوص عليها يف                 

 . الدستور والتشريع الساريان

ويعتمد هذا  . ، وهـو الدسـتور الساري حاليا      ١٩٩٥فـرباير   / شـباط  ٦ يف   وأخـريا، هـناك الدسـتور الصـادر        -٩
الدسـتور هيكـل اجلمهوريـة املوحـدة، ويؤيـد نظـام الدميقـراطية التمثيـلية، وخيول الشعب السيادة يف فروع السلطة                 

 .التقليدية الثالثة، اهليئة التشريعية، واهليئة التنفيذية، واهليئة القضائية

، مما ) عضوا٢٧(وجملس الشيوخ )  عضوا١٣٠(شريعية على نظام السني، جملس النواب     وتقوم اهليئة الت   -١٠
أمني (ويسـمح اإلطـار القـانوين الدسـتوري لدولـة بوليفيا بإنشاء وظيفة أمبودمسان               .  عضـوا يف امـوع     ١٥٧ميـثل   
 .، باعتباره مفوضاً سامياً للكونغرس الوطين١٨١٨ختضع ألحكام القانون رقم ) املظامل

وترد القواعد الناظمة هلذه اهليئة املهمة . وتـتألف اهليـئة التـنفيذية مـن رئيـس اجلمهورية ومن وزراء الدولة          -١١
، وفـي املرسومني العاليني املنظمني له ورقمهما  ١٧٨٨لـلدولة يف قانون تنظيم السلطة التنفيذية، وهو القانون رقم  

 . ٢٥٠٥٥ و٢٤٨٥٥

يـد، يـنص الدسـتور السياسـي لـلدولة عـلى أن تتألف اهليئة القضائية من          ووفقـا لإلصـالح الدسـتوري اجلد       -١٢
حمكمـة العـدل العـليا، ومـن احملـاكم احملـلية الكـربى، ومـن قضـاة األحـزاب وقضـاة الـتحقيق، ومـن الس القضائي                 

 .واحملكمة الدستورية

فاذ قانون املشاركة ومـع بـدء ن  . ولكـل بـلدية عمـدة وجمـلس بـلدي        . وهـناك أيضـا نظـام احلكومـة البـلدية          -١٣
 .الشعبية اجلديد، أصبح هناك أيضا جملس رقايب

 اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٣ 

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، ويصل دخل الفرد منه           ٨ ٥٦٨يبلغ الناتج القومي اإلمجايل      -١٤
ويبلغ حجم .  يف املائة٤,٣٩ل التضخم السنوي هو ، فإن معد١٩٩٨ووفقا إلحصاءات عام .  دوالرا١ً ٠٧٨إىل 
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، بلغ الدين ١٩٩٨ويف عام ). ١٩٩٩املعهد الوطين لإلحصاء،    ( مليون دوالر    ٢٩٥,٨٧امليـزان التجاري السنوي     
املعهد الوطين ( يف املائة    ١٠,٠١وتصـل نسـبة الـبطالة يف املدن الرئيسية إىل           .  مـليون دوالر   ٤ ٣٨٤,٥٠اخلـارجي   

 ).١٩٩٨املعهد الوطين لإلحصاء، ( يف املائة ١٣,٧٦ويبلغ معدل األمية ). ١٩٩٧لإلحصاء، 

 اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان -٤ 

 .أمني املظامل مسؤول دستوريا عن تأمني الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها ونشرها -١٥

 .قانون ومصاحل الدولة واتمعوالنيابة العامة مسؤولة عن تعزيز القضاء والدفاع عن سيادة ال -١٦

 واحملــامي املنـتدب لــلدفاع نيابـة عــن األشـخاص الذيــن    )blicaúDefensa P(ويـتدخـل احملـامـي العمومـــي    -١٧
 .خيضعون إلجراءات جنائية ممن ليست لديهم موارد كافية لتعيني حمام للدفاع عنهم يف احملكمة

 املســائل املتعــلقة بانــتهاك احلقــوق، متشــياً مــع الــتزام الدولــة   وحملــاكم العــدل الواليــة القضــائية املباشــرة يف  -١٨
بالـتحقيق يف أي انـتهاك مـن انـتهاكات حقـوق اإلنسـان واملعاقـبة عـليه والـتعويض عـنه، إذا كـان احلـق ناشـئاً عن               

 .املعاهدات اليت وقعت وصدقت عليها بوليفيا

تــلقي الــتقارير املتعــلقة بانــتهاكات حقــوق  وتقــوم جلــنة حقــوق اإلنســان الــتابعة ــلس الــنواب بــدور يف    -١٩
 .وتؤدي مجعية حقوق اإلنسان الدائمة يف بوليفيا مهام رئيسية هي األخرى. اإلنسان

ولـدى وزارة العـدل وحقـوق اإلنسـان يف الوقـت احلاضـر مكـاتب حلقوق اإلنسان يف مناطق حساسة من                -٢٠
ويضم كل من هذه . يتريازاما، وإيفريغارزاما، وبولو بولوإقليم البلد ومنها منطقة كوتشامببا، وخباصة شيموريه، وإ

 .عامل اتصال/املكاتب حمامياً، وطبيباً، ومساعداً قانونياً وسائقاً

وقد أولت الوزارة يف اآلونة األخرية األولوية للشعوب األصلية بإنشاء ثالثة مكاتب حلقوق اإلنسان بدعم  -٢١
ــت    ــة ال ــيم أفــاروا، مقاطعــة  (، يف شــاالباتا COSUDEعاون اإلمنــائي، مــن احلكومــة السويســرية مــن خــالل وكال إقل

إقليم فاكا ديياز، مقاطعة (ويف ريبريالتا ) إقلـيم هـرناندو سـيليس، مقاطعـة شوكيزاكا    (، ويف مونـتياغودو     )أورورو
 . ، دف تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها أساسا)بيين

ــتمام موظفــي هــذه املكــاتب بشــكل خــاص      -٢٢ ــز ونشــر احلقــوق االقتصــادية    وينصــب اه عــلى أنشــطة تعزي
واالجتماعية والثقافية، وهم يتلقون أيضا تقارير االنتهاكات اليت يتم التحقيق فيها، ورفعها أمام السلطات املختصة 
 . يف النيابة العامة، والسلطات القضائية، وحيثما اقتضى األمر ذلك، أمام جلنة حقوق اإلنسان التابعة لس النواب
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وتـتجه نيـة مكـاتب حقـوق اإلنسـان الـثالثة هذه إىل إيالء األولوية ألكثر قطاعات السكان تضررا، وهي           -٢٣
 .وستتيح املكاتب أيضاً إمكانية فض املنازعات باملصاحلة. النساء واألطفال واملسنون

ابات البدنية يف وهـناك مـن بـني موظفي املكاتب حمام يقدم املساعدة القانونية الفنية، وطبيب يسجل اإلص      -٢٤
حالـة االعـتداء عـلى األشـخاص، إىل جـانب قيامـه حبمايـة حـق السكان يف الصحة، مبا يشمل مفهوم ودور طبيب                      

 . األسرة

، بتنفيذ وتطوير مشروع شامل متعدد    ١٩٩٩يونيه  /وتقـوم وزارة العـدل وحقـوق اإلنسـان، مـنذ حزيران            -٢٥
باملساعدة التقنية واملالية املقدمة من مفوضية األمم املتحدة  " هاتعزيـز حقوق اإلنسان والدفاع عن     "اـاالت عـنوانه     

ويتناول املشروع، يف سياق هذا التقرير، حقوق الشعوب . السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
 . األصلية، وحقوق الطفل واألسرة، وحقوق النساء

 :سانية قد انتهكت اللجوء إىل وسائل االنتصاف التاليةوجيوز لألشخاص الذين يدعون أن حقوقهم اإلن -٢٦

ــتورية   )أ(  ــة الدس ــبارو(احلماي ــليهما يف      ) األم ــيلتان منصــوص ع ــام احملــاكم، ومهــا وس واإلحضــار أم
 الدستور؛ 

 تقدمي شكوى إىل أمني املظامل؛ )ب( 

دعوى مدنية تسمح ويف هذه احلالة، تقترن كل دعوى جنائية ب. تقدمي شكوى إىل اهليئة القضائية )ج( 
 .جبب األضرار

احلق يف العمل، وحقوق نقابات   ( صراحة بالنظام االجتماعي     ١٩٩٥ويقر الدستور السياسي للدولة لعام       -٢٧
احلق يف  (، وبنظام األسرة    )احلـق يف التعليم   (، وبالـنظام الـثقايف      )العمـال، والضـمان االجـتماعي، واحلـق يف الصـحة          

كما يقر الدستور صراحة باحلق يف احلياة، ويف سالمة الفرد وحريته الشخصية، ). ةمحاية األسرة، واحلق يف الطفول
 . وبأهم الضمانات القضائية

. وميكـن التذرع بالصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان أمام اهليئة القضائية والنيابة العامة ومكتب أمني املظامل           -٢٨
ياً، وإمنـا ينص بالتحديد على وجوب التصديق عليها  وليـس يف دسـتور بوليفيـا مـا يقضـي بـتدرج املعـاهدات داخـل                

وقليلة . وعليه، ميكن التذرع ا أمام احملاكم باعتبارها تشريعا داخليا. بالقـانون لـتكون هلا بعد ذلك صفة القانون    
 هي مع ذلك احلاالت اليت حدث فيها ذلك، وال توجد سوابق قانونية بشأن تنفيذ أحكام املعاهدات املتعلقة حبقوق

 .اإلنسان تنفيذا تلقائياً
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 معلومات بشأن العهد ونشر العهد وتقارير البلدان اليت تقدم إىل اللجنة -باء 

. مت التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف بوليفيا مبرسوم بقانون -٢٩
ينشر يف اجلريدة الرمسية اليت هي وسيلة نشر املعلومات ونتيجة لذلك، مل يكتسب العهد صفة القانون فلم يصدر أو 

 . رمسيا على سكان بوليفيا ككل؛ ومل يترجم أيضا إىل لغات أخرى حملية

، الذي متوله األمم املتحـدة وتوفر له املساعدة   "تعزيـز حقـوق اإلنسـان والدفاع عنها   "وسـيعاون مشـروع    -٣٠
نفيذه، يف مجلة أمور، ومنها دمج العهد يف القانون احمللي، وإنشاء التقـنية وتقـوم وزارة العـدل وحقـوق اإلنسـان بت         

آليـة لنشـر العهـد وترمجـته إىل قوانـني سياسـات قطاعيـة يـتم تـنفيذها يف خمتـلف امليـادين الـيت تـتأثر ا جمموعة من                        
 . األطراف االجتماعية الفاعلة

رة العـدل وحقــوق اإلنسـان؛ وزارة التعلــيم   وزا: ولقـد شـاركت اهليــئات الـرمسية الــتالية يف إعـداد الــتقرير     -٣١
والـثقافة والرياضة؛ وزارة العمل واملؤسسات الصغرية؛ وزارة العالقات اخلارجية والعبادة؛ وزارة التنمية املستدامة     
والــتخطيط؛ وزارة اإلســكان واخلدمــات األساســية؛ وزارة الصــحة والضــمان االجــتماعي؛ وزارة الــثروة احليوانيــة   

 .نمية الريفية؛ وحدة حتليل السياسة االقتصادية؛ واملعهد الوطين لإلحصاءاتوالزراعة والت

وقـد اشتركت أساساً يف  . والـتقرير ليـس مـتاحاً يف بوليفيـا ألنـه صـياغته مل تكـتمل إال يف اآلونـة األخـرية                   -٣٢
 . الجتماعيةمناقشته اهليئات احلكومية اليت تتصدى للمسائل القطاعية واليت على اتصال دائم باملنظمات ا

  احلالة القانونية والتطبيق احملدد للعهد -جيم 

 بــاحلقوق ١٧١ مــن الدســتور بــأن بوليفيــا بــلد مــتعدد اإلثــنيات والــثقافات؛ وتعــترف املــادة  ١تقــر املــادة  -٣٣
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية

بعملية املشاركة الشعبية، ويعززها ويوطدها جبمع  ) ١٥١القانون رقم   (ويعـترف قانون املشاركة الشعبية       -٣٤
 . أفراد مجاعات السكان األصليني ببقية أفراد الشعب

بأن التعليم حق من حقوق الشعب، وبأنه شامل، ) ١٥٦٥القانون رقم (ويعـترف قـانون إصـالح التعلـيم          -٣٥
يف ختطيط نظام التعليم وتقييمه من وتشارك الشعوب األصلية . ودون مقـابل، ومشترك بني الثقافات، وثنائي اللغة  
 . خالل االس التعليمية التابعة للشعوب األصلية
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 . وقد أنشئت هيئات حكومية للتصدي ملشاكل الشعوب األصلية وقضايا األسرة واألطفال ونوع اجلنس -٣٦

 . مرتبة القانون، وجاء رفعه إىل ١٩٨٢وقد مت االنضمام إىل العهد والتصديق عليه مبرسوم عال يف عام  -٣٧

وال تطـبق احملاكم العهد مباشرة لعدم استقرار العرف يف هذا الصدد ال من جانب احلكومة وال يف اتمع         -٣٨
 . وتراعي بعض اجلهات احلكومية أحكام العهد عند وضع سياساا. املدين

قوق الضمان االجتماعي،  احلق يف العمل، حقوق األسرة واألطفال، ح      : ويعترف الدستور باحلقوق التالية    -٣٩
 . التعليم، الصحة، حق الشعوب األصلية والفالحني يف األرض

واحملـاكم املعيـنة لتطــبيق هـذه احلقــوق يف إطـار اهليــئة القضـائية هـي حمكمــة العـدل العــليا، واحملـاكم احملــلية          -٤٠
تقع مهمة تنفيذ العهد يف    و. الكـربى، واحملـاكم األدىن درجـة، رغـم صـعوبة تطبيقها على حنو ما ورد وصفه أعاله                 

 . املسائل اإلدارية على عاتق الوزارات املختلفة يف اهليئة التنفيذية

 :وفيما يلي أحكام التشريع احمللي اليت تكفل عدم التمييز -٤١

اليت مت التصديق ) ١٦٩رقم  (١٩٨٩اتفاقيـة مـنظمة العمـل الدوليـة بشـأن الشعوب األصلية والقبلية لعام               
 ؛١٩٩١ لعام ١٢٥٧ رقم عليها بالقانون

 ؛١٩٩٠ لعام ١١٥٢اتفاقية حقوق الطفل اليت مت التصديق عليها بالقانون رقم  

 لعام ١١٠٠اتفاقيـة القضـاء عـلى مجيـع أشـكال الـتمييز ضـد املـرأة الـيت مت التصـديق عـليها بالقـانون رقم                      
 ؛١٩٩٢

استئصاله، اليت مت التصديق عليها بالقانون اتفاقيـة البـلدان األمـريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه و             
 ؛١٩٩٤ لعام ١٥٩٩رقم 

 ؛١٧١ و ٦ و١، املواد )١٥٨٥القانون رقم (الدستور السياسي للدولة  

 ؛)١٩٩٥ (١٦٧٤العنف املنـزيل، القانون رقم ) قمع(قانون األسرة و 

 الذي مت مبوجبه إنشاء منصب أمني املظامل؛ و) ١٩٩٧ (١٨١٨القانون رقم  

 بشـأن تكافؤ الفرص للنساء      ١٩٩٧أكـتوبر   / تشـرين األول   ١٧ الصـادر يف     ٢٤٨٦٤رسـوم العـايل رقـم       امل 
 . والرجال
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 :وقد أسفر التصديق على العهد عن تعديل القوانني التالية -٤٢

 الذي ينص على سرعة اختاذ اإلجراءات يف املسائل املدنية ومسائل األسرة؛ ) ١٩٩٧ (١٧٦٠القانون رقم  

 ، وهو قانون اإلجراءات اجلنائية؛)١٩٩٩ (١٩٧٠قم القانون ر 

 الذي مت مبوجبه تعديل قانون العقوبات؛) ١٩٩٧ (١٧٦٨القانون رقم  

 الذي يكفل حلف اليمني لتجنب التأخري يف القضاء اجلنائي؛) ١٩٩٦ (١٦٨٥القانون رقم  

 لتزامات مالية؛الذي ألغى عقوبة السجن واإلكراه البدين بسبب ا) ١٩٩٧ (١٦٠٢القانون رقم  

 بشأن التحكيم والتوفيق؛) ١٩٩٧ (١٧٧٦القانون رقم  

 بشأن الس القضائي؛) ١٩٩٧ (١٨١٧القانون رقم  

 بشأن احملكمة الدستورية؛ ) ١٩٩٨ (١٨٣٦القانون رقم  

 ). blicaúDefensa P(الذي مت مبوجبه إنشاء وظيفة احملامي العام ) ١٩٩٧ (١٧٧٦املرسوم العايل رقم  

 ٦املادة (وليس يف النظام القانوين الوطين ما يقضي بنوع أو آخر من التمييز ضد األشخاص غري املواطنني  -٤٣
 ). من الدستور

 دور التعاون الدويل يف تطبيق العهد -دال 

.  يف شكل تعاون تقين ومايل٩تقدم املساعدة الدولية يف إطار الضمانات الصحية املنصوص عليها يف املادة  -٤٤
ولدى بوليفيا عدة ترتيبات للتعاون    . املنح واالئتمانات :  نوعـان مـن صناديق التعاون اخلارجي املتاحة للصحة         ومثـة 

. الثنائي، ومن بينها ترتيبات التعاون مع االحتاد األورويب، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، والبلدان النوردية
ريق منظمات من قبيل منظمة الصحة للبلدان األمريكية التابعة         ويـتوفر الـتعاون الـدويل يف القطـاع الصـحي عـن طـ              

ملنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، واملنظمات 
 .غري احلكومية

 . ١٠وتقدم منظمة األمم املتحدة للطفولة أهم تعاون دويل بصدد املادة  -٤٥
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، كانت املساعدة الدولية جوهرية من البداية لتمويل إصالح التعليم وتنمية التعليم ١٣وفيما يتعلق باملادة  -٤٦
 األمـريكية للـتربية والعلم والثقافة،       -الـتقين والتعلـيم اجلـامعي، مـن خـالل مـنظمات مـثل مـنظمة الـدول اإليـبريية                     

بشأن حتقيق " أندريس بيللو" الـدول األمريكية، واتفاقية  ومـنظمة األمـم املـتحدة للـتربية والعـلم والـثقافة، ومـنظمة             
وميـثل قطـاع التعلـيم أولويـة لـلوكالة      . الـتكامل بـني بـلدان املـنطقة األنديـة يف اـاالت الـتربوية والعـلمية والـثقافية         

ائي للبلدان السـويدية للـتعاون التقين واالقتصادي الدويل، وهلولندا والوكاالت املتعددة األطراف مثل املصرف اإلمن          
 . األمريكية، والبنك الدويل، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

أما فيما يتعلق باملوارد املخصصة للتعليم، فيفيد أحدث تقرير عن التمويل اخلارجي يف بوليفيا أعدته وكالة  -٤٧
 ٢١٢ أكثر قليالً من     مشروعاً تتلقى  ٣٣وزارة االسـتثمار العام والتمويل اخلارجي بأن حافظة قطاع التعليم تضم            

 يف املائة منها يف اية عام      ٣٧مـليـون دوالر مــن دوالرات الواليــات املـتحدة من التمويل اخلارجي، دفعت نسبة                
١٩٩٧ . 

والختـتام هـذا االسـتعراض العـام، جتـدر اإلشـارة إىل بعـض الـتطورات القادمة اليت تستند إىل خطة العمل                -٤٨
وقد خصصت لقطاع   . ٢٠٠٢-١٩٩٨وارد يف إطـار بـرنامج االستثمار العام للفترة          التـنفيذية الـيت حتـدد تدفـق املـ         

 واعتمادات مبتوسط سنوي ١٩٩٨ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لعام         ٧٢التعليم اعتمادات قدرها    
 .  ماليني دوالر لفترة السنوات األربع١١٠قدرها 

ن جـانب وكاالت التعاون املتعددة األطراف مثل منظمة الدول       ، يقـدم الدعـم مـ      ١٥وفـيما يتعـلق باملـادة        -٤٩
 األمريكي للعلم والتكنولوجيا ألغراض -، والربنامج اإليبريي "أندريس بيللو"األمريكية، واألمانة التنفيذية التفاقية 

 . التنمية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

ن الـتفاوض والتعاقد على التعاون املايل والتقين اخلارجي يف إطار اخلزانة        ووزارة املاليـة مسـؤولة قانونـاً عـ         -٥٠
 . العامة للدولة

 يف املائة ١٠ مليون دوالر سنوياً، مما ميثل قرابة      ٧٠٠ويبـلغ إمجـايل املساعدة التقنية املمنوحة لبوليفيا حنو           -٥١
ويرد جل هذه املساعدة من مصادر متعددة . ات يف املائة من قيمة الصادر  ٥٠مـن الناتج احمللي اإلمجايل وأكثر من        

 .األطراف مت التعاقد معها أيضاً على معظم الدين اخلارجي

 يف ٦١(املشاريع االستثمارية : وميكـن تصـنيف املساعدة اليت وردتا يف السنوات األخرية على النحو التايل     -٥٢
؛ التعاون التقين بصدد املشاريع ) يف املائة٨(دفوعات ؛ دعم ميزان امل) يف املائة٢٠(؛ الـتعاون التقين املستقل    )املائـة 

ويقدم ).  يف املائة٠,٣(؛ املعونة يف حاالت الطوارئ ) يف املائة٤,٢(؛ املعونة الغذائية   ) يف املائة  ٦,٥(االسـتثمارية   
 .  يف املائة من هذه املعونة يف شكل ائتمانات والباقي يف شكل إعانات ومنح٥٥أكثر من 
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؛ املؤسســة اإلمنائيــة ) يف املائــة١٨(املصــرف االمنــائي للبــلدان األمــريكية :  الرئيســية للــتعاون هــيواملصــادر -٥٣
 يف ٨(؛ أملانيا ) يف املائة٩,٥(؛ البنك الدويل   ) يف املائـة   ١٤(؛ الواليـات املـتحدة األمـريكية        ) يف املائـة   ١٥(األنديـة   

ومتثل سويسرا وبلجيكا مصدرين آخرين يتسمان بأمهية ). ة يف املائ٤,٢كل منها (؛ هولندا وإيطاليا واليابان )املائة
 .كبرية نسبياً

(إدارة االقتصاد : وقد كان هيكل التعاون حبسب القطاعات يف السنوات األخرية على النحو التايل تقريبـاً -٥٤
؛ املــوارد ) يف املائــة١٠(؛ الــتجارة الدوليــة ) يف املائــة١١(؛ التــنمية اإلقلــيمية ) يف املائــة١٣(؛ الــنقل ) يف املائــة١٦

 يف ٦(؛ الطاقة ) يف املائة٦(؛ الصحة ) يف املائة٨(؛ التنمية االجتماعية ) يف املائة٨(؛ الزراعة ) يف املائة٩(الطبيعية 
 . ، وقطاعات أخرى)املائة

رعاية ال: ويف قطـاع الصـحة، اسـتهدف الـتعاون أساسـاً ااالت التالية بالترتيب التنازيل من حيث األمهية           -٥٥
؛ التحصني وتدابري مكافحة األمراض ) يف املائة١٤(؛ السياسات القطاعية والتخطيط ) يف املائة٧٧(الصحية األولية 

 ).  يف املائة٠,٤(؛ وتنظيم األسرة ) يف املائة١(؛ املستشفيات واملستوصفات ) يف املائة٨(

 يف املائة للتعليم ٢٧:  عـلى الـنحو الـتايل   أمـا فـيما يتعـلق بالـتعاون يف قطـاع التعلـيم، فقـد كـان التصـنيف             -٥٦
 يف املائة للتعليم ١٤ يف املائة للتعليم االبتدائي؛ ١٨ يف املائة للسياسات القطاعية والتخطيط؛ ٢٢والتدريب التقين؛ 
ويقدر أن التعاون اخلارجي الذي قُدم هلذا القطاع على مدى فترة   .  يف املائـة للتعلـيم الـثانوي       ١٠غـري األكـادميي؛     

 ماليــني ١٠ مـليون دوالر، وإن كــانت األرقـام قــد زادت وبـلغت    ٢٠ قـد بــلغ  ١٩٩٥-١٩٩٠السـنوات اخلمــس  
 مليون ١,٨وقد تلقى هذا القطاع    .  يف املائة من إمجايل التعاون الدويل      ١٤ وحـده، مما ميثل      ١٩٩٤دوالر يف عـام     
 .(UNAS) ١٩٩٤ يف عام  مليون دوالر١٩,٧ و١٩٩٣ ماليني دوالر يف عام ٦,٤، و١٩٩١دوالر يف عام 

وقـد كـان قطـاع امليـاه واإلصحاح واحداً من القطاعات الرئيسية اليت استفادت من التعاون الدويل حيث         -٥٧
وإىل ١٩٩٣ مليون دوالر يف عام ٤١ إىل ١٩٩٢ مـليون دوالر يف عام  ٣٥ازدادت املـوارد الــيت خصصـت له مـن      

 دوالر يف امــوع عــلى مــدى فــترة الســنوات الــثالث    مــليون١١٧,٦ فبــلغ ١٩٩٤ مــليون دوالر يف عــام ٤١,٢
وخصـص معظـم هـذه املـوارد من خالل الصندوق الوطين للتنمية الريفية             ). املديـرية الوطـنية لإلصـحاح األساسـي       (

 . وصندوق حبوث اإلصحاح

: التاليةأمـا الـتعاون الـدويل الـذي وجهـته الدولـة لتـنمية الشـعوب األصـلية، فقد ورد من املصادر الدولية               -٥٨
)  دوالر١٠٠ ٠٠٠( ماليني دوالر؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٥الوكالـة الدامنـركية للتنمية الدولية مببلغ قدره     

ــة   ــنمية الدولي ــة الســويدية للت ــتقين  ) دوالر٥٠٠ ٠٠٠(الوكال ــتعاون ال ــة لل ــة األملاني ؛ ) مــليون دوالر١,٥(؛ الوكال
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 وكالة وزارة  -سياسـات إدارة الشؤون اإلثنية      ( مـليون دوالر     ٧,٦٨؛ فبـلغ امـوع      ) دوالر ٨٠ ٠٠٠(وهولـندا   
 ). ١٩٩٩-١٩٩٧شؤون السكان األصليني والشعوب األصلية، 

 موارد حمددة من الوكالة السويدية للتنمية  ١٩٩٢وفيما يتعلق مبسألة نوع اجلنس، تتلقى بوليفيا منذ عام           -٥٩
ندا، وصندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية، ومنظمة الصحة الدولية، وقد تلقت أيضاً بعد ذلك موارد من هول

للبـلدان األمـريكية الـتابعة ملـنظمة الصـحة العامليـة، واملصـرف االمنـائي للبـلدان األمريكية، وأخريا من منظمة األمم                        
 ١,٦ملوارد املتلقاة حنو    ويبلغ إمجايل ا  . املـتحدة للطفولة، وكندا، والسفارة األملانية والوكالة األملانية للتعاون التقين         

 .مليون دوالر

  األحكام العامة-ثانيا 

 ١املادة  -ألف 

 من الدستور السياسي للدولة على أن بوليفيا دولة حرة، ومستقلة، وذات سيادة، ومتعددة  ١تـنص املادة     -٦٠
ومتثيلي يقوم على اإلثـنيات والـثقافات، وعـلى أـا مجهوريـة موحـدة، وأن نظـام احلكومة فيها هو نظام دميقراطي                 

 . احتاد وتضامن مجيع البوليفيني

 ٢املادة  -باء 

يتمـتع مـن كـان مـن غري مواطين البلد جبميع احلقوق املعترف ا يف العهد من حلظة استيطانه أو إقامته يف           -٦١
 .  البلد قانونا، وتنتفي بذلك أية فوارق أو أي متييز يف تنفيذ هذه احلقوق

اء على مجيع أشكال التمييز، فقد أحرزت بوليفيا، يف السنوات األخرية، تقدما كبريا يف وفيما يتعلق بالقض -٦٢
 اليت هلا مرتبة القانون ١٦٩جمال التشريع لصاحل الشعوب األصلية، كما يف حالة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

 . يف اجلمهورية

وتوىل األولوية عند ختصيص املوارد املتلقاة . بلد مانحوتشترك بوليفيا يف التعاون اإلمنائي كبلد متلق، ال ك -٦٣
. يف إطـار هـذا الـتعاون لـتخفيف املشـاكل اهليكـلية املرتـبطة بالفقر والتخلف االقتصادي ولتعزيز مؤسسات الدولة                

خطط وميثل استقرار النظام الدميقراطي القائم عن طريق اإلدارة السليمة واالستقرار االقتصادي األولوية اليت توجه 
 . استثمار التعاون، كأساس للنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية لصاحل املواطنني
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  جزء التقرير ذو الصلة حبقوق معينة-ثالثا 

 ٦املادة  -ألف 

 *)أ (٢ من العهد، الفقرة ٦املبادئ التوجيهية، املادة 

 . رتباط بتوفري فرص العمل وتوليد الدخلميثل الفقر مشكلة رئيسة يف بوليفيا ومشكلة وثيقة اال -٦٤

وتــزداد الــبطالة يف كــل مــن املــناطق احلضــرية والــريفية بســبب هــبوط معــدل الــنمو الــناتج عــن االنــتكاس    -٦٥
يضـاف إىل ذلك ظاهرة اشتراك األطفال يف اإلنتاج الزراعي يف جنوب البلد وما          . االقتصـادي الـذي شـهدته آسـيا       
 . القتصادية لقطاع كبري من السكان العاملني يف األنشطة الزراعية وتربية املاشيةترتب عليه من تفسخ احلياة ا

 يف املائة من جمموع السكان يف عام     ٥٣وقـد قـلت نسبة الفقر يف املدن الرئيسية يف بوليفيا فاخنفضت من               -٦٦
ه أساسا إىل زيادة دخل ويعزى هذا االجتا. ١٩٩٨ يف املائة يف عام ٤٦ إىل ١٩٩٤ يف املائة يف عام ٤٨ إىل ١٩٨٩

 يف املائة خالل هذه الفترة نتيجة لزيادة عدد أفراد األسرة الذين انضموا إىل سوق العمل ١٧الفرد يف األسرة بنسبة 
 .كرد فعل لتفاوت توزيع الثروة

ق ونسـبة املشـاركة أعـلى يف املـناطق الـريفية منها يف املدن الرئيسية بسبب انضمام الشباب مبكرا إىل سو              -٦٧
 يف ٥٠ يف املائة من قوة العمل يف احلقول مقابل    ٨٠العمـل مـن كـال اجلنسـني، خاصـة النسـاء الالئـي ميثلن حوايل                 

 . املائة يف املدن الرئيسية

وقد اخنفض جمموع   . ١٩٩٧-١٩٨٩ اجتاهات العمالة الشاملة حبسب نوع اجلنس للفترة         ١ويورد املرفق    -٦٨
 يف املائة خالل الفترة املذكورة، بارتفاع املعدل بني النساء عنه ٤,٤ائة إىل  يف امل١٠,٤معدل البطالة الظاهرة من     

 .بني الرجال يف بداية الفترة، وبوط البطالة الظاهرة بني النساء بسرعة أكرب على مدى الفترة ككل

الت البطالة ورغم اخنفاض معدالت البطالة الظاهرة يف بوليفيا، فإن نوعية التشغيل غري عالية، وتصل معد    -٦٩
 . فرد١٢٧ ٠٠٠، بلغ عدد املتعطلني جزئياً ١٩٩٧ويف عام .  يف املائة١٠اجلزئية إىل حنو 

 

 ــــــــــــــــــــ

تشـري العـناوين الفـرعية إىل نـص املـبادئ الـتوجيهية العامـة املـنقحة فـيما يتعـلق بشكل وحمتويات                        * 
 ). E/C.12/1991/1( من العهد ١٧ و١٦التقارير اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب املادتني 
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وال تـبوب الدراسات االستقصائية للعمالة فئات السكان املختلفة بالطريقة املطلوبة يف املبادئ التوجيهية؛           -٧٠
 . لذلك مل تقدم سوى معلومات شاملة مع تبويب حبسب نوع اجلنس

 )ب(٢الفقرة 

 منو أسرع بتوزيع الدخل على حنو أفضل، وأن يعزز         مـن شـأن االسـتقرار االقتصـادي أن يـؤدي إىل حتقيق             -٧١
ومن خالل . التـنمية املسـتدامة بتوفري فرص أفضل وحيل مشاكل العمالة والدخل، مما يسمح مبكافحة الفقر بفعالية            

الدولة، ورجال األعمال، والعمال احلضريون والريفيون، (التحالف من أجل اإلنتاج، يستطيع مجيع املعنيني مباشرة 
التعاون لتنفيذ السياسات واإلجراءات الرامية إىل التغلب على مشاكلهم والعمل ) الحـون، والشـعوب األصلية   والف

 .النشط لتحقيق النمو

ويف هذا الصدد، تقوم وزارة العمل واملؤسسات البالغة الصغر، متشيا مع مسؤولياا واختصاصاا وتنفيذا  -٧٢
رة القائمـة يف جمـال العمـل بإبرام اتفاق مشترك بني املؤسسات مع              لألحكـام التشـريعية، بوضـع مشـروع لسـد الـثغ           

اهليـئات العامـة واخلاصـة املعـنية بـتدريب القـوة العامـلة لكـي يـتم، مـن خـالل بورصـة العمـل املقـرر إنشـاؤها على                   
يتلقون املسـتوى الوطـين عمال باالتفاق املربم مع منظمة العمل الدولية، تأمني فرص العمل جلميع األشخاص الذين        

 . التدريب يف هذه املراكز

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم حاليا وكالة الوزارة لشؤون املؤسسات البالغة الصغر، مبا خول هلا من سلطات،  -٧٣
بـتعزيز ودعـم املؤسسـات الـبالغة الصغر على املستوى الوطين، وهي توفر من مث مصادر عمل أكرب لصغار املنتجني         

 وصف لعدد من السياسيات اليت تنفذها وزارة العمل يف          ١ويـرد يف املرفق     .  إليهـم  ولـلموظفني الذيـن سـيحتاجون     
 . الوقت احلاضر

 )ج(٢الفقرة 

تأمينا لزيادة إنتاجية العمل وفعاليته، أصدرت الوزارة أنظمة حتدد مبوجبها ساعات عمل متواصلة يف مجيع  -٧٤
إلعطاء العمال فرصة لاللتحاق بدورات تدريبية ) طرافرهنا بإبرام اتفاق مسبق بني األ(املؤسسات العامة واخلاصة 

 .واحلصول على أجور أعلى، وما إىل ذلك

ففـي القطـاع العـام، تقـوم اهليـئة الالمركـزية الـتابعة لوزارة العمل                . وتغطـي بـرامج الـتدريب كـال اـالني          -٧٥
ريع الصغرية واجلمهور بوجه ، بتعزيز تدريب العمال، واملوظفني، وأصحاب املشا  UDATELواملؤسسـات الصغرية    

 وغريمها من اهليئات بتدريب العمال، واملوظفني،  IDEPRO و INFOCALويف القطـاع اخلـاص، تقـوم هيئـتا          . عـام 
 . وأصحاب املشاريع الصغرية واجلمهور بوجه عام
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سد وعليه، ختطط الوزارة إلبرام اتفاق مشترك بني املؤسسات مع مؤسسات التدريب يف القطاع اخلاص ل             -٧٦
الـثغرة يف قطـاع العمـل مـن خـالل بورصـة العمـل، باعتـبارها اإلدارة املسـؤولة عـن تشـغيل املوظفني املدربني على                     

 .  مبا حيقق الشفافية١وترد معلومات إضافية عن ذلك يف املرفق . املستوى الوطين

 )د(٢الفقرة 

لدولة؛ والقــانون العــام لــلعمل؛ مـن بــني النصــوص التشــريعية املـتاحة يف هــذا الصــدد الدســتور السياسـي لــ    -٧٧
وتكفل هذه األحكام   . ٢٢٤٠٧رقم  ) املوسع( واملرسوم العايل    ٢١٠٦٠واملرسـوم التنظيمي؛ واملرسوم العايل رقم       

ومن مث، ال تنتهك . متتع مجيع املواطنني باحلق يف العمل واحلق غري املقيد يف تكوين مجعيات وتشكيل نقابات عمالية
 . قتصادية للفرداحلريات السياسية واال

 )و(٢الفقرة 

 .إن ما يعترض أساسا بلوغ األهداف املذكورة هو قلة املوارد االقتصادية الالزمة لتنفيذ سياسات التشغيل -٧٨

 )أ(٣الفقرة 

شرعت منظمة العمل الدولية يف مخسينيات القرن العشرين يف تعزيز تكافؤ فرص العمل واملعاملة املتساوية  -٧٩
وعلى هذا األساس، يتسم عدد من االتفاقيات اليت اعتمدها مؤمتر العمل الدويل بأمهية جوهرية . يزومبدأ عدم التمي

) التمييز يف االستخدام واملهنة(االتفاقية بشأن ) أ(ومـن بـني هذه االتفاقيات    . للـنهوض بأوضـاع النسـاء العـامالت       
ت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية    االتفاقية بشأن مساواة العمال والعامال    ) ب(؛ و )١١١رقم   (١٩٥٨لعام  
العمال ذوو : اتفاقيـة تكـافؤ الفـرص واملسـاواة يف املعامـلة لـلعمال مـن اجلنسـني           ) ج(؛ و )١٠٠رقـم    (١٩٥١لعـام   

االتفاقية بشأن التوجيه املهين والتدريب املهين يف تنمية املوارد ) د(؛ و)١٥٦رقم  (١٩٨١املسؤوليات العائلية لعام 
 ). ١٤٢رقم  (١٩٧٥البشرية لعام 

وقـد صـدقت بوليفيـا عـلى اتفاقيـة القضـاء عـلى مجيـع أشـكال الـتمييز ضـد املـرأة بقـانون اجلمهورية رقم                           -٨٠
، فأصـبحت املـبادئ املقـبولة عامليـا والـتدابري الـيت تكفـل متـتع املـرأة حبقـوق متسـاوية يف مجيــع            ١٩٨٩ لعـام  ١١٠٠

االجتماعية واالقتصادية والثقافية، تتسم بقوة إلزامية، اعترافا مبا        جمـاالت التـنمية، وخباصـة يف اـاالت السياسـية و           
 .  خيلفه التمييز من آثار على إعمال احلقوق املتساوية

وقـد ولَّـد االلـتزام باختاذ تدابري فعالة لعكس عملية استبعاد املرأة احلاجة إىل إنشاء آلية قانونية تعزز تنفيذ      -٨١
عـليه، قـامت وكالـة الـوزارة املعـنية بـنوع اجلـنس واألجيال وشؤون األسرة، عمال                  و. االتفاقيـة مبـزيد مـن الكفـاءة       

ــتكافؤ الفــرص بــني النســاء والــرجال الصــادر يف تشــرين األول    ، بإنشــاء حــلف ١٩٩٧أكــتوبر /باملرســوم العــايل ل
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لــربوتوكول اســتراتيجي مــع املؤسســات الــيت متــثل الدولــة والــتعاون الــدويل واــتمع املــدين يف شــكل جلــنة مؤقــتة ل  
االخـتياري املـلحق باالتفاقيـة، ـدف توعيـة الـرأي العـام بأمهيـة هذا الصك ووضع االتفاقية على قدم املساواة مع                         
ــربوتوكول        ــة األخــرى الــيت تــنص عــلى إجــراءات االتصــال، وتنســيق إجــراءات املوافقــة عــلى ال االتفاقيــات الدولي

 . ة القادمة العتماده وفتح باب انضمام الدول إليه بعد ذلكاالختياري الذي سيعرض على اجلمعية العامة يف الدور

، مع االتفاقيتني رقمي   ١٦٨ والتوصية املصاحبة هلا رقم      ١٥٦وتشـكل اتفاقيـة مـنظمة العمل الدولية رقم           -٨٢
، ثالثيــة مــن املعــاهدات الدوليــة األساســية لــتحقيق املســاواة يف املعامــلة وتكــافؤ الفــرص بــني الــرجال ١١١ و١٠٠
 بتمكني الرجال ١٥٦وتقضي املبادئ القانونية الواردة يف االتفاقية رقم . ساء بشكل فعال يف مسائل االستخداموالن

قدر اإلمكان، دون أن "والنسـاء من ممارسة حقهم يف العمل دون التعرض للتمييز الناتج عن مسؤوليات األسرة و       
 ". يكون هناك تنازع بني عملهم ومسؤوليام األسرية

 بـد مـن مـراعاة هـذه االتفاقيـات عـند الـنظر يف مـدى إمكانية حتقيق املساواة الفعلية يف معاملة النساء                       وال -٨٣
ومــن املهــم يف هــذا الصــدد فهــم مســامهة عمــل النســاء يف االقتصــاد عــلى   . والــرجال وتكــافؤ فــرص العمــل بيــنهم 

. إنتاج السلع واخلدمات لتوفريها يف السوق  ويرتبط املستوى األول بتوليد الناتج احمللي اإلمجايل ومنوه وب        . مستويني
ويرتـبط املسـتوى الثاين بإنتاج أو إجياد السلع واخلدمات الالزمة لالستهالك املرتيل، وهي سلع وخدمات غري قابلة     

ومن املشاكل الرئيسة اليت تواجهها املرأة يف هذا اال . للتسـويق ولكنها مهمة لتحقيق التنمية والنمو االقتصاديني   
 . ء العمل املفرط امللقى على عاتقها يف املرتلعب

ومـن األسـباب الرئيسـية الـيت يعـزى إليهـا الـتفاوت املهـين بني الرجال والنساء يف سوق العمل، خاصة يف                 -٨٤
فوفقا لإلحصاءات . املناطق احلضرية، عدم التوزيع الدميقراطي للمسؤوليات اخلاصة بأعباء األمومة واألعباء املرتلية   

 يف املائة من النساء يف سن العمل ٦٠، ختصص نسبة  ١٩٩٢دة مـن الـتعداد الوطين للسكان واملساكن لعام          املسـتم 
 .وقتهن وطاقتهن للمهام اإلجنابية يف املرتل، وتلك مهام ال يقدرها اتمع وال توفر للمرأة االستقالل املايل

مل النساء كأفراد ذوي قدرة حمدودة تنحصر     هـذا فضـال عن أن القانون العام للعمل، بصيغته الراهنة، يعا            -٨٥
ولكن . وعليه، حتظى النساء باحلماية واملعاملة اخلاصة يف تشريع العمل هذا. مسؤوليان الرئيسية يف رعاية األسرة

وقد . هـذه األحكـام املـراد ـا محايـة النسـاء تـترك يف الواقـع آثارا عكسية تضاعف التمييز ضدهن يف سوق العمل               
 الوزارة املعنية بشؤون نوع اجلنس مشروع قانون لتعديل القانون العام للعمل يراعي القضايا الرئيسية أعدت وكالة

 . مثل حتقيق املساواة للنساء يف مكان العمل ومحاية األمومة

وال يتطـلب حتقيـق املسـاواة يف املعاملة يف قطاع العمل سوى األخذ بالقواعد الواجبة التطبيق عموماً، مع                  -٨٦
 . النساء محاية خاصة لتمكينهن فقط من القيام بدورهن كأمهات إلجناب البشر والقوى العاملةمنح
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وفـيما يتعـلق حبماية األمهات، فقد بدأ تطبيق نظام إعطاء نصف يوم إجازة يف الشهر قبل إجازة  الوالدة        -٨٧
فس هذه اإلجازة يف العام األول وتعطى ن. كـي حتصل املوظفات احلوامل على الرعاية الصحية الالزمة قبل الوالدة      

 .بعد والدة الطفل لرعاية ومتابعة صحة الطفل، وميكن للزوجة أو الزوج أخذها

ويف هـذا الصـدد، تـويل الدولـة، مـن خـالل وكالـة الـوزارة املعـنية بشـؤون نوع اجلنس واألجيال واألسرة              -٨٨
وعة شاملة من اإلجراءات لتغيري ظروف العمل من الـتابعة لـوزارة التنمية املستدامة والتخطيط، األولوية لوضع جمم      

أجل احلد من التفاوت يف حصول الرجال والنساء على العمل، وذلك أوالً بإضفاء طابع دميقراطي واجتماعي على 
مسؤوليات األسرة  وتأمني مشاركة كال الزوجني يف احلياة االقتصادية، وثانيا، بتأمني املساواة يف التوظف والترقية 

 . ومن شأن التصديق على االتفاقية اجلاري حاليا أن يعطي دفعة هلذه املهمة. كل شيء يف األجروقبل 

وتـبني اإلحصـاءات أن أجـور الـرجال أعـلى عمومـا مـن أجـور النسـاء؛ عـلى أن ساعات عمل الرجال يف             -٨٩
عن مستوى تعليم الشـهر تـزداد أيضـا، يف املتوسـط، عن ساعات عمل النساء، فضال عن ارتفاع مستوى تعليمهم              

 . ورمبا فسرت الظاهرتان األخريتان تفاوت األجر الذي قد ال يصح متاما اعتباره نوعا من التمييز. النساء

 ,Wage Discrimination in Bolivia by Gender and Ethnic Groupويف الكـتاب الـذي حيمل عنوان    -٩٠

، يقيس روبرتو ريفريو التمييز )١٩٩٤الباز، ) ( يف بوليفياالتمييز يف األجور بني اجلنسني واجلماعات اإلثنية (1991
 .يف سوق العمل الرمسي يف املناطق احلضرية ويقدم أدلة تشري إىل وجود متييز يف كلتا احلالتني

 أشكال مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية

 االقتصادية وتربر استنتاجات ال بـد مـن مالحظـة اخلصـائص الرئيسـية الـيت تقـترن مبشاركة املرأة يف احلياة               -٩١
وموقـف وزارة التـنمية املسـتدامة والـتخطيط ممثلة يف وكالة الوزارة املعنية بنوع اجلنس واألجيال وشؤون األسرة،                 

 .اليت سبقت اإلشارة إليها

 تزداد مشاركة النساء كثافة وعددا يف سوق العمل؛ )أ( 

 يتبني من استمرار شغل النساء وظائف يسـري الفصـل حبسـب نـوع اجلـنس يف عـامل العمـل كمـا                 )ب( 
وباملثل، فهن يشغلن وظائف صغرية تقل فيها . معيـنة وممارسـتهن أنشـطة هامشـية اقتصـاديا وتقاضيهن أجورا أدىن         

 درجة املسؤولية والسلطة يف املؤسسات االقتصادية؛

 هناك فوارق كبرية بني أجور الرجال وأجور النساء على املستوى الكلي؛ )ج( 
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 بشأن هيكل   ١٩٩٨يؤكد هذه اخلصائص حتليل البيانات املقدم من املعهد الوطين لإلحصاء لعام             )د( 
 العمالة الوطنية يف املدن الرئيسية ببوليفيا؛

 يف املائة  ٤١تفيـد هـذه املعـلومات بأن من إمجايل عدد السكان الناشطني اقتصاديا، الذين ميثلون                 )ه ( 
ويبــلغ عــدد .  يف املائــة مــن اإلنــاث٤٢,٨ يف املائــة مــن الذكــور و٥٧,٢مــن عــدد الســكان يف ســن العمــل، هــناك 

  يف املائة من اإلناث؛٤٢,٨ يف املائة من الذكور و٥٧,٢ شخصا، منهم ١ ٣٣٩ ٨٧٣العاملني يف املدن الرئيسية 

ع تبني هذه املعلومات أيضا جتزؤ العمالة يف بوليفيا مبالحظة العالقة بني مستوى تعليم النساء ونو )و( 
 العمل الذي يقمن به؛

 يف املائة، وتبلغ نسبة األميات ١٩,١تبـلغ نسـبة األميـني بني السكان العاملني الناشطني اقتصاديا         )ز( 
 يف ٣٣,٦ يف املائة، واملوظفات ٦٦,٤وتبلغ نسبة املوظفني الذين ال تتوافر لديهم مؤهالت علمية .  يف املائة٨٠,٩
 يذكـر يف فـئة رؤسـاء املؤسسـات أو أربـاب العمـل ممـن ال تتوافر لديهم            ومـن جهـة أخـرى، ال يوجـد فـرق          . املائـة 

  يف املائة؛٥٠,٤ يف املائة، والرجال ٤٩,٦مؤهالت علمية، فتبلغ نسبة النساء 

يف فـئة رؤســاء املؤسسـات أو أربــاب العمــل ممـن لديهــم تعلـيم جــامعي، هــناك عالقـة كــبرية بــني       )ح( 
وإمكانية شغلهم مناصب رؤساء مؤسسات أو حتوهلم إىل أرباب عمل، وهو مستوى التعليم األكادميي عند الرجال 
 يف املائة ٨٧,٢وتبني اإلحصاءات أن نسبة الرجال يف هذه الفئة املهنية هي . ما ال يصدق على النساء يف نفس الفئة

من إمجايل عدد ف: ويالحظ وجود نفس النمط بني العاملني حلسام اخلاص.  يف املائة ١٢,٨وأن نسبة النساء هي 
 ؛٢٧,٩ يف املائة والنساء النسبة املتبقية، وهي ٧٢,١السكان الذين يندرجون يف هذه الفئة، ميثل الرجال 

على أقصى الطرف اآلخر، يف فئة العمال، تزيد نسبة املهرة من الرجال يف قوة العمل عموماً عنها  )ط( 
فمـن جمموع عدد العمال الذين أكملوا مرحلة  . سمـن النسـاء، مـا عـدا عـلى مسـتوى األشـخاص املؤهـلني للـتدري               

 يف املائـة من النساء؛ ومن بني الذين أكملوا مرحلة     ١٠,٨ يف املائـة مـن الـرجال و        ٨٩,٢التعلـيم االبـتدائي، هـناك       
 يف املائة من النساء؛ ومن بني الذين حصلوا على تعليم      ٧,٥ يف املائـة مـن الرجال و       ٩٢,٥التعلـيم الـثانوي، هـناك       

ومن جهة أخرى، ال تضم هذه الفئة نساًء .  يف املائة من النساء٢٥,٢ يف املائة من الرجال و٧٤,٨هناك  جامعي،  
 لديهن مؤهالت للتدريس؛

ووفقاً للمعلومات املقدمة، يربز احلضور األكرب للنساء غري احلاصالت على أي قدر من التعليم يف  )ي( 
 يف ٦٨ يف املائة كعامالت حلسان اخلاص و٨٠و) بات البيوتر( يف املائة كعامالت يف املنازل ٨٣: ثـالث فـئات   

فمن الذين أكملوا املرحلة االبتدائية تبلغ    . ويالحظ النمط نفسه على مستويات التعليم األخرى      . املائـة كموظفات  
خلاص و يف املائة كعامالت حلسان ا٥٨,٧ يف املائة كعامالت يف املنازل، وهي النسبة األكرب، و٦٢نسبة النسـاء 
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 يف املائــة ١٠٠ومــن بــني املؤهــلني للــتدريس تبــلغ نســبة النســاء العــامالت يف املــنازل .  يف املائــة كموظفــات٢٨,٤
وباملثل، فمن بني احلاصلني على مؤهالت .  يف املائة٤٧,٩ يف املائة والعامالت حلسان اخلاص     ٧١,٤واملوظفـات   

 يف املائـة والعامالت حلسان  ٣٤,٤ يف املائـة واملوظفـات   ٥٤,٦جامعيـة، تبـلغ نسـبة النسـاء العـامالت يف املـنازل              
 يف املائة من ٩٢,٢وأخـرياً، متـثل النسـاء ممـن أكمـلن مرحلة التعليم االبتدائي أو الثانوي              .  يف املائـة   ٢٧,٩اخلـاص   

 جمموع العاملني والعامالت يف املنازل؛

 القتصادي حبسب نوع اجلنس؛تتعلق إحصاءات أخرى هلا أمهية بصدد قوة العمل بالنشاط ا )ك( 

 يف املائة من الرجال و٧٣,٢من جمموع عدد السكـان املعـروف عنهم االشتغال بالزراعة، هناك    )ل( 
 يف املائـة و٩٣(ويقوم الرجال أساسا بأنشطة مثل احلراجة وصيد األمساك أو التعدين .   يف املائة من النساء٢٦,٨
  يف املائة من قوة العمل يف صناعة البناء؛٩٦,١ثل الرجال ؛ بينما مي) يف املائة على التوايل٩١,٦

فمن بني جمموع عدد العاملني يف هذا : يزداد عدد النساء العامالت يف قطاع الصناعات التحويلية )م( 
 ذاته على أنشطة املشاريع  ءويصدق الشي .  يف املائة من النساء    ٣٤,٢ يف املائة من الرجال و     ٦٥,٨القطـاع، هناك    

  يف املائة من اموع؛٣٧,١ يف املائة والنساء ٦٢,٩حيث تبلغ نسبة الرجال احلرة 

ففــي األنشــطة الــيت تؤديهــا النســاء تقــليديا، مــثل توفــري   . واحلالــة غــري ذلــك يف قطــاع اخلدمــات  )ن( 
النساء  يف املائـة مـن املوظفـني؛ ويف اخلدمـات مـثل الفـنادق واملطـاعم، متـثل            ٨٨اخلدمـات يف املـنازل، متـثل النسـاء          

ويف .  يف املائة٤١ يف املائة والرجال ٥٩ويف جمال التجارة، متثل النساء   .  يف املائة  ٢٠,٣ يف املائـة والـرجال       ٧٩,٧
  يف املائة فقط؛٣٩,٥ يف املائة والرجال ٦٠,٥جمال التعليم أيضا، متثل النساء 

تزيد نسبة النساء كثرياً، تـبني اإلحصـاءات أن من جمموع غري احلاصلني على أي قدر من التعليم               )س( 
فنسبة النساء العامالت يف جمال ). الزراعة والصناعة(يف قوة العمل، على الرجال يف قطاعي اإلنتاج األويل والثانوي 

وينطبق الشيء ذاته على قطاع    .  يف املائـة للرجال    ٤٤,٤ يف املائـة مقـابل       ٥٥,٦الـزراعة بـدون أيـة مؤهـالت هـي           
 يف ٤٨ يف املائـة، ويف قطاع التعدين حيث ميثلن        ٦٧ثل النسـاء مـن الفـئة املذكـورة          الصـناعات التحويـلية حيـث متـ       

 املائة؛

واحلالة هي نفسها يف قطاع اخلدمات حيث تبني اإلحصاءات ارتفاع نسبة النساء غري احلاصالت  )ع( 
اعية، فتكاد تصل إىل على أي قدر من التعليم حىت يف بعض احلاالت مثل اإلدارة العامة والتعليم واخلدمات االجتم

 يف املائة من اموع، و٩٤,٤ويف قطـاعـي الفـنـادق واملطـاعـم، متـثل نسبة النساء من هذه الفئة         .  يف املائـة   ١٠٠
  يف املائة يف قطاع التجارة؛٨٨,٣
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تـزداد نسـبة مشـاركة النسـاء يف ممارسـة أنشـطة أخرى يقوم ا الذكور تقليديا بارتفاع مستوى               )ف( 
 يف املائة من إمجايل العاملني يف أنشطة من قبيل      ٢١,٩عـليه، متـثل النسـاء الالئـي لديهـن تعليم جامعي             و. تعلـيمهن 
  يف املائة؛٢٧,٣؛ أو يف صناعة البناء حيث ميثلن )الكهرباء والغاز واملياه(املرافق 

ــلعمالة ا    )ص(  لــيت مت تتعــلق إحصــاءات أخــرى وردت يف إطــار الدراســة االستقصــائية الوطــنية الثالــثة ل
، بلغ متوسط   ١٩٩٧نوفمرب  /ويف تشـرين الثاين   . إجـراؤها يف املـدن الرئيسـية، بـتوزيع الدخـل حبسـب نـوع اجلـنس                

 ١ ٤٤٨ويبــلغ دخــل الــرجال ). بوليفيــانو(مــن وحــدات العمــلة الــبوليفية ١ ٢٠٧الدخــل الشــهري لــلقوة العامــلة 
ففي . الدخول يف إطار نفس النشاط االقتصادي     وتـربز الفـوارق مبقارنة      .  بوليفيـانو  ٨٦٠بوليفيـانو ودخـل النسـاء       

ويف .  بوليفيانو٨٢٨ بوليفيانو، بينما تتقاضى النساء ما متوسطه ٢ ٦٦٠جمال الزراعة، يبلغ متوسط دخل الرجال 
ويف .  بوليفيانو للنساء  ٥٠٠ بوليفيانو، مقابل    ٢ ٩٣٧قطـاعي احلراجة وصيد األمساك، يبلغ متوسط دخل الرجال          

  بوليفيانو للنساء؛٥٩٧ بوليفيانو مقابل ١ ١١١التحويلية، يتقاضى الرجال ما متوسطه قطاع الصناعات 

ويف أنشـطة قطـاع اخلدمات اليت يزداد فيها متثيل النساء كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن فرق         )ق( 
وسط، مقابل  بوليفيانو يف املت   ١ ٣٨٦ففـي قطاع التجارة، يتقاضى الرجال       . الدخـل لصـاحل الـرجال مـلفت للـنظر         

 بوليفيانو بينما يبلغ ١ ٥٣٥ويف قطـاعي الفـنادق واملطـاعم، يبـلغ متوسـط دخـل الرجال       .  بوليفيـانو للنسـاء   ٧٨٤
وباملــثل، يــرتفع متوســط دخــل املدرســني مــن الذكــور عــن متوســط دخــل  .  بوليفيــانو٦٧٧متوســط دخــل النســاء 

  بوليفيانو على التوايل؛٩٣٥ بوليفيانو و١ ٤٤٤: املدرسات

ومثـة أنشـطة يكـون فيهـا متوسـط دخـل النساء أعلى من متوسط دخل الرجال، مثل قطاع البناء                   )ر( 
 بوليفيانو للرجال؛ أو قطاع اإلدارة العامة حيث ١ ٠٩٠ بوليفيانو مقابل ٢ ٠٤٩حيث يبلغ متوسط دخل النساء 

ويتوافر .  بوليفيانو للرجال  ١ ٥٩٢ بوليفيانو للنساء مقابل     ١ ٧٨٧: الفـرق تافـه ولكـنه أعـلى قـليال لصـاحل املـرأة             
للنسـاء العـامالت يف هـذه القطاعـات مسـتوى تعلـيمي أعـلى بالـتأكيد مـن مسـتوى الـرجال، كما سبق وأن بينت                  

 اإلحصاءات الوارد ذكرها أعاله؛

ــنية        )ش(  ــئة امله ــة متوســط الدخــول حبســب الف ــنمط مبقارن ــس ال ــر نف ــال  . ويظه  ٧٧١فيتقاضــى العم
 يف املائـة مـن متوسـط دخـل نظـرائهن الذكـور؛ وينطـبق الشيء ذاته على                   ٥٨العـامالت   بوليفيـانو، بيـنما تتقاضـى       

ويف حالة العاملني حلسام اخلاص، فإن .  يف املائة من دخل الرجال٦٨املوظفني، حيث تتقاضى النساء يف املتوسط 
ت وأرباب العمل، يبلغ  ويف فئة رؤساء املؤسسا   .  يف املائة من دخل الرجال     ٦١الفـرق مماثل حيث تتقاضى النساء       

وينطبق الشيء ذاته على موظفي املنازل حيث تتقاضى النساء .  يف املائة من دخل الرجال٧٧متوسط دخل النساء 
وقطاع العاملني حلسام اخلاص هو القطاع الوحيد الذي .  يف املائـة فقـط مما يتقاضاه الرجال عن نفس العمل          ٦٦

 عن دخل الرجال؛)  يف املائة٦,٥بنسبة (ء تبني فيه اإلحصاءات ارتفاع دخل النسا
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 ٤٨ ساعة يف األسبوع مقابل  ٥٥ويف قطـاع الـتعدين، يبلغ متوسط عدد ساعات العمل للرجال             )ت( 
 ساعة يف األسبوع ٥٠سـاعة للنسـاء؛ ويف قطـاع الصـناعات التحويـلية، يبلغ متوسط عدد ساعات العمل للرجال               

 ساعة يف ٢٧ ساعة يف املتوسط والنساء ٣٢قطاع التعليم، يعمل الرجال  ساعة يف املتوسط للنساء؛ ويف ٤٠مقابل 
ويف قطاعـات األنشــطة مـثل الــتجارة واخلدمـات االجـتماعية واألعمــال اـتمعية، يــتعادل متوسـط عــدد       . املتوسـط 

  ساعة على التوايل؛٤٠ و٤٤ و٥٠: ساعات العمل للرجال والنساء يف األسبوع

 املتاحة بالنسبة للسكان الناشطني ككل أن عدد ساعات العمل للرجال     وأخـريا، تـبني املعـلومات      )ث( 
ومن بني السكان الذين يعملون ). ٤٢,٨ مقابل ٥٧,٢(يف األسـبوع أكـثر عموما من عدد ساعات العمل للنساء       

 يف ٨نساء ويف فئة العمال، متثل ال.  يف املائة٣٥ يف املائة والنساء ٦٥ ساعة يف األسبوع، ميثل الرجال ٤٠أكثر من 
وتضـيق الفجوة بالنسبة  .  يف املائـة ٩٢ سـاعة يف األسـبوع، وميـثل الـرجال      ٤٠املائـة مـن الذيـن يعمـلون أكـثر مـن             

 ٤٠ يف املائة من الذين يعملون أكثر من ٥٦,٤ يف املائة والرجال ٤٣,٦للعاملني حلسام اخلاص حيث متثل النساء 
 بالنسـبة لفـئة العامـلني يف القطاع العائلي حيث تبلغ نسبة النساء    وأخـريا، ختتـلف احلالـة متامـاً      . سـاعة يف األسـبوع    

  يف املائة للرجال؛٢٤,١ يف املائة من اموع مقابل ٧٥,٩ ساعة يف األسبوع ٤٠الالئي يعملن أكثر من 

 ساعة، ١٢,٥ومـن جهـة أخـرى، متـثل النسـاء األغلبية من بني الذين يعملون بني ساعة واحدة و          )خ( 
 يف املائة ٦٣,٦ يف املائة و٥٥,٧ يف املائة، و٦٠,٤( ساعة يف األسبوع ٣٩,٥ و٢٠ ساعة وبني ١٩,٥ و١٣وبني 

 يف ٧١,١ يف املائة يف الفئة األوىل، و٧١,١أما من بني الذين يعملون حلسام اخلاص، فتمثل النساء ). على التوايل
ريا، فاإلحصـاءات املـتاحة ال تقطع بأن النساء يقمن   وأخـ .  يف املائـة يف الفـئة الثالـثة        ٧٣,٤املائـة يف الفـئة الـثانية، و       

عمومـا بوظيفـتني أو حـىت بـثالث وظـائف يف آن واحـد، نظـراً ألـن يواصـلن القيام بالوظائف اإلجنابية يف حيان             
 . املرتلية

 )ب(٣الفقرة 

 مواجهة التحدي تسـعى اسـتراتيجية تعزيـز وحتويـل اإلنـتاج، يف إطـار خطـة التنمية االقتصادية العامة، إىل             -٩٢
املتمثل يف حتقيق التنمية يف بوليفيا، اليت تتسم بالتضامن االجتماعي، بدون متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، 
أو الديــن واألصــل االجــتماعي؛ وهــي تــنمية مــن شــأا أن يئ العوامــل والظــروف الــيت تفضــي إىل التغــلب عــلى   

 . تقين واملهيناملعوقات اهليكلية يف جمال التدريب ال

 )ج(٣الفقرة 

 ). ب(و ) أ(انظر ما ورد يف إطار البندين  -٩٣
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 ٤الفقرة 

تـتفرغ النسـاء يف املـناطق الـريفية ألداء وظيفـتني طـول الوقـت، إذ إـن يعملن يف احلقول ويبعن منتجات                     -٩٤
أكرب من السكان الناشطني ويف املـدن، سـيتيح نظـام يـوم العمـل املتواصل لنسبة       . األرض ويقمـن باألشـغال املرتليـة      

 . احلصول على مصدر دخل جديد يسمح هلم برفع مستوى معيشتهم ويتيح هلم وقتا لاللتحاق بدورات تدريبية

 ٥الفقرة 

وقد عرضت عدة اقتراحات لتعديل القانون العام للعمل، . مل حيـدث أي تغيـري منذ أن قدم التقرير السابق       -٩٥
 . ة يف العمل، واقتراح يتعلق بقانون األطفال واملراهقنيمبا يف ذلك اقتراح لتوفري املرون

 ٦الفقرة 

تقـدم مـنظمة العمـل الدوليـة، بوصـفها اهليئة الدولية املختصة مبسائل العمل، املساعدة لتنفيذ التشريع ذي                   -٩٦
 . الصلة واتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت بوليفيا طرف فيها

اق لتـنفيذ بـرنامج حتديـث عالقات العمل الذي ميوله املصرف اإلمنائي    وقـد وقعـت وزارة العمـل عـلى اتفـ        -٩٧
وينصـب عمـل الـربنامج يف الوقـت احلاضـر على عالقات العمل على املستوى الوطين، وتنظيم               . للبـلدان األمـريكية   

 . احللقات الدراسية، وحلقات التدارس وغريها من األحداث اليت تتصدى ملشاكل العمل يف بوليفيا

ما يتعلق باملساعدة الدولية، تقدم منظمة العمل الدولية املساعدة يف تنظيم احللقات الدراسية، وخباصة             وفي -٩٨
 وشارك فيها ١٩٩٩مايو  / أيار ٢٦ و ٢٥احلـلقة الدراسـية بشأن عمل األطفال يف بوليفيا اليت عقدت يف ال باز يف                

ولة، واملقاطعات وحكومات األقاليم، واملنظمات     وزارات الد : مجيع القطاعات املعنية باملسألة على الصعيد الوطين      
 .غري احلكومية وغريها من املؤسسات

 ٧املادة  -باء 

 )أ(٢ من العهد، الفقرة ٧املبادئ التوجيهية، املادة 

حتـدد األجور بناء على الرقم القياسي ألسعار االستهالك، وتصدر سنويا يف شكل مراسيم عليا بعد حتليل      -٩٩
 .املختصةوموافقة اهليئات 
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 )ب(٢الفقرة 

 احلــد األدىن لألجــور ١٩٩٩مــارس / آذار١ الصــادر يف ٢٥٣١٨ مــن املرســوم العــايل رقــم ٢حتــدد املــادة  -١٠٠
 ١ بوليفيـانو يف كـل من القطاعني العام واخلاص، ويعترب هذا احلد نافذا اعتبارا من               ٣٣٠الوطـنية هلـذا العـام مببـلغ         

 .١٩٩٩يناير /كانون الثاين

 من نفس املرسوم العايل على زيادة يف األجور عالوة على جمموع الدخل األساسي للقطاع ٣ املادة وتنص -١٠١
 :العام، طبقا للجدول التايل

 ٪١٠زيادة    بوليفيانو٣٠٢ إىل  بوليفيانو٣٠٠من  

 ٪٩زيادة    بوليفيانو٣١٠ إىل  بوليفيانو٣٠٣من  

 ٪٨زيادة    بوليفيانو٣٢٠ إىل  بوليفيانو٣١١من  

 ٪٧زيادة    بوليفيانو٣٣٠ إىل  بوليفيانو٣٢١من  

 ٪٦زيادة    بوليفيانو٦٠٠ إىل  بوليفيانو٣٣١من  

 ٪٥,٥زيادة   بوليفيانو١ ٠٠٠ إىل  بوليفيانو٦٠١من  

 ٪٥زيادة   بوليفيانو١ ٥٠٠ إىل  بوليفيانو١ ٠٠١من  

 ٪٤,٤زيادة   بوليفيانو٣ ٠٠٠ إىل  بوليفيانو١ ٥٠١من  

 ٪٣,٥زيادة   بوليفيانو٣ ١٠٠ إىل يفيانو بول٣ ٠٠١من  

 ٪٢زيادة   بوليفيانو٣ ١٥٠ إىل  بوليفيانو٣ ١٠١من  

 ٪١زيادة   بوليفيانو٣ ٢٠٠  إىل  بوليفيانو٣ ١٥١من  

 .٪زيادة صفر     بوليفيانو٣ ٢٠٠أكثر من  

 من  ٦٢ني وفقا للمادة    وحتـدد الـزيادة يف األجـور يف القطاع اخلاص باالتفاق بني أصحاب العمل واملوظف               -١٠٢
 .١٩٨٥أغسطس / آب٢٩ الصادر يف ٢١٠٦٠املرسوم العايل رقم 
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ويكـون املدير التنفيذي للمؤسسة يف القطاع العام مسؤوال عن حتديد هيكل التكاليف، وجدول األجور،            -١٠٣
 ٢٥٣١٨يل رقم وتنفيذه بدقة، وينبغي أن يراعي أحكام املرسوم العا" اخلدمات الشخصية "١٠ ٠٠٠وتوزيع البند 

 .والتشريعات ذات الصلة لدى قيامه ذه املهمة

ويف القطاع العام، يستبعد املوظفون الذين يتلقون أجورهم بعملة أجنبية أو الذين حتدد أجورهم مبا يقابل  -١٠٤
 .عملة أجنبية من نطاق الزيادة يف األجور

 ��١)ب(٢الفقرة 

ووزارة العمل .  ويضفي عليه هذا املرسوم قوة القانون عند تنفيذهيحدد احلد األدىن لألجور مبرسوم عاٍل، -١٠٥
، ٢٥٣١٨واملؤسسـات الصـغرية مسـؤولة عـن اختاذ االجراءات القانونية الالزمة لتحديد نطاق املرسوم العايل رقم               

 وحيدد  منه تنفيذ الزيادة يف األجور،  ٣، الذي يكفل يف املادة      ١٤٥/٩٩عـلى حنـو مـا ورد يف القرار الوزاري رقم            
 يومـا مـن تـاريخ صـدوره المتـثال املؤسسـات لاللـتزام الـذي يقع عليها بتسجيل االتفاقات املتعلقة            ٣٠أجـال يبـلغ     

وبانـتهاء هذا األجل، خيضع عدم االمتثال للعقوبات املنصوص  . بـاألجور لـدى وزارة العمـل واملؤسسـات الصـغرية      
 .عليها يف القانون

 ��٢)ب(٢الفقرة 

لتنفيذية، بغية ضمان االستقرار االقتصادي واملايل، أن يكون توزيع أعباء األجور بطريقة قـررت السـلطة ا    -١٠٦
 .تؤدي إىل تعزيز التضامن واملساواة للفئات األقل دخال

 ��٣)ب(٢الفقرة 

حيدد احلد األدىن لألجور مبرسوم عاٍل يصدر من جملس الوزراء وينص هذا املرسوم على نطاق تطبيق هذا             -١٠٧
حلـد األدىن لألجـور الوطـنية، والـزيادات يف األجـور يف القطـاعني العـام واخلـاص، واحلـد األقصى لألجور                  احلـد، وا  

، واملســؤولية، )لـلموظفني غــري الدائمــني (األساسـية، ومــنع االتفاقــات املخالفــة لقواعـد األجــور، وتوزيــع احلصــص   
افقـة عـلى جدول األجور، ومتويل احلد األدىن   وتطـبيق الـزيادة يف األجـور، وبـنود اإلنفـاق الـيت تـلزم زيادـا، واملو               

الوطـين اجلديـد لألجـور، وعـالوات األسـرة، واحلـاالت اخلاصـة، وعقـود العمـل املؤقـت، وبـرنامج اخلدمـة املدنية،                
والبـنود الواجـبة التسـوية، وإعـادة توزيـع املخصصـات بامليـزانية، واملؤسسـات اخلاضعة للخصخصة، واإلعفاءات،                   

 .سريان املرسوم العايلواإللغاءات، وفترة 
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 ��٤)ب(٢الفقرة 

 : بالقرارات الوزارية التالية١٩٩٤حدد احلد األدىن لألجور الوطنية منذ عام  -١٠٨

)بالبوليفيانوات(احلد األدىن لألجور 

١٩٠ 

٢٠٥ 

٢٢٣ 

٢٤٠ 

٣٠٠ 

٣٣٠ 

 التاريخ      

 ١٩٩٤يونيه / حزيران٨

 ١٩٩٥يوليه / متوز٢١

 ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٥

 ١٩٩٧مارس / آذار٢٣

 ١٩٩٨يونيه / حزيران٣

 ١٩٩٩مارس / آذار١٨

 القرار الوزاري

٣٣٤/٩٤ 

٢٦٧/٩٥ 

٠٣٠/٩٦ 

٠٠٣/٩٧ 

٣٢٠/٩٨ 

١٤٥/٩٩ 

 ��٥)ب(٢الفقرة 

، يرصد تنفيذ احلد األدىن لألجور الوطنية من خالل اتفاقات األجور اليت تلتزم ١٠٥كمـا ذكر يف الفقرة      -١٠٩
 .لعمل واملؤسسات الصغريةمجيع املؤسسات بتسجيلها لدى وزارة ا

 )ج(٢الفقرة 

يـنص الدسـتور السياسـي لـلدولة وقـانون العمـل العـام عـلى املسـاواة بني الرجال والنساء يف العمل وعلى                    -١١٠
 .األجر املماثل للعمل املماثل

 ��١)ج(٢الفقرة 

 .ال يوجد متييز يف هذا اال -١١١
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 )د(٢الفقرة 

ديـدة على حرية التعاقد يف القطاع اخلاص، وال يزال قانون العمل العام هو  تـنص السياسـة االقتصـادية اجل      -١١٢
 .وهذا هو األساس لترشيد نظام األجور يف القطاعني العام واخلاص. اآللية التنظيمية هلذه السياسة

ومبوجـب خمطـط ترشـيد األجور، حتسب املرتبات اآلن سنويا وتلغى املدفوعات اإلضافية، وتسدد األجور              -١١٣
أو املرتـبات املسـتحقة عـن إثـين عشـر شـهراً سـنوياً مـع إلغـاء كافـة األجـور اإلضـافية واملكافـآت النقدية والعينية،               

مكافآت األعياد الوطنية، والعالوات االستثنائية،  ( للمرتبات   ١٧ و ١٦ و ١٥والوجـبات الغذائيـة املدعمة، والبنود       
وص عـليها يف القـانون للمؤسسـات اإلنتاجية يف القطاع    وأي مشـاركة يف األربـاح خـالف املكافـأة السـنوية املنصـ            

 ).العام

 ٣الفقرة 

 ٨قانون العمل العام الصادر يف ) أ: (فيما يلي التشريعات اليت تنص على األمان والصحة يف مكان العمل       -١١٤
ئحــة الال) ب(مــواد بشــأن الصــحة واألمــان يف مكــان العمــل واملخاطــر املهــنية؛ و  : ١٩٤٢ديســمرب /كــانون األول

مواد بشأن الصحة واألمان يف مكان العمل   : ١٩٤٣أغسطس  / آب ٢٣التـنفيذية لقـانون العمـل العـام الصادرة يف           
 ١٩٥١يناير  / كانون الثاين  ١٦القواعد األساسية للصحة واألمان يف الصناعة الصادرة يف         ) ج(واملخاطـر املهنية؛ و   

) ه (؛ و١٩٤٦ســبتمرب / أيــلول٣٠تماعي الصـادر يف  قــانـون الضـمـان االجــ ) د(؛ و)٢٣٤٨املرســوم العــايل رقــم   (
القانون العام للصحـة   ) و(؛ و ١٩٥٩سبتمرب  / أيلول ٣٠األحكام التنظيمية لقانون الضمان االجتماعي الصادرة يف        

جمموعــة ) ز(؛ و)١٦٩٩٨املرسـوم بقــانون رقـم    (١٩٧٠أغســطس / آب٢املهـنيـة واألمــان والــرفاهية الصــادر يف    
 ).١٥٦٢٩املرسوم العايل رقم  (١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٨لصادرة يف القواعد الصحية ا

وتـنفَّذ هـذه التشـريعات عـلى املسـتوى الوطـين عـن طـريق الدوائر احلكومية املركزية واإلقليمية اليت متلك                        -١١٥
ة األمن  الواليـة واالختصـاص يف هـذا الشـأن وهـي وزارة العمل واملؤسسات الصغرية، وإدارات املقاطعات، ووزار                 

 .االجتماعي والصحة العامة، والفروع التنفيذية لدوائر األمن االجتماعي

ــاحلوادث الصــناعية،      -١١٦ وشــرعت أيضــا صــناديق املعاشــات مؤخــرا يف مجــع وتوليــف االحصــاءات املتعــلقة ب
 .واألمراض املتصلة بالعمل، والفحوص الطبية للموظفني

عـة مـن املوظفـني أو أصـحاب العمـل عـن نطـاق أحكـام الصحة         ومـن الـناحية الـنظرية، ال ختـرج أي جممو         -١١٧
املهنية؛ غري أنه من الناحية العملية، ال يدخل حاليا العمال الذين يعملون حلسام اخلاص والعمال غري الدائمني يف     
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م فيما هـذا الـنطاق، رغـم إمكـان جلوئهـم يف حالـة احلوادث إىل وزارة العمل ملساعدم يف تأمني الرعاية الطبية هل                     
 .يتصل بعملهم وحصوهلم على تعويض عن الضرر الذي يلحق بصحتهم

 )أ(٣الفقرة 

يعفى أفراد القوات املسلحة وأجهزة األمن التابعة للدولة لدى تأدية واجبات وظائفهم واألشخاص الذين               -١١٨
 القانون العام للصحة يعمـلون يف مـنازهلم وأفـراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون يف مرتله من االمتثال ألحكام               

 .املهنية واألمان والرفاهية

غــري أنــه يــتعني اآلن عــلى املوظفــني املدنيــني يف القــوات املســلحة وأجهــزة األمــن الــتابعة لــلدولة وكذلــك     -١١٩
العسـكريني املنخفضـي الدخـل، بعـد تقـدمي عـدد مـن العـرائض، االمتـثال لـدى تأديـة واجـبات وظـائفهم لألحكام                           

 معـلومات عن حوادث العمل وغريها من احلوادث ذات الصلة إىل السلطة املختصة لتمكينها من        التنظـيمية وتوفـري   
 .التحقيق يف أسباب تلك احلوادث ومعاجلتها

ويصـعب جـدا حتديـد فـئات العمـال الذيـن يسـتفيدون بقـدر غري كاٍف أو الذين ال يستفيدون إطالقاً من                        -١٢٠
ة بينما تبذل اإلدارات احلكومية قصارى جهودها لتغطية كل قطاع خمططـات الصـحة املهـنية واألمان بصورة قطعي       

 .على الرغم من قلة املوظفني واهلياكل األساسية واملواد، وخباصة املوارد املالية

 )ب(٣الفقرة 

تعاجل احلوادث املهنية يف إطار اخلدمات الصحية لألمن االجتماعي أو، يف حالة عدم دخوهلا يف نطاق هذه  -١٢١
ــادات الصــحية اخلاصــة اخلدمــا وتقــدم إحصــاءات منســقة يف اإلدارة العامــة للصــحة املهــنية والســالمة    . ت، يف العي

وترد . والـرفاهية التابعة لوزارة العمل واملؤسسات الصغرية ويف إدارة الطب املهين التابعة لصندوق الصحة الوطنية              
 ).املرفق األول(التقرير ، كمرفق هلذا ١٩٩٥-١٩٩١أحدث اإلحصاءات، اليت تشري إىل الفترة 

 ٥الفقرة 

 :فيما يلي القوانني اليت حتكم حتديد ساعات العمل -١٢٢

 من قانون العمل العام اليت تنص على أن كل يوم يكون يوم عمل فيما عدا اإلجازات، ٤١املادة  )أ( 
ثنائية مبوجب قوانني أو مراسيم الـيت تشـمل أيـام األحـد، واألعياد العامة، واأليام اليت يعلن عن اعتبارها أعيادا است      

 خاصة؛
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 اليت تنص على أن اإلجازات اليت تعطل فيها األنشطة          ٢١٠٦٠ من املرسوم العايل رقم      ٦٧املادة   )ب( 
يناير، وثالثاء املرافع وأربعاء الرماد، واجلمعة احلزينة، ويوم     / كانون الثاين  ١العامة واخلاصة هي أيام األحد، ويوم       

ديسمرب، والتاريخ / كانون األول٢٥نوفمرب، و/ تشرين الثاين  ١٠أغسطس، و / آب ٦القربان، و مايو، وعيد   / أيار ١
 الذي يعلن عن كونه يوم عطلة عامة يف كل مقاطعة؛

 مـن نفـس املرسوم اليت تنص على أن مجيع اإلجازات العامة اليت تقع يوم األحد حيتفل                  ٦٨املـادة    )ج( 
 ؛١٩٧٦ديسمرب / كانون األول٣١ الصادر يف ١٤٢٦٠املرسوم رقم ا يف يوم العمل التايل مباشرة، عمال ب

 مـن نفـس املرسـوم اليت تنص على عدم تعطيل العمل يف أيام االحتفال بنقابات العمال     ٦٩املـادة    )د( 
وال يؤدي إعالن . واهليئات املهنية، والطوائف الدينية واإلقليمية، واملؤسسات أو الشركات، سواء العامة أو اخلاصة

 داد الوطين إىل تعطيل العمل؛احل

 مـن قـانون العمـل العـام الـيت تـنص عـلى عـدم جواز أداء أي نوع من أنواع العمل يف                     ٤٢املـادة    )ه ( 
ويف األمــاكن الــبعيدة عــن العواصــم، جيــوز اســتبدال . اإلجــازات، مبــا يف ذلــك الــتدريب املهــين أو التعلــيم الطوعــي

 ة بيوم بديل للراحة؛اإلجازات العامة املتعلقة مبناسبات معين

 اليت تنص على أنه ال جيوز يف ١٩٢٧أغسطس / آب٣٠ من املرسوم التنظيمي الصادر يف ١املادة  )و( 
عواصـم املقاطعـات القيـام بعمـل مـادي بالـنيابة عن شخص آخر، أي عمل ليس له مقابل للعامل خالف أجره أو         

 .راتبه، يف أيام األحد

 من املرسوم العايل رقم ١، املعدلة باملادة ١٩٥٢ الصادر يف عام ٣١٥٠رقم  من املرسوم ٤٤وتنص املادة  -١٢٣
من سنة : ، على أن تكون اإلجازة السنوية املستحقة للعمال كما يلي١٩٨٠مارس / آذار١٨ الصادر يف ١٧٢٨٨

 ٢٠ سنوات من اخلدمة، ١٠ سنوات إىل ٥ يوما من أيام العمل؛ ومن ١٥واحـدة إىل مخـس سـنوات مـن اخلدمة،       
 . يوما من أيام العمل٣٠ سنوات من اخلدمة، ١٠يوما من أيام العمل؛ وما يزيد على 

 )أ(٥الفقرة 

مـن العوامـل والصـعوبات الـيت تؤثـر عـلى مـدى حتقيـق هـذه احلقـوق عـدم اعتياد العمال على التشريعات                         -١٢٤
 غري املاهرة اليت تؤدي إىل استعداد   الـنافذة املفعـول فضـال عن البطالة والكمية الكبرية املعروضة من األيدي العاملة             

 .العمال للتغاضي عن حقوقهم من أجل احملافظة على أعماهلم
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 )ب(٥الفقرة 

 مـن قـانون العمـل العـام عـلى أنه استنادا إىل ضرورة حتقيق املصلحة العامة أو جتنب إحلاق                ٤املـادة   تـنص    -١٢٥
 :ضرر ا، جيوز تقدمي اخلدمات التالية يف أيام األحد

دمـات املتعـلقة بـنقل الـركاب وشـحن القطـارات؛ واسـتقبال وتوزيـع املراسـالت، والطرود، واألمتعة،                    اخل 
 والبضائع القابلة للتلف؛

 خدمات خطوط الترام وسيارات األجرة واحلافالت؛ 

 اخلدمات اهلاتفية والربقية؛ 

 خدمات اإلضاءة والقوة احملركة؛ 

 األسواق واملعارض؛ 

 ات األلبان واملخازن وخدمات التوزيع اخلاصة ا؛حوانيت اجلزارة ومنتج 

 مبيعات املنتجات التموينية والغذائية باجلملة املخصصة للبيع بالتجزئة؛ 

 املنصات اخلاصة لبيع الزهور؛ 

خدمات توفري الوجبات الغذائية لروادها (الفنادق، ولكن ليس املقاصف أو املطاعم أو احلانات التابعة هلا  
 ؛)فقط

 ت التبغ؛حواني 

 ؛)حتميض األفالم فقط(حمالت التصوير  

 توزيع وبيع الصحف واالت اليومية ذات التوزيع اليومي؛ 

 املتاحف واملكتبات؛ 

 الصيدليات اليت تفتح خالل ساعات حمددة طبقا للدور الذي حتدده البلديات؛ 

 املستشفيات والعيادات واملستوصفات؛ 
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 اخلدمات أو الشركات اجلنائزية؛ 

املسارح، والسريك، ودور العرض السينمائي، وحلبات السباق، وغريها من املؤسسات ذات الصلة بترفيه          
 .اجلمهور وتسليته

 على أنه جيوز القيام باألعمال التالية يف أيام األحد نظرا لطبيعتها التقنية أو للضرر اجلسيم     ٥املادة  وتنص   
 :الذي قد يلحق بالصناعة نتيجة لوقفها

ما تكــون املــادة اخلــام معرضــة للتــلف يف حالــة عــدم جتهيــزها أو إذا كــانت الزمــة للتحضــري  عــند )١(
  ساعة مبا يف ذلك يوم األحد؛٢٤والتصنيع واإلمتام خالل فترة تبلغ 

استغالل املناجم من أي نوع، ولكن ليس يف العربات املعلقة، أو األجهزة امليكانيكية، أو مصانع  )٢(
 التجهيز؛

 تشغيل أفران التجفيف أو أفران التكليس؛,  اليت تتطلب االستعواض أواملهام )٣(

 العمال املشاركون يف استكمال عمليات الدباغة السريعة واملهندسون يف املدبغة؛ )٤(

 .يف مصانع اجلعة، ختمري الشعري وتشغيل وحدات التربيد، ومعامل التقطري )٥(

 :أن تأذن بالعمل يف أيام األحد جيوز لإلدارة العامة للعمل ٧املادة ومبوجب  

عند وجود ضرر وشيك الوقوع، وإلقامة دفاعات ضد الفيضانات أو لتخفيف آثارها، وإصالح               )١(
 ااري؛

 .يف الظروف اليت تقتضي ذلك )٢(

 ٦الفقرة 

 .مل تقدم تقارير من قبل -١٢٦

 ٨املادة  -جيم 

 ٢ من العهد، الفقرة ٨املبادئ التوجيهية، املادة 

 . من قانون العمل العام٩٩خيضع تشكيل نقابات العمال بغري استثناء لألحكام التنظيمية للمادة  -١٢٧
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 )أ(٢الفقرة 

ال توجـد أحكـام قانونيـة خاصــة فـيما يتعلق بإنشاء نقابات العمال من جانب أي فئة من العمال؛ وجيوز        -١٢٨
 .نون العمل العاملعشرين عامالً على األقل تكوين نقابة للعمال، رهنا بأحكام قا

 )ب(٢الفقرة 

ال توجـد قيـود عـلى تكويـن نقابـات العمال، يف الدستور السياسي للدولة أو قانون العمل العام، أو على                -١٢٩
 .حرية تكوين اجلمعيات من جانب أصحاب العمل أو املوظفني

 )ج(٢الفقرة 

لعمــال واحلــق يف تكويــنها ألغــراض  تكفــل الدولــة جلميــع الــبوليفيني حــرية تكويــن اجلمعيــات واحتــادات ا  -١٣٠
 و٩٩ من الدستور السياسي للدولـة، واملادتني    ١٥٠مشروعة، من أجـل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف املادة          

 من قانون العمل العام، ومرسومه التنظيمي، واتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة باحلرية النقابية ومحاية حق ١٢٠
 ).٨٧رقم  (١٩٤٨التنظيم لعام 

 )د(٢الفقرة 

 .ال توجد شروط أو قيود مفروضة على حق النقابات يف ممارسة نشاطها حبرية -١٣١

 )ه (٢الفقرة 

 احتادا وطنيا، و١٨ رابطة للعمال الذين يعملـون حلسام اخلاص، و٢٦٣ نقابة للعمال، و٢٧٤هناك حنو  -١٣٢
ل األقاليم، ومركز العمال البوليفيني، وهو هيئة شاملة  مركزا لعما١٤ مراكز لعمال املقاطعات، و٩ احتـادا، و   ٥٨

 .جتمع بني مجيع هذه املنظمات

 ٣الفقرة 

 . من الدستور السياسي للدولة١٥٩هذا احلق تعترف به الفقرة ثانيا من املادة  -١٣٣

 )أ(٣الفقرة 

ة التوقف فجأة عن ال جيوز للعمال يف أي مؤسس" مـن قـانون العمـل العـام على ما يلي     ١٠٥تـنص املـادة      -١٣٤
العمل قبل استنفاد مجيع وسائل التوفيق والتحكيم املنصوص عليها يف هذا الباب، منعا من اعتبار هذا العمل خمالفا 
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 من نفس القانون على أنه ينبغي ألي نقابة للعمال تكون يف نزاع مع صاحب العمل          ١٠٦وتنص املادة   ". للقانون
فتش العمل املختص، موقعا عليها من املسؤولني عليها يف نقابة العمال أو، أن ترسل مطالبها يف مغلف حمكم إىل م      

 .يف حالة عدم وجودهم، من أكثر من نصف العمال األطراف يف الرتاع

 )ب(٣الفقرة 

 و١١٧ و١١٥ و١١٤ من الدستور السياسي للدولة؛ واملواد ١٥٠الفقـرة ثانيا من املادة  : األحكـام هـي   -١٣٥
 الصادر ٢٢٤ من املرسوم التنظيمي رقم ١٦٢ و١٦١ و١٦٠ و١٥٩العمل العام؛ واملواد  من قانون ١١٩ و١١٨

 .١٩٤٣أغسطس / آب٢٣يف 

 ٤الفقرة 

 .ال حيدث هذا إال عند وجوب محاية السلم واألمن االجتماعي وأمن الدولة وممتلكاا -١٣٦

 ٥الفقرة 

 .مل تقدم تقارير من قبل -١٣٧

 ٩املادة  -دال 

 ١ من العهد، الفقرة ٩ة، املادة املبادئ التوجيهي

يتضـمن قـانون الضمان االجتماعي مثانية طوارئ من الطوارئ التسعة اليت توصي ا اتفاقية منظمة العمل           -١٣٨
املرض، واألمومة، وخماطر العمل،    ): ١٠٢رقم   (١٩٥٢لعام  ) املعايري الدنيا (الدوليـة اخلاصة بالضمان االجتماعي      

 .فاة، واإلعانات العائلية، واإلسكان االجتماعيوالعجز، والشيخوخة، والو

وتـنظم أحكـام قـانون الضـمان االجـتماعي املـزايا مبوجـب خمطط الضمان االجتماعي اإللزامي واإلعانات                    -١٣٩
ويشــمل الضــمان االجــتماعي اإللــزامي الــتغطية يف حالــة املــرض، واألمومــة، واملخاطــر املهــنية، والعجــز،   . العائــلية

وتشـمل اإلعانـات العائـلية، واإلعانـات املتعـلقة باملـتزوجني، واألمومة، واإلعانات العائلية               . فـاة والشـيخوخة، والو  
 .لألمهات احلاضنات، ومنح الدفن

 .وال توجد يف بوليفيا إعانات للبطالة -١٤٠
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 ٣الفقرة 

 التغطية يف حالة املرض واألمومة 

فيدين، الرعاية الطبية العامة واملتخصصة، وعالج      يوفـر الـتأمني املرضـي، لألشـخاص املؤمـن عـليهم واملست             -١٤١
األسنان، واجلراحة، والرعاية باملستشفيات، وتوفري األدوية الالزمة، فضال عن دفع إعانة مؤقتة للمشتركني يف هذا 

 .التأمني نظري العجز طوال فترة املرض

ؤمن عليه وتشمل الرعاية الطبية وتسـتحق مـزايا األمومـة لـألم املؤمـن عليها أو لزوج أو رفيق الشخص امل             -١٤٢
واجلـراحية الالزمة والرعاية باملستشفيات وتوفري األدوية الالزمة حلالة املريض فضال عن إعانات مؤقتة نظري العجز       

 .خالل فترة ما قبل الوضع والوضع وما بعد الوضع

 تغطية املخاطر املهنية 

 :ؤمن عليهم الذين يكونون ضحايا ملخاطر مهنيةفيما يلي املزايا النوعية املستحقة لألشخاص امل -١٤٣

 املساعدة الطبية وعالج األسنان؛ - 

 اجلراحة والرعاية باملستشفيات؛ - 

 توفري األدوية وغريها من املساعدات العالجية؛ - 

 توفري األجهزة واألطراف الصناعية وإصالحها وجتديدها؛  - 

 .هينالعالج لتأمني الشفاء وإعادة التأهيل امل - 

: وختضع كلتا الفئتني لنفس احلسابات . حـوادث العمـل واألمراض املهنية     : وتقـع املخاطـر املهـنية يف فئـتني         -١٤٤
 أسبوعا آخر، إذا تبني عدم قابلية الضحية للشفاء، ٢٦ أسـبوعا مـن العـالج الطـيب، جيوز متديدها مبقدار         ٢٦فـبعد   

 .يعلن الطبيب عن إصابته بعجز كلي أو جزئي دائم

والشـرط الوحيـد السـتحقاق إعانة املخاطر املهنية هو أن يكون حادث العمل أو املرض املهين مسجال يف                    -١٤٥
 .اخلدمة الطبية املختصة

 :ووفقا لنسبة العجز، تستحق إعانة املخاطر املهنية باملعدالت التالية -١٤٦
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، والعجز اجلزئي الدائم،    يف املائة من القدرة على العمل      ١٠٠، الذي يعادل    العجـز الكـلي الدائم     )أ( 
فيما يتعلق :  يف املائة٩٠ يف املائة و٢٥الذي يصنف كذلك عندما حتدد اخلدمات الطبية نسبة العجز عن العمل بني 

وفيما يتعلق .  يف املائة فأعلى، ينبغي أن يقدم العامل شهادة بأنه مل يعد قائما بأي عمل٦٠بإعانة العجز الذي يبلغ 
وفيما يتعلق بالعجز الذي تتراوح نسبته .  يف املائة، ال يستحق أي تعويض   ١٠نسبته بأقل من    بالعجـز الـذي تقدر      

 يف املائة، يدفع تعويض إمجايل بدال مـن اإلعانة، ويعادل هذا التعويض أربع مدفوعات سنوية ٢٥ يف املائة و١٠بني 
الشخص املؤمن عليه مصاب بعجز كلي دائم وإذا أُعلن أن . من اإلعانة اليت كان سيستحقها الشخص املؤمن عليه

وإذا أُعلن أن الشخص املؤمن عليه    .  يف املائة من متوسط أجره     ٥٥نتـيجة ملـرض مهـين، يمنح دخل شهري يعادل           
 مصاب بعجز جزئي دائم، يتلقى دخال يحسب على أساس مقدار الدخل املستحق يف حالة العجز الكلي الدائم؛

احلـادث الـذي يقـع عند قيام العامل بعمله اليومي أو عند قيامه بنشاط من           حـادث العمـل   ويعـين    )ب( 
 أجل أداء هذا العمل، والذي يؤدي إىل ختفيض أو فقدان قدرته على العمل؛

 هـو املـرض الـذي يظهـر بـبطء مـع مرور الزمن، والذي ينتج عن عوامل ضارة يف               واملـرض املهـين    )ج( 
 .مكان العمل

 يف املائــة مــن الــراتب اإلمجــايل لــلعامل،  ١,٥ يف الــتأمني عــلى خماطــر العمــل حاليــا  وتبــلغ قــيمة االشــتراك -١٤٧
 . ويتحمله صاحب العمل بأكمله

وحيمـي الـتأمني لـلعجز عـن العمـل األشـخاص الذيـن يكونون نتيجة ملرض عادي أو حلادث غري مهين غري          -١٤٨
ادي الذي حيصل عليه العامل املعاف صحياً  يف املائة من الدخل الع٥٠قـادرين على احلصول على دخل يزيد على        

ويوفـر هـذا التأمني دخالً شهرياً للتعويض عن العجز الذي حيدده ويصدق عليه الس   . يف نفـس املـنطقة اجلغـرافية    
 .الطيب

 ٥٠ سنة من العمر والنساء الاليت يتجاوزن ٥٥وحيمي التأمني على الشيخوخة الرجـال الذيـن يتجاوزون  -١٤٩
 عاما ويوفر هلم إعانة شهرية مدى احلياة ١٥عمـر الذيـن يسـددون اشـتراكات خـالل مـدة ال تقـل عـن              سـنة مـن ال    

 ١٢ يف املائة عن كل ٢ يف املائة من متوسط أجرهم خالل الستة أشـهر األخرية باإلضافة إىل زيادة تبلغ ٣٠تعادل 
 . شهرا١٨٠ى هذه اإلعانة واليت تبلغ شهرا من أشهر االشتراك اليت تزيد على مدة االشتراك املؤهلة للحصول عل

الزوج أو : وحيمـي الـتأمني يف حالـة الوفـاة املسـتفيدين مـن الشـخص املـتوىف املؤمـن عـليه إجيابيـا أو سـلبياً                 -١٥٠
 سـنة من العمر، واألبوين واألخوين، ويوفر إعانة لألرملة أو اليتيم تعادل  ١٦الـرفيق، واألطفـال الذيـن ال يبـلغون         

 يف املائـة مـن إعانـة العجـز عـن العمل أو الشيخوخة اليت يتلقاها املستفيد أو اليت      ١٠ يف املائـة و ٢٠ و يف املائـة   ٤٠
 .كانت مستحقة للشخص املتوىف املؤمن عليه إجيابيا مبوجب هذين املخططني
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 قانون املعاشات اجلديد 

أمني على احلوادث الشخصية،  قـد يكـون الـتأمني قصـري األجـل أو طويـل األجـل؛ فاملسـاعدة الطـبية، والـت                     -١٥١
والتأمني الطويل األجل   . والـتأمني اجلماعي على احلياة أمثلة للتأمني القصري األجل، وتكون مدته عادة سنة واحدة             

هـو الـتأمني على احلياة الذي يوفر تعويضا يف حالة الوفاة أو مبلغا يف حالة البقاء على قيد احلياة، ويكون عادة يف            
 .احلياةشكل دخل سنوي مدى 

وخمططـات الـتأمني اإللـزامي هـي املخططـات اليت ينص عليها القانون، مثل الضمان االجتماعي اإللزامي،                   -١٥٢
الـذي يشـمل املخاطـر العادية، واملخاطر املهنية، والتأمني على الدخل مدى احلياة، والتأمني اإللزامي على حوادث             

 .املرور

 خمطـط للـتأمني يشـمل مجيع املركبات اليت تسري يف اإلقليم الوطين     والـتأمني اإللـزامي عـلى حـوادث املـرور          -١٥٣
وال . ويوفـر تغطيـة موحـدة فـريدة لإلصـابات الناجتة عن حوادث املرور، سواء للمترجلني أو الركاب أو السائقني                    

 توجـد اســتثناءات للـتأمني اإللــزامي عــلى حـوادث املــرور أي أن الـتأمني يكــون مســتحقا يف أي حالـة، رهــنا فقــط     
بالـتحقق مـن وقوع الوفاة أو اإلصابة نتيجة حلادث من حوادث املرور؛ ويشمل التأمني النفقات الطبية والتعويض                

ويـنص الـتأمني اإللـزامي عـلى حـوادث املـرور عـلى حد أقصى إمجايل للمبلغ موضوع                 . عـن الوفـاة والعجـز الدائـم       
 من حقوق السحب اخلاصة أو ٢ ٣٠٠طبية، بنحو التأمني، الذي يشمل الوفاة والعجز الكلي الدائم والتكاليف ال      

ويعادل هذا املبلغ . مـا يعادهلـا بالدوالر أو العملة الوطنية، حمسوبة بسعر الصرف السائد يف يوم الفصل يف املطالبة              
 . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٣ ٠٠٠حنو 

مة للمعاشات واألصول والسندات حبملة     قامت اإلدارة العا  . الضـمان االجـتماعي الطويـل األجل اإللزامي        -١٥٤
مكـثفة لـتوعية اجلمـاهري بـاحلقوق وااللـتزامات واملـزايا املتعـلقة مبخطـط املعاشـات املنصـوص عـليه يف القـانون رقم               

فاملشاركون يف هذا النظام يف حاجة إىل ضمانات للتأكد من . ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ الصادر يف ١٧٣٢
للمعاشات واألصول والسندات بغري كلل بكفالة االمتثال هلذا القانون وحسن تطبيقه من أجل      قيـام اإلدارة العامة     

ويشـمل الضـمان االجـتماعي اإللـزامي الطويـل األجل طبقا للقانون املزايا املتعلقة      . ضـمان الشـفافية يف هـذا اـال      
 .بالتقاعد والعجز والوفاة

تراكات مـن األشـخاص املشـاركني يف الصـناديق وإدارا           وتقـوم مديـريات صـناديق املعاشـات جبمـع االشـ            -١٥٥
ويشــكل جممــوع االشــتراكات باإلضــافة إىل الفوائــد رأس املــال املــتراكم للمشــاركني . واســتثمارها لــتوليد الفوائــد

 يف املائة من األجر؛ وهناك قسط شهري       ١٠ويبلغ االشتراك الشهري للمعاش التقاعدي      . ألغـراض دفـع املعاشات    
ويدخل هذا املبلغ يف . املائة من األجر لتغطية حاالت العجز والوفاة الناشئة عن احلوادث العادية واملرض يف ٢يبلغ 
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وتستحق عمولة . صـندوق ممـلوك مـلكية مشـتركة ملواجهـة احلـوادث وهو مستقل عن مديريات صناديق املعاشات                 
لتسجيل، ومجع االشتراكات، وسداد  يف املائـة مـن األجـر ملديـريات صـناديق املعاشـات نظـري ا           ٠,٥شـهرية قدرهـا     

 .املزايا املتعلقة باملعاشات

 ١٨ ٠٠٠حنو ( ضـعفا مـن احلـد األدىن لألجور    ٦٠وبتـلقي املوظفـون املشـتركون مـزايا حبـد أقصـى يبـلغ              -١٥٦
وللعمال الذين يعملون حلسام اخلاص حد أدىن من املزايا يبلغ          ). ١٩٩٨ديسمرب  / كـانون األول   ٣١بوليفيـانو يف    

 ضعفا من احلد األدىن ٦٠وحـد أقصـى يبـلغ    )  بوليفيـانو عـند النشـر   ٣٠٠( أدىن واحـدا مـن األجـور الوطـنية           حـدا 
 .لألجور

وتكون االشتراكات واألقساط اليت يدفعها العاملون دائما مملوكة حصريا هلم وتكون منفصلة عن رأمسال    -١٥٧
 .ملوارد بأي أمر قانوينوباملثل، ال جيوز احلجز على هذه ا. مديريات صناديق املعاشات

 يف املائة من ٧٠وعـندما يبـلغ الرصـيد يف حسـاب الفـرد مبـلغا يسـمح له بـتموبل معـاش يبـلغ عـلى األقل              -١٥٨
 سنة من العمر، فانه يستحق، بصرف ٦٥ أجراً له بصرف النظر عن عمره، أو عندما يبلغ الفرد  ٦٠متوسط آخر 

 .رف معاش لهالنظر عن املبلغ املتراكم يف حسابه اخلاص، ص

ومتنح الدولة التعويض   . وال جيـوز ملديـريات صناديق املعاشات أن حتتفظ بأي جزء من هذه املبالغ لنفسها               -١٥٩
 .عن طريق اخلزانة العامة للدولة وتسددها مديريات صناديق املعاشات

 حلادث غري مهين ويستحق املشترك معاشا ملخاطر العجز الكلي عندما يصبح مصابا بعجز كلي دائم نتيجة -١٦٠
 سنة من العمر، يصرف له ٦٥وعند بلوغه .  سنة من العمر٦٥أو مرض، ويصرف له معاش العجز اىل حني بلوغه 

معـاش تقـاعدي عـلى أسـاس جممـوع رصـيده يف حسـابه اخلـاص مـن االشـتراكات الـيت سددها قبل إصابته بالعجز                         
 .سنة من العمر ٦٥واالشتراكات اليت سددها صندوق احلوادث اىل حني بلوغه 

ويتلقى الزوج . ويصرف معاش الباقني على قيد احلياة عند وفاة املشترك نتيجة حلادث غري مهين أو مرض      -١٦١
واذا كان . الـباقي على قيد احلياة معاشا مدى احلياة بينما يتلقى األطفال معاشا مؤقتا اىل حني بلوغهم سن الرشد     

. نح معاشات مدى احلياة لألبوين ومعاشات مؤقتة لألخوات املستحقنياملشترك غري متزوج وليس له أطفال فانه مت
 . بوليفيانو لتغطية مصاريف جنازة املشترك١ ١٠٠وباالضافة اىل ذلك، يقدم صندوق احلوادث مبلغا امجاليا قدره 

 ويصـرف معـاش العجـز عـن العمل عندما يصبح العامل عاجزا كليا أو جزئيا عن العمل نتيجة حلادث أو                      -١٦٢
ويصرف عند بلوغه هذه السن معاشا تقاعديا على أساس   .  سنة من العمر   ٦٥مرض بسبب العمل اىل حني بلوغه       

وميثل هذا املبلغ االشتراكات اليت سددها قبل اصابته بالعجز واالشتراكات اليت . جمموع رصيده يف حسابه اخلاص 



E/1990/5/Add.44 
Page 37 

وال يستحق العاملون الذين يعملون    . العملسـددها صـندوق املخاطـر املهـنية أثـناء حصـوله على معاش العجز عن                 
 .حلسام اخلاص املشتركون معاشا للعجز املهين وبالتايل فام ال يدفعون اشتراكا لتغطية هذا العجز

ويصـرف املعـاش املهـين للباقني على قيد احلياة للمستحقني عن العامل الذي يتوىف نتيجة حلادث أو مرض                  -١٦٣
واذا كان املشترك . ج الباقي على قيد احلياة معاشا مدى احلياة واألطفال معاشا مؤقتاويتلقى الزو. ناجم عن عمله

وباالضافة . غري متزوج أو مل يكن له أطفال يصرف معاش مدى احلياة لألبوين ومعاش مؤقت لألخوات املستحقني
 .صاريف جنازة املشترك بوليفيانو لتغطية م١ ١٠٠اىل ذلك يصرف صندوق املخاطر املهنية مبلغا امجاليا قدره 

واذا تـوىف املشـترك دون االعـالن عـن مسـتفيدين آخـرين، يـنقل رصـيده اىل تركته ويوزع بعد ذلك طبقا                 -١٦٤
 .ألحكام القانون املدين

وال جيـوز بـأي حـال مـن األحـوال أن حتـتفظ مديـريات صـناديق املعاشـات بالرصـيد املـتراكم يف احلساب                           -١٦٥
 .كات املخصصة للصناديق املشتركة للحوادث واملخاطر املهنيةاخلاص للمشترك أو باالشترا

 ٤الفقرة 

 بدأ الشعور بعالمات األزمة االقتصادية الىت اجتاحت بوليفيا بعد ١٩٨٠ وبداية عام ١٩٧٩يف اية عام    -١٦٦
ئج وأدت هـذه العالمـات اىل ختفيضــات ضـخمة يف قـيمة العمـلة الوطــنية، وتضـخم يف األسـعار، ومجيـع نــتا        : ذلـك 

 .االجراءات االقتصادية التصحيحية اليت اختذت بعد ذلك

، أدى صـدور املرسـوم العـايل اخلـاص بـتخفيض قيمة العملة اىل ازدياد األزمة االقتصادية      ١٩٨٢ويف عـام     -١٦٧
سـوءاً واىل آثار عكسية خطرية على نظام الضمان االجتماعي نتيجة للتضخم املفرط واالرتفاع الكبري يف تكاليف              

 املـزايا الـنوعية دون زيـادة مقابـلة يف االشـتراكات الـيت تآكـلت قيمتها باستمرار نتيجة للتخفيضات يف قيمة            توفـري 
 .العملة

كانــتا   الســتكمال أحكــام أخــرى بشــأن مســألتني١٢١٠٦٠، صــدر املرســوم العــايل رقــم ١٩٨٢ويف عــام -١٦٨
شتراكات عن األجور امدة املوحدة واعادة تؤثـران، وال تـزاالن تؤثـران، عـلى نظـام الضمان االجتماعي، مها اال             

 ن قبلماليت كانت ) باستثناء مكافأة اخلدمة الطويلة(التوطني، باالضافة اىل الغاء املكافآت ودخول أخرى للعاملني 
 . الدخل للنظاممن مصادر

 .تغيريات كبريةفيه  أدخلت الذي ١٩٨٧ وظلت هذه احلالة سائدة حىت عام -١٦٩
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ت األزمة العميقة للثمانينات النظر اىل احلاجة امللحة اىل تنفيذ سياسات لالستقرار االقتصادي فلقد استرع -١٧٠
وانعكسـت تدابري االستقرار    . ١٩٨٥ن عـام    مـ   اعتـبارا  واالجـتماعي لـتعكس انـتقال بوليفيـا اىل االقتصـاد السـوقي            

 ١٤ الصــادر يف ١٠٩٢٤ اجلديــدة يف نظــام الضــمان االجــتماعي، وأصــبحت نــافذة بعــد اعــتماد القــانون رقــم         
 .  الذي أنشأ النظامني املاليني القصري األجل والطويل األجل١٩٨٧أبريل /نيسان

وتــرفع الــتعديالت اجلاريــة حاليــا لقــانون الضــمان االجــتماعي قواعــد األجــور اليوميــة والشــهرية حلســاب   -١٧١
. ب املــزايا الطويــلة األجــلاعانـات العجــز املؤقــت وكذلــك قواعــد األجــور اليوميــة والشــهرية املســتخدمة يف حســا 

 ويدخـل القـانون املعـدل احلـد األدىن العانة املعيشة الذي ال ينبغي أن يقل عن احلد األدىن لألجور الوطنية؛ وينص            
 .على أساس الرقم القياسي السنوي لألسعارتعديل االعانات تلقائيا يف كل عام على 

مليون دوالر  ٩٩ ما قيمته ١٩٩٥لبشرية يف عام  أمانـة الصحة الوطنية التابعة لوزارة التنمية ا       خصصـت و -١٧٢
 بتمويل مباشر من امليزانية العامة، مبا يعادل  مليون دوالر  ٩٧مـن بيـنها      مـن دوالرات الواليـات املـتحدة لـلقطاع،        

التحويالت، )  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٤٢(ويعكس الرصيد . يف املائة من امجايل امليزانية ٤,١
 دوالر من دوالرات الواليات ٨٣ ٠٠٠وسامهت اخلزانة العامة للدولة أيضا مببلغ . انات، ومعاشات التقاعدواالع

 حولت املوارد املرصودة ١٩٩٥يونيه /ويف حزيران. املتحدة يف ميزانية الصحة التنفيذية لوزارة الدفاع لشراء أدوية
ورغم عدد من العقبات الناجتة عن عملية   . توى الالمركزي ملرتـبات املوظفـني اىل االدارات احملـلية للتنفيذ على املس          

 امليزانية  مسامهة ، زادت)مشاركة العمال يف رأس املال، سداد الديون اخلارجية، تصفية املشاريع(التكيف اهليكلي 
 .) يف املائة١٨ ،١٩٩٦ و١٩٩٣ بني عامي ، فيمالغت نسبة الزيادة يف هذا البندب(يف متويل املوظفني  الوطنية

وتـرد يف املـرفق األول جـداول احصـائية لـلميزانية املؤسسـية املعـتمدة والصـناديق الصحية للسنوات املالية                      -١٧٣
١٩٩٩-١٩٩٥. 

 ٥الفقرة 

دارات حكومية أخرى مسؤولة عن   إدارية عامة و  إ وزارة الصـحة والضمان االجتماعي، ومعها هيئات         إن -١٧٤
ىل حتقيق الربح واليت ال تسعى اىل حتقيق الربح إتسـعى   تنظـيم خمططـات الضـمان االجـتماعي العامـة واخلاصـة الـيت               

عن قيام هذه كما أا مسؤولة والـيت يقـوم بتمويـلها وادارـا مؤسسـات وأفراد يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي؛         
 :ويشمل القطاع اخلاص الفرعي ما يلي. املخططات بتوفري خدمات آمنة وفعالة واستخدام موظفني مؤهلني

. الزمة هلااملواد ال الطبية  الرعاية وفر هذا القطاع  ي. ع اخلـاص الـذي يسعى اىل حتقيق الربح        القطـا  )أ( 
وينمو . بانتظاميستخدمونه طبقا للتقديرات يف املائة فقط من السكان  ١٠ نإ ف  فعاال القطاع الفرعي بيـنما يعتـرب     و

له  االجتماعية يف املناطق اليت - يةتكيف بصورة جيدة مع األوضاع االقتصادويـ يف املـدن     بسـرعة    القطـاع الفـرعي   
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 وتنظيمه،  ختطيط النظام الصحياصة يفعدم مراعاة املخططات الطبية اخلحلالية  اهشاكلمغري أن من .  فيهاوجود 
إعانات ، وتتلقى  جزءاً من املوارد اليت تقدمهاتستوعب خمططات التأمني الصحيف: هذه املخططاتضـعف رقابة   و

 ؛توفري اخلدماتيف تستخدم اهلياكل األساسية العامة  و،من القطاع العامكبرية 

املنظمات غري احلكومية هي أهم الفعاليات يف       : القطـاع اخلـاص الـذي ال يسـعى اىل حتقيـق الربح             )ب( 
وهـناك عدد كبري جدا منها، وخيتلف مستوى نشاطها كثريا من منطقة اىل أخرى، حبسب فقر اتمع               . هـذه الفـئة   

ويشارك عدد كبري منها يف النهوض بالصحة ؛ ويشارك بعضها يف توفري اخلدمات . كنائس احملليةوتعداد سكانه وال
مـثل املنظمة الدولية للتعاون يف جمال الرعاية الصحية،  (يضـا  أيركـز بعـض آخـر       وتفـاق مـع البـلديات؛       المباشـرة با  

هلا اخلدمات والبلديات لتنمية قدراا على توفري الدعم للجهود اليت تبذ     ) اخلطة الدولية منظمة  وأطباء بال حدود، و   
 .نظمات غري احلكومية املعنية بالصحة التنسيق على املستويني الوطين  والدويلاملويوفر احتاد . االدارية والتنظيمية

مركزية تتمتع بالشخصية املعنوية، وادارة مستقلة،       معهـد الـتأمني الصـحي الوطـين، هيئة عامة ال           )ج( 
واهلدف من املعهد هو ضمان االمتثال . حتـت رعايـة وزارة الصـحة والضـمان االجـتماعي      وأرصـدة خاصـة، تعمـل       

 تقدميوهو ميلك لتحقيق ذلك سلطة .  الكفـاءة، واالقتصـاد، والكفايـة، واملالئمـة يف الـنظم القصـرية األجـل           ئملـباد 
 .تحقق من تنفيذها ومراقبة تطبيقها والالسياسات والقواعد اليت وضعتها وزارة الصحة والضمان االجتماعي

 ٦الفقرة 

ــاملواد  -١٧٥ ديســمرب / كــانون األول٣١ الصــادر يف ٢٥٢٦٥ مــن املرســوم العــايل رقــم  ١٥ و١٣ و١٠عمــال ب
 بشـأن الـتأمني الصحي األساسي لتوفري املزايا الصحية األساسية على املستوى الوطين، يلزم تنظيم اجلوانب        ١٩٩٨

ــتأم   ــنفيذ مــثل االشــتراك يف ال ــزايا،   املتعــلقة بالت ــتمويل، واالدارة، وامل ــتأمني، وال ني، واألشــخاص املســتفيدين مــن ال
ويتـناول الفصـل األول االنضـمام اىل املخطـط، واألشخاص      . والـتكاليف مـن أجـل ضـمان تـنفيذه بكفـاءة وفعاليـة             

 ٦ملادة  ويـنظم الفصـل الـثاين االشـتراكات واملـزايا املشـمولة، الـيت حتددها ا               . املؤمـن عـليهم، واالشـتراك والوصـول       
، بشـأن معامـلة النساء على املستوى الوطين مبوجب التأمني الصحي األساسي، ومنها   ٤، الفقـرة الفـرعية    ) املـزايا (

اخلدمـات التروجيية والوقائية والعالجية للنهوض بسالمة األمومة واجناب مواليد أصحاء، ولتجنب أكثر التعقيدات           
لصـحية للرضع، وتعزيز االحتياجات الصحية والغذائية الالزمة هلم ،   املتصـلة بـاحلمل شـيوعا، يف جمـاالت الـرعاية ا           

والعـالج مـن األمراض املعدية، مبا يف ذلك الرتالت املعوية احلادة ، والتهابات اجلهاز التنفسي احلادة، ومخج الدم،                
 .وااللتهاب السحائي، واللقاحات

 )أ(٦الفقرة 
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 االنضمام اىل املخطط، واألشخاص املستفيدين من ٢٥٢٦٥م  يعـاجل الفصـل األول مـن املرسوم العايل رق         -١٧٦
 :التأمني، واالنضمام والوصول

 ):االنضمام اىل التأمني الصحي األساسي (١املادة  )أ( 

توفـر السـلطات احملـلية مـزايا الـتأمني الصـحي األساسـي للسكان اخلاضعني لواليتها بالتوقيع على اتفاق                  " 
 االجتماعي يسمح هلذه الوزارة بالتفاوض مع وزارة املالية على خصم انضمام مع وزارة الصحة والضمان

 يف املائـة من املشاركة احمللية يف الصناديق املخصصة لالستثمار     ٨٥ يف املائـة مـن نصـيبها الـذي يبـلغ             ٦,٤
 ".تلقائيا كمسامهة يف الصندوق التعويضي للصحة احمللية الذي ميوله التأمني الصحي األساسي

 ):األشخاص املستفيدين من التأمني الصحي األساسي (٢ املادة )ب( 

يتمتع سكان البلد بأكملهم بالتأمني الصحي األساسي ومحايته يف حدود املزايا للمنصوص عليها يف هذا " 
 ".القرار الوزاري

 ):االشتراك يف التأمني الصحي األساسي (٣املادة  )ج( 

لصحي األساسي وسجل لألشخاص املشاركني فيه لتحديد تنشأ مبوجب هذا بطاقة هوية للتأمني ا -أوال"
 .هوية املشاركني وحصوهلم على مزايا التأمني

تكـون السـلطات احملـلية اليت وقعت على إتفاق االنضمام مع وزارة الصحة والضمان اإلجتماعي                 -ثانيا
 .مسؤولة عن ضمان إشتراك السكان اخلاضعني لواليتها عند نشر هذا القرار الوزاري

تكـون وزارة الصـحة والضـمان االجـتماعي، عـن طريق وحدا املختصة بادارة التأمني األساسي          -لثاثا
ــلية بســجالت األشــخاص           ــواالة إمــداد الســلطات احمل الوطــين وإدارة اخلدمــات الصــحية مســؤولة عــن م

 .املستفيدين من التأمني وبطاقات هويتهم

راك وتوفري السجالت وبطاقات اهلوية اىل مؤسسات   جيـوز للسلطات احمللية أن تعهد بعملية االشت        -رابعا
الصـحة العامـة والضـمان االجـتماعي، وأفـرقة االدارة الصـحية احملـلية، وبعد موافقة مسبقة، اىل املنظمات               

 ".احمللية اليت تكون جزءا من شبكة توفري خدمات التأمني الصحي األساسي

 :على ما يلي)  األساسيالوصول اىل خدمات التأمني الصحي (٤تنص املادة  )د( 
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ويف حالة . يكـون الوصـول اىل الـتأمني الصـحي األساسـي عـن طـريق املستوى األويل هلذا التأمني            -أوال"
عـدم وجـود هـذه اخلدمـة عـلى املسـتوى احملـلي، يكـون الوصـول عن طريق أي منشأة مشاركة يف التأمني               

 .الصحي األساسي

اين والثالث للرعاية عند احالتهم اليهما من املستوى األويل    جيـوز وصول املرضى اىل املستويني الث       -ثانيا
 . للتأمني

يف حالــة الطــوارئ، يكـــون الوصــول اىل مــزايا الـــتأمني الصــحي األساســي فوريــا عــلى مجيـــع           -ثالثا
 .املستويات، وال خيضع ذلك ألي استثناءات

جـل والضـمان االجتماعي الطويل   ويوجـد يف بوليفيـا متييـز مفاهـيمي بـني الضـمان االجـتماعي القصـري األ                  -١٧٧
ويـتكون الضـمان االجـتماعي القصـري األجـل مـن جمموعة من املزايا الصحية اليت يوفرها الصندوق الوطين           . األجـل 

ويشــارك . للصــحة وصــناديق أخــرى للصــحة املهــنية، مبــا يف ذلــك مــزايا املــرض واملــزايا الطــبية املتعــلقة باألمومــة     
لقطاع الرمسي من االقتصاد أي العمال الذين يتمتعون باحلماية مبوجب قانون العمل املستفيدون من هذا النظام يف ا

 يف املائة ٢٣، كان ١٩٩٥وطبقا الحصاءات املعهد الوطين لالحصاءات لعام   . العـام أو املوظفـني العامني اآلخرين      
 . من جمموع السكان يتمتعون بالضمان االجتماعي القصري األجل

جتماعي الطويل األجل من جمموعة من املزايا الوقائية من بينها العجز، والشيخوخة،      ويـتكون الضـمان اال     -١٧٨
وجيري حاليا تعديل نظام املعاشات وحتويله من نظام لرأس املال املشترك . واملخاطر املهنية، واالعانة يف حالة الوفاة

 يتمتعون بالضمان االجتماعي الطويل  يف املائة من السكان١٨، كان ١٩٩٥ويف عام . اىل نظام لرأس املال الفردي
 . األجل

وبيانـات الـتغطية املتاحة إمجالية وال توجد معلومات مفصلة حبسب الفئات مثل التغطية لكل من اجلنسني             -١٧٩
 .أو حبسب اموعات االثنية

 )ب(٦الفقرة 

توى الوطين وفقا للبارامترات  ان الـتدابري الـيت تعتـرب الزمـة نظـام الدارة التأمني الصحي األساسي على املس           -١٨٠
ــبوليفي، واملــبادئ الــتوجيهية املنصــوص عــليها يف اخلطــة الصــحية      الــواردة يف الــنموذج االداري للــنظام الصــحي ال

وينبغي أن تكون للتأمني الصحي االلزامي . االستراتيجية، واملبادئ التوجيهية املقررة مبوجب اصالح النظام الصحي
ة واضـحة عـن طـرائقه التشـغيلية، واـاالت املختـلفة لـالدارة، ومسـتويات التوريد،         عـند تطـبيق هـذا الـنظام صـور       

 .وكذلك عن العالقة بينها
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األفـرقة اتمعية لصحة األسرة،  : ويعـزز الـنظام الصـحي الـبوليفي التـنمية الصـحية عـلى أربعـة مسـتويات            -١٨١
 .الطار السياسي للتأمني الصحي األساسيوالوحدات املعنية بصحة األسرة، واملراكز الصحية لألسرة، ويف ا

 :وهو يتكون من -١٨٢

وحدة للتخطيط والرصد والتقييم املركزي يف االدارة الوطنية للتأمني الصحي األساسي تنشأ هلذا       )أ( 
 الغرض وتكون تابعة لوكالة وزارة الصحة والضمان االجتماعي؛

رها وحدات ادارة التأمني الصحي األساسي      وحدات للتنسيق التشغيلي واالداري باملقاطعات تدي      )ب( 
باملقاطعــات وترتــبط باخلدمــات الصــحية باملقاطعــات عــن طــريق هيكــل مركــزي ووحــدات ال مركــزية يف الدوائــر  

 الصحية؛

  من املرسوم؛٨موردو اخلدمات املشار اليهم يف املادة  )ج( 

ويل واملشاركة يف ادارة الصندوق السـلطات احملـلية بـالدور الـذي تقـوم به يف جمال التفتيش والتم             )د( 
 .احمللي للتعويضات الصحية، وبصفتها القانونية

ونظـرا للـتغطية املنخفضـة لـنظام الضـمان االجـتماعي القصري األجل، تتخذ احلكومة تدابري سياسية لتوفري                    -١٨٣
احلكومة التأمني وهكذا، تنفذ   . املـزيد مـن اخلدمـات الصـحية األساسـية للسـكان ـدف التوصـل اىل تغطيـة شاملة                   

الصـحي األساسـي كـنظام للـتأمني املشـترك يقـوم بـإدارة وتنظـيم ومتويل جمموعة فعالة من حيث التكلفة من املزايا            
 .املتعلقة بالرعاية الصحية األولية

وسريصـد البـنك الـدويل باعتـباره املصـدر األساسـي لتمويل التأمني الصحي األساسي نتائج اخلدمات اليت                    -١٨٤
 .ذا التأمني خالل السنوات اخلمس القادمة يقدمها ه

ومبوجـب الـنظام اجلديـد لـتكوين رأس املـال الفـردي، تواجـه ادارات صناديق املعاشات، وهي املؤسسات                -١٨٥
املسـؤولة عـن ادارة اشـتراكات الضـمان االجـتماعي الطويـلة األجـل، حتديـا كبريا لتوفري مزايا الضمان االجتماعي                   

 . الرئيسية من السكان العاملني يف القطاع غري الرمسي، وبالتايل لتوسيع نطاق التغطيةالطويل األجل للقطاعات
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 )ج(٦الفقرة 

 مـن املرسـوم الـذي أنشـأ الـتأمني الصـحي األساسـي علي توفري الرعاية            ٦تـنص الفقـرة خامسـا مـن املـادة            -١٨٦
نســية والصـحة االجنابيــة، واحلـد مــن   للسـكان ككـل، مبــا يف ذلـك الــتدابري الوقائيـة والعالجيــة لتحسـني الصـحة اجل      

 األمراض 

وجيوز لألشخاص غري املشتركني مؤقتا أو بصفة دائمة يف خمطط فردي أو مجاعي إلزامي االشتراك يف أحد  -١٨٧
 .الصناديق الصحية القائمة للحصول على املزايا القصرية األجل للمرض واألمومة واملخاطر املهنية

وحيدد الصندوق الصحي إشتراكا . عد خاصة فيما يتعلق بالتأمني الصحي الطوعي   وللصناديق املختلفة قوا   -١٨٨
 . يف املائة من ثالثة أضعاف احلد األدىن لألجور١٠شهرياً يعادل 

 ٧الفقرة 

توفـر القواعـد املنصـوص عـليها يف قـانون الضـمان االجـتماعي دعمـا صـحيا شامال للعمال املشتركني عن            -١٨٩
الـيت ال تدخـل يف إطار سياسة التأمني الصحي   ) اهليـئات االدريـة  (ها للصـناديق الصـحية   طـريق اخلدمـات الـيت توفـر     

 .األساسي الذي يوفر الرعاية الصحية جلميع البوليفيني باان من خالل فروع خمتلفة من القطاع الصحي

 ٨الفقرة 

 . التأمني الصحيتوفر املساعدة الدولية التعاون التقين واملايل الالزمني لتغطية احتياجات -١٩٠

وشـاهدت السـنوات األربـع األخـرية تعاونـا تقـنيا مـع بـلدان املـنطقة األنديـة، واملخـروط اجلنويب، وبلدان                          -١٩١
ووجــد تــبادل تقــين وعــلمي مــع األرجنــتني، والــربازيل، وبــريو، واجلمهوريــة الدوميــنيكية،          . أخــرى يف املــنطقة 

األوبئة، والطب التقليدي، ومكافحة ناقالت املرض، وبنوك      وكوستاريكا، وكولومبيا، واملكسيك يف جماالت علم       
الـدم، وادارة املستشـفيات، ونظـم صـيانة اخلدمـة الصـحية، والوقايـة مـن الكـوارث وختفيف آثارها، وتيويد امللح،            
وتنظــيم وحــدات الســرطان وجــراحة الــتجميل ووحــدات احلــروق، وطــب األطفــال، ورفــع مســتويات االســكان،   

وحفراآلبار، والسلطات احمللية، والتنمية الصحية يف املناطق احلدودية، والتبادل بني القابالت         واالصحاح األساسي   
 .التقليديات

ويكون التعاون  . ومن وجهة نظر التمويل، ينقسم التعاون اخلارجي اىل مكونني كبريين، رمسي وحكومي            -١٩٢
ولبوليفيا .  للصحة شكل أرصدة دائنة أو منح   وتتخذ صناديق التعاون اخلارجي   . الـرمسي مـتعدد األطـراف أو ثنائيا       
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ترتيـبات ثـنائية خمتـلفة للـتعاون مـنها، يف مجـلة أمـور، ترتيبات مع االحتاد األورويب، والواليات املتحدة األمريكية،                   
 .واليابان، والبلدان النوردية

بــلدان األمــريكية، مــنظمة الصـحة لل /وتقـدم مــنظمات دوليـة مــثل البــنك الـدويل، ومــنظمة الصـحة العامليــة     -١٩٣
 .واليونيسيف، وبرنامج املعونة األمريكية، واملنظمات غري احلكومية التعاون والتغطية للقطاع الصحي

 ١٠املادة  - هاء

 ١  من العهد، الفقرة١٠املادة  املبادىء التوجيهية ،

قية القضاء على وقعت بوليفيا على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفا     -١٩٤
، واتفاقية منظمة   )٣رقم (١٩١٩مجيـع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة باألمومة،             

 من الدستور، تنظم أحكام   ١٥٧وعمال باملادة   ). ١٣٨رقم   (١٩٧٣العمـل الدوليـة اخلاصـة بـاحلد األدىن للسـن،            
 .الصغار يف بوليفياالفصل السادس من قانون العمل العام تشغيل 

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

كـان مـن الواجـب أن توضع اتفاقية خاصة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وال يعين هذا أن               -١٩٥
وق مبزيد حقوقهن مل يكن معترفا ا يف االعالن العاملي حلقوق االنسان، ولكن أنه كان من املهم أن حتدد هذه احلق

 .من التفصيل يف االتفاقية

ستجابة لطلب النساء، بعد جناح حركة اجتماعية واسعة إذكاء الوعي ذه القضية إوقامت األمم املتحدة ب -١٩٦
وهكذا، جرى التسليم بأن مستويات  . ثبات وجودها يف جماالت مؤثرة من املنظمات الدولية       إالـنطاق ومتـنوعة يف      

(وعزز عقد األمم املتحدة للمرأة . رية للقلق، رغم اجلهود اليت بذلت يف هذا الشأن الـتمييز ضـد املـرأة ال تـزال مـث          
عمـلية وضـع معـايري منوذجيـة يكون تركيزها األساسي هو اعتماد االتفاقية ونفاذها بني عامي                 ) ١٩٨٥ - ١٩٧٥
الدويل حىت اآلن ويـلخص هـذا الصـك الـدويل اهلام، وحيدد بدقة أيضا، التقدم احملرز يف القانون          . ١٩٨١و ١٩٧٩

الـذي ال يـزال، مـع ذلك، غري كاف لعدم وجود آلية لضمان امتثال الدول لالتفاقية، وعدم انتشار االتفاقية بعد         و
 .بالقدر الذي يسمح باستيعاا من قبل مجيع احلضارات املختلفة يف العامل

 بوليفيا على االتفاقية   وصدقت. ١٩٧٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨واعـتمدت اجلمعيـة العامـة االتفاقية يف          -١٩٧
  .١٩٨٩سبتمرب / أيلول٧ الصادر يف ١١٠٠بالقانون رقم 
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 ١٥٥٤٩ باملرسوم العايل رقم ١٣٨وأقرت وصدقت بوليفيا رمسيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -١٩٨
لدولية  من دستور منظمة العمل ا١٩من املادة ) د(٥، وتعهدت مبوجب الفقرة ١٩٧٨يونيه / حزيران٩الصادر يف 

 ١٢ويف .  مــن االتفاقيــة ٨ و٤بانفــاذ كــل حكــم مــن أحكامهــا مــع االســتثناءات املنصــوص عــليها يف املــادتني          
 للبعثة الدئمة لبوليفيا يف     ١-٣ -١٢٩/٠، أكدت بوليفيا من جديد، باملذكرة الشفوية رقم         ١٩٨٠يونيه  /حزيران

، من االتفاقية رقم ١، الفقرة ٢وعمال باملادة . التعهدجنيف، املوقع عليها من وزارة العمل والتنمية املستدامة، هذا 
عالنـا رمسيـا مـن حكومـة بوليفيـا بالتصـديق عـلى االتفاقيـة، وفقا للقانون الدستوري،         إ، تعتـرب هـذه املذكـرة       ١٣٨

 مبقدار الذي حيدد احلد األدىن لسن العمل ١٩٧٨يونيه / حزيران٩ الصادر يف ١٥٥٤٩مبوجب املرسوم العايل رقم 
 .نة من العمر س١٤

القانون رقم ( ورفعتها اىل مرتبة القانون ١٩٩٠مايو  /وصـدقت بوليفيـا على اتفاقية حقوق الطفل يف أيار          -١٩٩
١١٥٢.( 

 ٢الفقرة 

وقد تتخذ . يف بوليفيـا، تـرد مكانـة وأمهية األسرة يف صكوك خمتلفة حتدد احلقوق والواجبات وااللتزامات     -٢٠٠
الـيت حتكمهـا مـع مـرور الزمن مبا يتماشى مع تباين املستويات الثقافية     األسـرة أشـكاال خمتـلفة، واختـلفت القواعـد          

واهلـدف مـن األسرة هو ضمان اعتماد كل من الزوجني على اآلخر وبناء ثروما على أساس     . والعـرفية واملعيشـية   
 .حبهما املتبادل

وطن األصلي مبعىن اا امل: وحـدة مـترابطة لـلمجموعة األسـرية ومنوهـا املتكامل      " األسـرة "وتفـترض كـلمة      -٢٠١
الكلمة، وأنسب احملافل لتحقيق الذات، واخللية األساسية للمجتمع، وأحد العناصر الرئيسية لتعزيز الرخاء يف مناخ 

 .من النظام والسلم

وكنتاج للمجتمع، تكون األسرة دائما عرضة للمؤثرات . وتشـكل األسـرة أهـم وسـيط بني النظام والفرد          -٢٠٢
 .الت واألزمات اليت تتعرض هلاالناشئة من التغريات والتحو

وينـبغي هلا  . لسـلف اىل اخلـلف   األخـالق واحـترام القـانون مـن ا     مـبادئ األسـرة يف بوليفيـا أساسـية لـنقل        و -٢٠٣
 .اليت تؤثر على املرتل واألسرةواألب واألم ها كل من تخذياالمتثال جلميع القرارات اليت 

 اىل القيم االجتماعية نقلون وظيفته الرئيسية هي ويـنظر اىل األسرة كمؤسسة أساسية للمجتمع الذي تك   -٢٠٤
وختضع األسرة للمؤثرات الثقافية واالجتماعية     . أعضـائه، خاصـة األطفـال واملـراهقني، كوسـيلة لـتوفري احلماية هلم             

 .واالقتصادية الطارها االجتماعي
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 ٣الفقرة 

 ١٨ى املواطنية عند بلوغهم  من الدستور السياسي للدولة على حصول الرجال والنساء عل٤١تنص املادة  -٢٠٥
 . سنة من العمر٢١وهم يصلون اىل سن الرشد عند بلوغهم . سنة من العمر

 مـــن الدســتور عـــلى حقـــوق األفـــراد وواجــبام وضـــمانام األساســـية، وجنســـيتهم   ٤١املـــادة نص  وتــ  -٢٠٦
ة من العمر، بصرف  سن١٨نص على بقاء املواطنني من كال اجلنسني الذين تزيد أعمارهم على كما تومواطنيتهم، 

 .  سنة من العمر٢١النظر عن مستويات تعليمهم أو مهنهم أو دخلهم، قاصرين اىل حني بلوغهم 

فهكذا، ينص الدستور السياسي للدولة على أنه جيوز  .  وهـناك لألسـف تفاوت يف املعاملة يف هذا الصدد          -٢٠٧
 ٢١دد القانون املدين سن الرشد عند     سـنة من العمر مباشرة حقوقهم كمواطنني؛ وحي        ١٨للشـباب الذيـن يبـلغون       

. ولألشـخاص الذيـن يبلغون سن الرشد احلق يف القيام جبميع أعمال احلياة املدنية حلسام اخلاص       . سـنة مـن العمـر     
 سنة من العمر ١٦ال جيوز الزواج للذكور الذين تقل أعمارهم عن   " مـن قانون األسرة على أنه        ٤٤وتـنص املـادة     

 سنة ١٤وحيدد قانون العمل احلد األدىن لسن العمل عند  ".  سنة من العمر   ١٤مارهن عن   واالنـاث الـاليت تقـل أع      
 وحيدد قانون العقوبات وقانون االجراءات    ،مـن العمـر، بيـنما ال يـنص قـانون األحداث على حد أدىن لسن العمل                

ينها، مع مراعاة أن اتفاقية  وجيـري حاليا تعديل القوانني للتنسيق ب      .  عامـا  ١٦اجلـنائية سـن املسـؤولية اجلـنائية عـند           
 سنة من ١٨حقوق الطفل، اليت تعترب يف مرتبة قوانني اجلمهورية، تنص على أنه يعترب االنسان طفال اىل حني بلوغه 

 .العمر 

 ٤لفقرة ا

 بـتعزيز وتوطيـد املسـاواة القانونيـة بـني الـزوجني، وبني مجيع       ١٩٦٧قـام الدسـتور السياسـي لـلدولة لعـام          -٢٠٨
لقـانون، بصـرف الـنظر عـن األصل واألبوة، وتضمن بوضوح نظما خاصة، من بينها نظام األسرة،        األطفـال أمـام ا    

 .الذي وضع قانون األسرة، الذي يشكل خطوة كبرية اىل األمام يف تشريعات أمريكا الالتينية، بناء عليه

د، صدر القانون ويف السـنوات األخرية، اختذت سلسلة من االجراءات التنظيمية حلماية األسرة؛ وبالتحدي            -٢٠٩
، وأنشئت وظيفة أمني املظامل لألطفال واملراهقني، وأقيمت ١٦٧٤املتعـلق بالعـنف يف حميـط األسـرة، القـانون رقم       

اخلدمـات القانونيـة املتكامـلة يف شـكل أفـرقة مـتعددة التخصصـات حلماية وتعزيز حقوق األسرة، ووحدات محاية                      
 . الداخليةاألسرة التابعة لقوات الشرطة الوطنية بوزارة
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 )أ(٤الفقرة 

، الزواج كمؤسسة   ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٤ الصادر يف    ٩٩٦ من قانون األسرة، القانون      ٤١تعـامل املـادة      -٢١٠
من مؤسسات القانون العام وليس كعقد من العقود، وال يعتد قانونا طبقا هلذه املادة اال بالزواج املدين الذي حيتفل 

 .ليها يف القانونبه وفقا للشروط والشكليات املنصوص ع

 .مكان التمتع حبماية القانونإل ويعين هذا أنه يلزم أن يقوم املسجل املدين مبراسم الزواج  -٢١١

ويضمن الدستور . الـزواج املـدين والـزواج حبكـم الواقـع     : ويعـترف التشـريع الـبوليفي بـنوعني مـن الـزواج         -٢١٢
 :السياسي للدولة وقانون األسرة كال النوعني من الزواج

ــلحالة    ). "املســاواة بــني الــزوجني  (٩٦ة ملــادا )أ(  ــزوجان، لصــاحل وحــدة األســرة ومــراعاة ل يتمــتع ال
دارة الشؤون الزوجية، وتربية األطفال     إالشخصـية لكـل مـنهما، باملسـاواة يف احلقـوق والواجبات املتعلقة بتنظيم و              

 ".وتعليمهم

شتراك رجل وامرأة طوعيا إعند يوجد اقتران حر أو حبكم الواقع    ). "القـتران احلـر   ا (١٥٨املـادة    )ب( 
يف السـكن ومعيشـتهما معـا يف وئـام مسـتقر وحصـري، رهنا بالشروط الواجبة من حيث السن، والصحة العقلية،                   

 ". واحلالة الزوجية السابقة، وقرابة العصب

امجة تنجم عن االقتران احلر أو حبكم الواقع املستقر واحلصري آثار مماثلة لآلثار الن            . "١٥٩املادة   )ج( 
وجيـوز تطـبيق القواعـد اليت حتكم آثار      . عـن الـزواج فـيما يتعـلق بالعالقـات الشخصـية واملاليـة لـلطرفني املتعايشـني                 

 ".الزواج على هذا االقتران بقدر اتفاقها مع طبيعته، دون االخالل بالقواعد اخلاصة اليت تنطبق على الزواج املدين

تشمل ). ة للزواج وغري ذلك من أشكال االقتران حبكم الواقعالترتيبات احمللية السابق (١٦٠املادة  )د( 
، )sirwiñacu(وسرفيناكو ) tantanacu(األحكام السابقة ترتيبات السكان األصليني السابقة للزواج مثل تنتاناكو 

رية واالقـتران بـني السـكان األصـليني حبكـم الواقـع، واألشـكال األخـرى مـن االقـتران املعمـول ـا يف املراكز احلض                 
 ". والريفية

االخالص واملساعدة والتعاون واجبات متبادلة بني الشريكني       ). "الواجبات املتبادلة  (١٦١املـادة    )ه ( 
 ".يف املعيشة

وفـيما يتعـلق بشـروط الـزواج، يـنص قـانون األسـرة عـلى القواعـد الـيت حتكـم أهلية الزواج وحيدد ما هي                    -٢١٣
املادة (ة باألهلية السن ـوتشمل املسائل املتعلق. ن أن حتول دون الزواج بينهماالعالقات القائمة بني الطرفني اليت ميك
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، )٤٦املادة  (، واحلالة الزوجية السابقة     )٤٥املادة  (، والصـحة العقلية     )٥٤ و ٥٣املادتـان   (ذن  إل، والقـبول وا   )٤٤
وتنص ). ٥١املادة (الوصاية ، وانتهاء )٥٢املادة (والوقت الذي ينبغي انقضاؤه قبل جواز زواج األرملة من جديد 

، )٤٧املادة (قرابة العصب    وموانع الزواج هي     . عـلى العجـز اجلنسي كسبب من أسباب بطالن الزواج          ٨٨املـادة   
 .)٥٠املادة (، واألعمال اجلنائية )٤٩املادة (، والنسب بالتبين )٤٨املادة (والنسب بالزواج 

 )ب(٤الفقرة 

لسياسي للدولة وقانون األسرة، الذي يبني النظام القانوين لكل من النسب، تتمتع األسرة حبماية الدستور ا -٢١٤
 ٣وتنص املادة . وينظمها، حيدد قانون األسرة عالقات األسرة ١وطبقا للمادة  . واملسـاعدة، والـنظام املايل لألسرة     

 طبقا للتسلسل الذي يفرضه عـلى املسـاواة بـني أفـراد األسرة يف املعاملة أمام القانون، مبا يتفق مع كرامة االنسان،       
 ).٤املادة(وتتمتع األسرة، والزواج، واألمومة حبماية الدولة . تركيب األسرة

 بوجود االقتران احلر أو حبكم الواقع، يف حالة عدم وجود موانع، عند اشتراك رجل ١٥٨وتعـترف املادة     -٢١٥
 .  يف وئام مستقر وحصري يف السكن ومعيشتهما معاًوامرأة طوعياً

نجم عن االقتران احلر أو حبكم الواقع املستقر واحلصري آثار مماثلة لآلثار النامجة عن الزواج فيما يتعلق    تـ  -٢١٦
وجيـوز تطبيق القواعد اليت حتكم آثار الزواج على هذا االقتران       . بالعالقـات الشخصـية واملاليـة لـلطرفني املتعايشـني         

 ".ة اليت تنطبق على الزواج املدينبقدر اتفاقها مع طبيعته، دون االخالل بالقواعد اخلاص

(ني السابقة للزواج مثل تنتاناكو ـان األصـلي ـات السـك ـ يف نطـاق هـذه األحكـام ترتيـب     ١٦٠تدخـل املـادة      -٢١٧
tantanacu (  وسـرفيناكو)sirwiñacu(         واالقـتران بـني السـكان األصـليني حبكـم الواقـع، واألشـكال األخـرى مــن ،

 .ضرية والريفيةاالقتران املعمول ا يف املراكز احل

وكمـا ذكـر أعـاله، تتمـتع األسـرة حبمايـة القـانون وضـمانه، ولكـن أدت األزمـة االقتصادية الطاحنة اليت                          -٢١٨
 .ووضعت الدولة جمموعة من السياسات لدعم األسرة. تتعرض هلا بوليفيا اىل تفتت أسر كثرية

 )ج(٤الفقرة 

 .ليها من قبلإهناك تدابري فعال يف اطار التشريعات املشار  -٢١٩
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 ٥الفقرة 

حبماية صحة   من الدستور السياسي للدولة على التزام الدولة بالدفاع عن ثروا البشرية١٥٨تنص املادة  -٢٢٠
 .ادة تأهيل العاطلني منهم وتعمل باملثل على حتسني مستويات املعيشة لألسرةـعإالسكان وضمان سبل املعيشة هلم و

، والتضامن، ووحدة االدارة، وانتهاز الفرص، واالقتصاد، والفعالية، وتعتمد نظم الضمان االجتماعي على الشمول
عانــات األمومــة واألســرة وفقــا لقــانون الضــمان االجــتماعي واملرســوم العــايل رقــم إ املــرض، وئواالحــتياط لطــوار

 .١٩٩٠أغسطس / آب١٣ الصادر يف ٢٢٥٧٨

 على أن يكون الغرض من الضمان ١٩٥٩سبتمرب / أيلول٣٠ الصادر يف ٥٣١٥وينص املرسوم العايل رقم  -٢٢١
مزايا نوعية :  وتوفري املزايا التالية هلم    ئاالجـتماعي االلـزامي هـو محايـة األشخاص املؤمن عليهم يف حاالت الطوار             

 .   للعمال وأسرهم يف حالة املرض أو األمومة؛ ومزايا نقدية للعمال فقط يف حالة املرض أو األمومة

 على متتع املرأة أثناء احلمل وملدة سنة ٩٧٥ من القانون رقم ١ألمومـة، تـنص املادة   وفـيما يتعـلق حبمايـة ا       -٢٢٢
 .  واحدة بعد والدة طفلها باحلماية من الفصل من عملها يف القطاعني العام أو اخلاص

وتتكون املزايا النقدية . وتتخذ محاية األمومة مبوجب قانون الضمان االجتماعي شكل مزايا نقدية وعينية         -٢٢٣
 ١املرسـوم العايل الصادر يف  ( يف املائـة مـن األجـر املسـتخدم كأسـاس حلسـاب االشـتراكات              ٩٠إعانـة تعـادل     مـن   
، بشرط أن ه وستة أسابيع بعدضعوتدفع هذه العالوة مدة ستة أسابيع قبل الو      ). ٣٠، املادة   ١٩٨٥أغسطس  /آب

لطبية واجلراحية والرعاية باملستشفى قبل     وتشـمل املـزايا العيـنية الرعاية ا       . تكـون املسـتفيدة يف وظيفـة بأجـر كـامل          
 وزوجات أو رفيقات الرجال املؤمن      نساء املؤمن عليهن  وتستحق هذه املزايا لل   .  وتوفري األدوية  ضعوأثناء وبعد الو  

 .عليهم الذين يتلقون مرتبا سنويا

 يوما ٤٥ و يوما قبل الوضع٤٥ يوما متتالية، ٩٠جازة مدا إوجيـوز حصـول النسـاء املؤمن عليهن على         -٢٢٤
 يوما كاملة؛ ومع ٤٥جازة السابقة للوضع إلونظرا لعدم امكان حتديد تاريخ الوضع بدقة، فقد ال تبلغ مدة ا. بعده

ن الفترة غري املستخدمة إ، فذا ولد الطفل مبكراً  إوهكذا،  .  يوما دائما  ٤٥جازة ما بعد الوضع     إذلـك، تكون مدة     
 .جازة ما قبل الوضع تكون ضائعةإمن 

وخيضع .  االستقرار يف العمل للنساء احلوامل١٩٩٨مايو / أيـار ٢ الصـادر يف    ٩٧٥ القـانون رقـم       ويوفـر  -٢٢٥
 .عدم جواز الفصل من العمل لالستثناءات املنصوص عليها يف قانون العمل العام
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 ��١)أ(٦الفقرة 

وميتد نطاق . يةيؤكـد الدسـتور السياسـي لـلدولة، يف نظامه االجتماعي، التزام الدولة حبماية ثروا البشر       -٢٢٦
احلمايـة اىل كافة النساء احلوامل، املؤمن عليهن أو غري املؤمن عليهن، طبقا ملا جاء يف أحكام القانون العام للعمل                 

 .وقانون الضمان االجتماعي املشار اليهما أعاله

يا على  عانات األسرة، اليت تدفع حال    إويكفل نظام الضمان االجتماعي احلماية للنساء احلوامل عن طريق           -٢٢٧
 :النحو التايل

 اليت تدفع يف شكل مبلغ شهري للمرأة احلامل املؤمن عليها أو اليت تستحق   ضععانـة مـا قـبل الو      إ )أ( 
االعانة، نقدا أو عينا، مبا يعادل حدا أدىن واحدا لألجور الوطنية، خالل األشهر األربعة األخرية للحمل، باالضافة 

 اىل اعانة العجز املؤقت لألمومة؛

  لألجور الوطنية لكل مولود؛ أدين واحداًحداً: عانة الوضعإ )ب( 

منـتجات األلـبان أو منـتجات أخرى مبا يعادل حدا أدىن واحدا لألجور الوطنية               : عانـة الرضـاعة   إ )ج( 
 .لكل طفل خالل االثين عشر شهرا األوىل من حياته

 ��٢)أ (٥الفقرة 

 يوما على ٤٥عانة أمومة ملدة  إملـرأة املؤمن عليها      مـن قـانون العمـل العـام، تسـتحق ا           ٣١ مبوجـب املـادة      -٢٢٨
 .  يوما بعده بشرط عدم قيامها بأي عمل خالل هاتني الفترتني٤٥األكثر قبل الوضع و

 ��٣)أ(٥الفقرة 

 مـن قـانون الضـمان االجـتماعي، يسـتحق الشـخص املؤمـن عـليه أو زوجـته أو رفيقته              ٢٣مبوجـب املـادة      -٢٢٩
 .حلمل والوضع والنفاساملساعدة الطبية الالزمة خالل ا

 : على املزايا النقدية التالية١٩٨٧يونيه / حزيران٢٥ الصادر يف ٢١٦٣٧ينص املرسوم العايل رقم  -٢٣٠

نقـدا أو عيـنا، مـا يعـادل حـدا أدىن واحدا لألجور الوطنية خالل األشهر          : عانـة مـا قـبل الوضـع       إ )أ( 
 اخلمسة األخرية للحمل؛

 لألجور الوطنية لكل مولود؛ أدىن واحدا حداً: عانة الوضعإ )ب( 
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منـتجات األلـبان أو منـتجات أخرى مبا يعادل حدا أدىن واحدا لألجور الوطنية               : عانـة الرضـاعة   إ )ج( 
 . األوىل من حياتهشهراًعشر لكل طفل خالل االثين 

 ��٤)أ(٥الفقرة 

وق االجتماعية   يف الدستور السياسي للدولة، وبناء على احلق       ١٩٣٨مـنذ ادخـال الـنظام االجتماعي لعام          -٢٣١
واحلق يف العمل املنصوص عليهما يف قانون العمل العام وقانون الضمان االجتماعي وقانون األسرة، يتمتع السكان 

 .اآلن ياخلدمات الصحية ومزايا أخرى باان

 سنة من العمر املستحق لالعانة، يصرف لألم مبلغ امجايل ١٩ ويف حالـة وفـاة الطفـل الذي يبلغ أقل من          -٢٣٢
يونيه / حزيران٢٥ الصادر يف ١٢١٦٣٧املرسـوم العايل رقم    (ور ملصـاريف اجلـنازة      ألجـ ل حـدا أدىن واحـدا ل      يعـاد 

 ).٥٢ و٥١ املادتان ،١٩٩أغسطس / آب١٣ الصادر يف ١٢٢٥٧٨؛ واملرسوم العايل رقم ٢٥، املادة ١٩٨٧

 )ب(٥الفقرة 

 مزايا األمومة والطفولة يف    بشأن ١٩٩٦مايو  / أيار ٢٤ الصـادر يف     ١٢٤٣٠٣يـنص املرسـوم العـايل رقـم          -٢٣٣
اجلـزء التـنفيذي مـنه عـلى اسـتحقاق أي امـرأة حـامل يف بوليفيا وأي طفل يقل عمره عن مخس سنوات من العمر                       
رعاية طبية جمانية من خالل النظام الصحي، سواء تلك اليت تقدمها مباشرة وزارة الصحة والضمان االجتماعي أو 

وتشمل مزايا األمومة . ف اجلهـة املـوردة تكـاليف اخلدمـة من البلدية احمللية    وتصـر . الـيت تقدمهـا االدارات الصـحية      
والطفولـة أربعـة فحـوص طـبية سـابقة للوضـع، ولقاحـات وأدويـة لألم والطفل، وتشمل أيضا األيام السبعة األوىل           

عوية احلادة الـتالية للوضـع؛ وتشـمل بالنسـبة لألطفـال الذيـن تقـل أعمارهم عن مخس سنوات من العمر الرتالت امل          
 .والتهابات اجلهاز التنفسي احلادة

 ٢٧وينص الفصل الثاين، الفقرة الفرعية رابعا، من اجلزء التنفيذي من مشروع القرار الوزاري املؤرخ يف   -٢٣٤
رعاية صحية وقائية على  بشـأن توفـري االعانـات للنسـاء عـلى حـق مجيـع النسـاء يف احلصول            ١٩٩٩أبـريل   /نيسـان 

 .وتشجيعية وعالجية

 ٦فقرة ال

 سنة من العمر، فيما عدا املمتهنني ١٤ميـنع قـانون العمـل العـام تشـغيل األطفال الذين تقل أعمارهم عن              -٢٣٥
الذيـن خيضعون لترتيبات وشروط حتكم تدريبهم عمليا على مهنة أو جتارة، بأجر أو بغري أجر، دون أن تزيد فترة                   

وباملثل، ال جيوز تشغيل األطفال الذين تقل . االمـتهان عـلى سـنتني مـع حصـوهلم عـلى راحـات للحضـور باملدرسة          
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 سنة من العمر يف أعمال خطرة أو غري صحية أو مرهقة بغري مقتض، أو تشغيلهم يف أعمال تضر ١٨أعمارهم عن 
 . سنة من العمر يف ساعات النهار فقط١٨ويعمل األشخاص الذين تقل أعمارهم عن . بأخالقهم

 . النافذ حالياوتتفق هذه األحكام مع قانون األحداث -٢٣٦

 .ومحاية األطفال يف اطار العمل هدف أساسي ملنظمة العمل الدولية والدولة -٢٣٧

ويستهدف برنامج مساعدة   . ومحايـة األطفـال وتعزيـز رفـاههم مـن األولويـات األساسـية لسياسـة الدولـة                  -٢٣٨
الرعاية يف جماالت ويوفر هذا الربنامج . األطفال أطفال الريف واحلضر الذين يبلغون ست سنوات من العمر فأكثر

التعلـيم األويل ملرحـلة مـا قـبل املدرسـة، والـنمو والتـنمية، والدعـم الغذائـي والتعليم املبكر، وميوله مصرف البلدان                    
 .األمريكية للتنمية والبنك الدويل

 ١٨تشغيل األطفال الذين تقل أعمارهم عن ) ١٤٠٣القانون رقم ( من قانون األحداث ١٣٦متنع املادة و -٢٣٩
ويراقب مفتشو وزارة العمل تنفيذ ما . العمـر يف أعمـال خطـرة وغـري صـحية ويف أعمـال تضر بأخالقهم            سـنة مـن     

وجيوز ايضا للدوائر . سـلف وهم مكلفون بالتفتيش دوريا على املصانع ومراكز العمل لضمان االمتثال هلذا احلكم       
 .فس الغرضاالجتماعية باملقاطعات أن تعد سجال للمراهقني العاملني من أجل حتقيق ن

 )أ(٦الفقرة 

 . عاما١٤ من قانون العمل العام احلد األدىن لسن العمل وهو ٥٨حتدد املادة  -٢٤٠

 سنة من العمر أن يتعاقد ١٨ من قانون العمل لكل من يتجاوز ٨جيوز مبوجب قانون العمل العام واملادة  -٢٤١
 .على العمل

ذن من إ سنة من العمر على ١٨  سـنة وال يبلغون ١٤يـلزم حصـول األطفـال الذيـن تـزيد أعمـارهم عـلى           -٢٤٢
 .التحاقهم بالعملإلمكان أبويهم أو الوصي عليهم أو مفتش العمل 

يف من العمر  سـنة  ١٨ مـن قـانون األحـداث تشـغيل األطفـال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن            ٣٣٦متـنع املـادة      -٢٤٣
 .أعمال خطرة وغري صحية وأعمال تضر بأخالقهم

وبيـنما ال يـنص قــانون   .  سـنة مـن العمــر  ةالعمـل بـأربع عشــر  حيـدد قـانون العمــل العـام احلـد األدىن لســن      -٢٤٤
 .ن قانون العمال مينع عددا من أسوأ أشكال عمل األطفالإحد أدىن لسن العمل ف األحداث على
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 )ب(٦الفقرة 

 شخصا، أو ١ ٥٩٢ ٠٥١ شخصا، من بينهم ٨ ١٣٧ ١١٣، بلغ عدد السكان يف بوليفيا ١٩٩٩يف عام  -٢٤٥
 ٣٨٥ويف هذه اموعة، كان  .  سنة ١٤ سنوات و  ٧طفـال الذين تتراوح أعمارهم بني       ن األ ـــ ة، م ـــ يف املائ  ١٩,٥
 .صادياًت طفال نشيطني اق٣٦٩

بشــأن معــدل ) ١٩٩٢(ســكان إلحصــاءات الــيت وضــعت بــناء عــلى أحــدث تعــداد للســكان وا  إلوطــبقا ل -٢٤٦
لسكان، كانت املؤشرات حبسب كل   ىل جمموع ا  إ، بالنسبة   مشاركة القوة العاملة، أي السكان النشيطني اقتصادياً      

 :لييجمموعة عمرية كما 

بلغ معدل املشاركة لألطفال يف هذه اموعة ):  سنوات من العمر٩ سنوات اىل ٧من (األطفال  )أ( 
 يف ١,٦وتبلغ هذه النسبة يف املناطق احلضرية .  يف املائة من جمموع األطفال يف هذه اموعة العمرية       ٧,٢ العمرية
 . يف املائة١٧,٣ويف املناطق الريفية املائة، 

بــلغ معــدل املشــاركة لــلمراهقني يف هــذه ):  ســنة مــن العمــر١٩ ســنوات اىل ١٠مــن (املـراهقون   )ب( 
وتبــلغ هــذه النســبة يف املــناطق . يف املائــة مــن جممــوع املــراهقني يف هــذه اموعــة العمــرية ٢٦,٦اموعــة العمــرية 

 . يف املائة٤٠,١ناطق الريفية  يف املائة، ويف امل١٧,٨احلضرية 

 )ج(٦الفقرة 

 سنة من العمر الذين يباشرون ١٤ سـنوات مـن العمر و  ٧ن عـدد األطفـال الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني        إ -٢٤٧
 طفال يف ٢٩٩ ٣٢٨و) معظمهم يف القطاع غري الرمسي    (  طفال يف املناطق احلضرية       ٧٠ ٠٥٧نشاطا اقتصاديا هو    

 . طفال٣٦٩ً ٣٨٥، وبذلك يكون جمموعهم )عداد الطفل للحياةإلزراعي جزءا من يعترب العمل ا(املناطق الريفية 

ويتمتع األطفال الذين يضطرون اىل العمل لكسب معيشتهم حبماية األحكام الواردة يف قانون العمل العام  -٢٤٨
 .والفصل السادس من قانون األحداث

الذي يقدم خدمات مادية أو فكرية أو ويعرف الصغري العامل بأنه الصغري الذي يضطلع بأنشطة منتجة أو  -٢٤٩
أو األسرة مقابل /غريهـا مـن اخلدمـات مقـابل أي شـكل مـن األجـر أو الذي يؤدي عمل زراعي يف إطار اتمع و                  

 ).١٣٣املادة (مكافأة اقتصادية 

 : من اقتصادياًويتكون األطفال الذين يباشرون نشاطاً -٢٥٠
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 :غري أجربالعاملون باألسرة  )أ( 

 يف املائة من مجيع األطفال   ٥٣,٣:  سنوات ٩و  سنوات ٧ذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني         األطفـال ال   ��١
 يف املائة ٢٥,٢( سنوات يعملون باألسرة من غري أجر ٩ سنوات و٧الذين تتراوح أعمارهم بني 

 ؛) يف املائة يف املناطق الريفية٥٦,١يف املدن و

 يف املائة من مجيع املراهقني ٢٢: ة سـن ١٩ سـنوات و ١٠املـراهقون الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني           ��٢
 يف املدن و٤,٢( سنة يعملون باألسرة بغري أجر    ١٩ سنوات و  ١٠الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني         

 ؛) يف املناطق الريفية٣٤,٨

 :العاملون حلسام اخلاص )ب( 

 يف املائـة مـن األطفـال الذين    ٣٧:  سـنوات ٩ سـنوات و ٧األطفـال الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني           ��١
ة يف املدن وـ يف املائ٢٥,٢( سنوات يعملون حلسام اخلاص ٩ سنوات و٧تراوح أعمارهم بني ت

 ؛) يف املائة يف املناطق الريفية٣٨,٤

يف املائة من املراهقني الذين  ٣٣,٩ : سنة١٩ سنوات و١٠املراهقون الذين تتراوح أعمارهم بني  ��٢
ة يف املدن وـ يف املائ١٤,٩(ام اخلاص  سنة يعملون حلس١٩ سنوات و١٠تتراوح أعمارهم بني 

 ). يف املناطق الريفية٤٧,٥

 )د(٦الفقرة 

وحتاول احلضانة . احلضـانة نظـام يهـدف اىل توفـري الدعـم واحلماية للصغار اليتامى وعدميي األهلية قانونياً             -٢٥١
 .دارة ممتلكامإتعويضهم عن غياب أبويهم بتوفري الرعاية الصحية والتعليمية هلم و

ومبوجب الباب األول، . م قـانون األحـداث احلقـوق األساسـية مـثل احلـق يف احلياة واحلق يف الصحة         ويـنظ  -٢٥٢
الفصل الوحيد، تكفل الدولة وتصون حق الصغري يف احلياة، والصحة، ورعاية األم وتربيتها، وتوفر برامج للصحة            

 .الوقائية فضال عن تدابري ذات أولوية خاصة حلماية الصغار املعوقني
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مع كال )  يف املائة٧٦( سنة من العمر ١٥عيـش ثالثـة أطفـال مـن كل أربعة أطفال تقل أعمارهم عن        وي -٢٥٣
 يف املائة من ٥وعلى العكس من ذلك، ال يعيش      . وهـذه النسـبة أعـلى قـليال يف املـناطق الريفية عن املدن             . األبويـن 

 . سنة من العمر مع أي من األبوين١٥األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 سنة ١٥اطعـة أورورو هـي املقاطعـة الـيت تعيش فيها أكرب نسبة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن                    ومق -٢٥٤
من العمر مع كال األبوين، ومقاطعتا بيين وباندو مها املقاطعتان اللتان تعيش ما أقل نسبة من هؤالء األطفال مع           

 ). يف املائة، على التوايل٦٧ يف املائة و٨٣(األبوين 

 سنة من العمر الذين يعيشون مع األم فقط أعلى من النسبة           ١٥طفال الذين تقل أعمارهم عن       ونسبة األ  -٢٥٥
 ). يف املائة على التوايل٣ يف املائة و١٤(اليت تعيش مع األب فقط 

ومـن حيـث مسـتويات الفقـر، هـناك ارتـباط بـني أشـد البـلديات فقـرا واألطفـال الذيـن يعيشـون مـع كال                           -٢٥٦
 ٧٢ سنة من العمر الذين يعيشون مع كال األبوين من ١٥طفال الذين تقل أعمارهم عن وتتراوح نسبة األ. األبوين

 .  يف املائة يف أشد البلديات فقرا٨٢يف املائة يف البلديات األقل فقرا اىل 

.  يف املائـة مـن األسـر يف بوليفيـا عمومـا طفل واحد على األقل تتبناه األسرة أو تقوم بتربيته       ٨ويوجـد يف     -٢٥٧
 . يف املائة٩النسبة قليال يف املناطق الريفية حيث تبلغ وتزيد هذه 

. نفس احلماية جلميع األطفال   ) احلـق يف احلماية أثناء العمل     (ويوفـر الـباب السـادس مـن قـانون األحـداث              -٢٥٨
وهناك بعض مراكز االستقبال اليت توفر التدريب املهين     . ويتمـتع اليـتامى حبمايـة الدولـة وهي مسؤولة عن تربيتهم           

 .كن من املسلم به أن هذه املراكز ليست كافيةهلم ول

وأنشئت يف املقاطعات . حلمايتهم) قانون املعوقني(وفيما يتعلق باألطفال املعوقني، يوجد إطار قانوين عام  -٢٥٩
وهناك باإلضافة إىل قانون املعوقني سياسات لتوفري التأهيل املهين هلم واندماجهم مبكرا يف             . جلـان حلمايـة املعوقـني     

 .عمل، خاصة فيما يتعلق باملصابني بعاهات عقليةسوق ال

 )ه (٦الفقرة 

احلق يف احلرية ويف االحترام والكرامة؛ واحلق يف الدعم         : يكفـل قـانون األحـداث احلقـوق الـتالية لألطفال           -٢٦٠
 .واحلماية؛ واحلق يف التعليم والثقافة
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وملا كانت . طفال واملراهقني يف البلدياتوأنشئت مؤخرا مكاتب أمناء مظامل لألطفال للنهوض حبقوق األ -٢٦١
البـلديات هـي أول مكـان يـلجأ إليـه املواطنون فلقد أدت هذه اخلطوة إىل اقتراب املكاتب من املواطنني وإىل تسري              

 .النهوض بكافة حقوقهم

 )و(٦الفقرة 

 الفقر،األول، هو . ميكـن اسـتخالص أربعـة عوامـل مـترابطة بشـكل وثيـق ألسباب عمل األطفال ونتائجه           -٢٦٢
). خلإ، وتعدد أفراد األسرة، واخنفاض مستويات التعليم، التكدس يف السكن(جيمع بني كافة العوامل األخرى الذي 

. وتشمل العوامل األخرى اهلجرة، ونوعية التعليم، وعوامل ثقافية مثل احنالل األسرة، واالختالل الوظيفي لألسرة             
ارة العمـل واملؤسسـات الصـغرية عمل األطفال عن طريق خطة      وعمـال بتوصـية مـنظمة العمـل الدوليـة، سـتنظم وز            

 .حكومية استراتيجية، وحتديث قانون العمل العام، وإصدار قانون جديد لألحداث واألسرة

ومعـدل الفقـر يف بوليفيا من أعلى املعدالت يف أمريكا الالتينية ويؤدي اىل آثار اجتماعية واقتصادية على                    -٢٦٣
را باملراكز التجارية لسانتا كروز، وكوشابامبا، وال باز، ومدن التعدين مثل أورورو، األطفـال يف أكثر األحياء فق   

 .وبوتوسي، حيث يبلغ معدل الفقر أعلى املعدالت

 .ألطفالجلميع اتوفري احلماية ي د حتوضعت احلكومة سياسة دف اىل مواجهة -٢٦٤

وتسعى .  خاصـة يف املـناطق الـبعيدة عـن املدن          واألوضـاع املعيشـية لألطفـال يف بوليفيـا حمفوفـة باملخاطـر،             -٢٦٥
. الدولـة اىل حتديـد األطفـال احملـرومني مـن محايـة األسرة واىل توفري الرعاية الصحية املؤسسية والطعام والتعليم هلم                   

ويتمـتع األطفال العاملني يف املناطق احلضرية والريفية حبماية قانون األحداث الذي مينع استغالل املؤسسات العامة              
ويعمـل بعضـهم كـبائعني للصـحف يف وسـائل الـنقل العـام ويتـلقون مقـابل ذلـك كوبـا مـن احلليب              . واخلاصـة هلـم   

ويساهم معظم هؤالء األطفال . لإلفطار ووجبات أخرى؛ ويعمل غريهم حلسام اخلاص، كماسحني لألحذية مثال
 .يف دخل األسرة

وبينما تتخلى  . سـاعدون أبويهـم وأقـارم يف الزراعة       ويف املـناطق الـريفية، يعمـل األطفـال يف احلقـول، وي             -٢٦٦
األسـرة عـن عـدد قـليل منهم، تبني لألخصائيني االجتماعيني أن هناك معدالت عالية بقدر يثري القلق لسوء معاملة                

 .يف املناطق الريفية
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عدم التسامح يف املخالفات وتشهد بوليفيا حاليا تغريا يف السياسات املتعلقة حبماية األطفال، مع االجتاه اىل  -٢٦٧
الـيت تـرتكب جتــاه نظـرية احلمايــة الشـاملة، الـذي يتــبني أساسـا يف الــتعديالت الـيت أدخـلت عــلى تشـريعات محايــة          
األطفـال واملـراهقني، وإنشاء وكالة وزارة للفوارق بني اجلنسني والقضايا املتعلقة بالسن واألسرة، وإنشاء وظائف       

 .الة مهمة إقامة العدل لألحداث اىل احملاكمأمناء املظامل بالبلديات، وإح

 ٧الفقرة 

 بأجر، وتشري أحكامه اىل  وما بعدها، عمل الصغار بوصفهم من العاملني١٣٩ينظم الفصل الثالث، املواد  -٢٦٨
الضـمانات الـيت متـنحها الدولـة، عن طريق اآلليات ذات الصلة، للعاملني األحداث، مبا يف ذلك الضمانات املتعلقة             

عمل، والرعاية الصحية الوقائية والتعليم، والوصول اىل التعليم واملساعدة عليه بتخصيص نوبات تتماشى       حبقـوق ال  
مـع مصـاحلهم، وجـداول زمـنية خاصـة، وحـرية تكويـن اجلمعيات واملشاركة يف نقابات العمال، والتدريب التقين               

جازات السنوية،  إللضمان االجتماعي وا  وتـنظم هـذه األحكـام أيضـا، يف مجـلة أمـور، حقوقهـم املتعلقة با                . واملهـين 
 .وساعات العمل اخلاصة م، ومنع العمل الليلي لألحداث

واحلـد األقصـى الـزمين املسـموح به لعمل األطفال باملنازل هو مثاين ساعات يوميا، مع وقفات لالستراحة          -٢٦٩
 ). ١٥١املادة (وتوقيتات خاصة لتمكينهم من احلضور باملدارس 

 ٨الفقرة 

ة العمل الدولية املشورة يف هذا اال، يف شكل حلقات دراسية، ودورات تعليمية، وحلقات       تقـدم مـنظم    -٢٧٠
عمـل، إلذكـاء الوعـي من جانب الدولة، واملؤسسات، واجلمهور العام بشأن احلاجة اىل تنظيم وتكييف سياسات                  

 .العمالة بغية استئصال عمل األطفال

 موجز إحصائي حلوادث العمل

 ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  النشاط االقتصادي

 ٣٩٧  ٢٨٥  ٢٥٥  ٤٢٤  ٦١٨  الزراعة وتربية املواشي

 ٤٠٧  ٣٤٣  ٢٩٩  ٢٩٩  ٢٥٠   الصيد والقنص

 ٣٥٣  ١٩٩  ١٧٢  ٢٧١  ١٨٥    التعدين

 ٦  ٢  ٤  -  ٣    التصنيع
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 ٦٤  ٦٥  ٥٨  ٢٥  ٣٥    البناء

 ١٥  ٤٨  ٣٠  ٢٤  ١٤  الطاقة واملياه وااري

 ٤٤  ٥٤  ١٣  ١٤   ١٢  واملطاعم والفنادقالتجارة

 ٤٩٩  ٣٣١  ٢٥٣  ١٨٥   ١٨٤  املصارف والتأمني 

 ٢  ٥  ٣  ١  - النقل واالتصاالتخدمات 

  ١ ٧٨٧  ١ ٣٣٢  ١ ٠٨٧  ١ ٢٤٣  ١ ٣٠١   اموع 

يف حلماية األطفال نتيجة للمساعدة املقدمة من ممثلي اليونيس    " متحدون من أجل حقوقنا   "ووجـد برنامج     -٢٧١
يف بوليفيــا، وقــام هــذا الــربنامج، مــثل مجيــع الــربامج الــيت تعــاجل القضــايا الرئيســية املماثــلة، بــاجلمع بــني املــنظمات   

األمانـة الوطــنية للتعلــيم، والســلطات احملـلية، واليونيســيف، والــرابطة الوطــنية   : املؤسسـات العامــلة لصــاحل األطفــال 
ألسـقفي الـبوليفي، واخلدمة التعليمية امليثودية، واملنسق االجتماعي         لـلمدارس اخلاصـة، واللجـنة التعلـيمية لـلمؤمتر ا          

لتشـغيل املـراهقني، ونـادي الـروتاري البوليفي، وكلية االتصال االجتماعي للجامعة الكاثوليكية يف بوليفيا، وكلية         
نشر واإلعالم الدراسات االجتماعية للجامعة العليا يف سان أندريس،  فضال عن املؤسسات املصرفية ومؤسسات ال

 .الرئيسية اليت توفر الدعم بدون مقابل للقضية

وتـبذل اليونيسـيف قصـارى جهودهـا ملـتابعة املـبادرة مـن أجـل حتويـل الرغـبة الدائمة يف رصد االلتزامات                -٢٧٢
 .ىل واقعإة ىل األطفال البوليفيني أثناء السنة املالية القادمإوالتعهدات الكتابية املقدمة من الدولة واتمع املدين 

 ١١املادة  -واو 

  من العهد١١من املادة ) أ(١املبادئ التوجيهية، الفقرة 

تـأيت املعـلومات املتعـلقة مبسـتويات املعيشـة مـن مؤشـر التنمية البشرية الذي يقيس بصورة أساسية الدخل                     -٢٧٣
ة واالجتماعية بني مقاطعة وهناك أوجه تفاوت ملحوظة يف املؤشرات االقتصادي     . والتعلـيم ومتوسـط العمـر املـتوقع       

 . يف بوتوسي٠,٣٢ يف سانتا كروس بينما يبلغ ٠,٦٢وهكذا، يبلغ املؤشر . وأخرى
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 بلدية يبلغ جمموع سكاا ٢٤ ب فيما يتعلق ٠,٣٨٩وبني املقاطعات، يبلغ املؤشر املتوسط يف تشوكيساكا  -٢٧٤
 ويبلغ .تقرون إىل ضرورات احلياة األساسية   يف املائة منهم يف فقر مدقع، ويف       ٩٠ نسـمة، ويعيـش حنـو        ٢٩٤ ٩٤٨

 يف ٩٥ نسمة، يعيش أكثر من ٣٩٦ ٨٩٨ بلدية يبلغ جمموع سكاا ٣٧ ويشمل ٠,٣٧املؤشر املتوسط يف الباس 
ويف . ٠,٤ نسمة عن ٣٠٠ ٠٠٠ويف كوتشـابامبا، يقـل املؤشر اخلاص بعدد يصل إىل       . املائـة مـنهم يف فقـر مدقـع        

 يف املائة من السكان يف فقر ٩٧ وتعيش نسبة   ٠,٢٠ و ٠,٢٦تاكوبايـا، يبلغ املؤشر     أفقــر البـلديات، أي آركـي و       
 .مدقع

 ومعدل الفقر ٠,٣٧ شخصاً يف مناطق يصل فيها متوسط املؤشر إىل ٩٤ ٤٨٩ويف مقاطعة أورورو يعيش  -٢٧٥
) ٣٤ ٩٠٤(قاطعات تارخيا  يف م٠,٤وتتركز بقية السكان اليت يقل املؤشر املتعلق ا عن .  يف املائة٩٤املدقع إىل 

وهـم أقـل عـدداً وحمنـتهم أقـل وطأة بالقياس إىل املقاطعات              . وبـاين ) ٦ ٨٥٠(وبـاندو   ) ١٤ ٨٠٣(وسـانتاكروس   
 .األخرى

ومن زاوية مؤشر الفقر الذي قدرته وزارة التنمية البشرية، تتراوح مؤشرات الفقر يف األقاليم اإلثين عشر          -٢٧٦
 يف املائة؛ وتتراوح املؤشرات يف األقاليم اليت تسبقها      ٧٠,٠ و ٥٦,١لـيما مـا بني       إق ١١١األشـد فقـراً مـن جممـوع         

 يف املائـة؛ أمـا األقاليم اليت يتراوح ترتيبها        ٥٠,٠ و ٤٢,١مـا بـني     )  يف اجلـدول   ٦٢ إىل   ١٣الـترتيب مـن     (مباشـرة   
لق بأقل األقاليم فقراً، اليت وفيما يتع.  يف املائة٤٢,٠ و٢٨,١ يف اجلدول فتتراوح مؤشراا ما بني ٩١ و٦٣بني  ما

 يف املائة؛ بينما يتراوح الرقم ما ٢٨,٠ و١٤,١، تتراوح املؤشرات فيها ما بني  ١٠٩ و ٩٢يـتراوح ترتيـبها ما بني       
 .١١١ و١١٠ يف املائة يف األقاليم اليت يأيت ترتيبها ١٤بني صفر يف املائة و 

إلنفــاق عـلى األغذيـة أبعــاداً أضـخم بـني الفــئات     وتـتخذ مشـكلة اخنفـاض االســتهالك الغذائـي واخنفـاض ا      -٢٧٧
 .املنخفضة الدخل

وتشـري الدراسـات واالستقصـاءات اخلاصـة باالسـتهالك الفعـلي يف خمتـلف مـناطق البـلد إىل بلوغ متوسط                   -٢٧٨
وتنخفض معدالت استهالك .  سعر حراري أو أقل١ ٣٠٠نصيب الفرد من املتحصل اليومي من السعرات احلرارية 

 .اع الربوتينات، وخباصة يف أطراف املدن ويف املناطق الريفيةأجود أنو

وأوضحت دراسة استقصائية مقارنة لإلنفاق األسري يف مدن الباس وإل آلطو وكوتشابامبا وسانتاكروس  -٢٧٩
لألغذية واملشروبات )  يف املائة٦١( أنه يف إل آلطو ختصص أعلى نسبة إنفاق ١٩٩٠أجريت يف إطار ميزانية عام  

 ). يف املائة٣(وجدير بالذكر أيضاً أن نسبة اإلنفاق على التعليم منخفضة . للصحة)  يف املائة٢(دىن نسبة وأ
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وختصص سانتاكروس أعلى   . وتـتفوق كوتشـابامبا عـلى املـدن األخـرى يف اإلنفـاق عـلى الصـحة والتعليم                  -٢٨٠
 . من اإلنفاق للثقافة والترفيهوختصص الباس نسبة كبرية. نسبة إنفاق للكساء والسلع املرتلية والنقل

 بـأن اإلنفـاق الشـهري على األغذية يف املناطق           ١٩٩٢ويفيـد استقصـاء املـتابعة لالسـتهالك الغذائـي لعـام              -٢٨١
 سعرا ١ ٥٩٠ غراماً أو٧٥٢ بوليفيانو؛ بينما تصل املشتريات اليومية إىل ٢٠٤الريفية من مقاطعة الباس يصل إىل 

 .حرارياً

وإذا ما اعتربنا أن .  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة شهريا٥٠ً األدىن لألجر يف بوليفيا ويناهز احلد -٢٨٢
متوسط نصيب الفرد من الدخل يعادل ثالثة أمثال ونصف احلد األدىن لألجر، فإن دخل األسرة املكونة من مخسة 

 . دوالرا١٧٥ًأشخاص يصل إىل 
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 األقاليم مرتبة حبسب مؤشر الفقر

No PROVINCE DEPARTMENT No PROVINCE DEPARTMENT 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

 
Abuna 
Arque 
Tapacarí 
Charcas 
Franz Tamayo 
Bolívar 
Muñcas 
Chayanta 
Alonso Ibáñez 
Bautista Saavedra 
Azurduy 
Gral. Bilbao 
Camacho  
Zudáñez 
Nor Cinti 
Mizque 
San Pedro de Totora 
Pacajes 
Ayopaya 
Loayza 
Gualberto Villarroel 
Saucari 
Los Andes 
Moxos 
Cornelio Saavedra 
Sud Cinti 
Tomina 
Marban 
Yamparaes 
Nor Carangas 
Carangas 
Manuripi 
 
Gral.J.Manuel Pando 
Carrasco 
Sud Carangas 
Aroma 
Sajama 
Inquisivi 
O' Connor 
Omasuyos 
Challapata o Avaroa 
Sebastián Pagador 
Ladislao Cabrera 
Madre de Dios 
Sud Lipez 
Ñuflo de Chávez 
Campero 
José María Linares 
Gral. Federico Román 
Avilés 
Belisario Boeto 
Tiraque  
Méndez 
Larecaja 
Abel Iturralde 
Nor Yungas 

 
Pando 
Cochabamba 
Cochabamba 
Potosí 
La Paz 
Cochabamba 
La Paz 
Potosí 
Potosí 
La Paz 
Chuquisaca 
Potosí 
La Paz 
Chuquisaca 
Chuquisaca 
Cochabamba 
Oruro 
La Paz 
Cochabamba 
La Paz 
La Paz 
Oruro 
La Paz 
Beni 
Potosí 
Chuquisaca 
Chuquisaca 
Beni 
Chuquisaca 
Oruro 
Oruro 
Beni 
La Paz 
Cochabamba 
Oruro 
La Paz 
Oruro 
La Paz 
Tarija 
La Paz 
Oruro 
Oruro 
Oruro 
Pando 
Potosí 
Santa Cruz 
Cochabamba 
Potosí 
Pando 
Tarija 
Chuquisaca 
Cochabamba 
Tarija 
La Paz 
La Paz 
La Paz 
 

 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

 
Manco Kapac 
Hernando Siles 
Enrique Baldivieso 
S. Sandoval 
Luis Calvo 
Guarayos 
Nor Chichas 
Ingavi 
Sud Yungas 
Ballivian 
Atahualpa 
Esteban Arce 
Nor Lipez 
Capinota 
Arani 
Litoral 
Chapare 
Manuel María 
Caballero 
Velasco 
Iténez 
Ichilo 
Mamore 
Yacuma 
Tomás Barron 
Rafael Bustillo 
Vallegrande 
Florida 
Antonio Quijarro 
Mejillones 
Daniel Campos 
Poopo 
Arce 
Cordillera 
Nicolás Suárez 
Germán Jordán 
Punata 
Vaca Diez 
Sarah 
Modesto Omiste 
Warnes 
Gran Chaco 
Sud Chichas 
Chiquitos 
Pantaleón Dalence 
Quillacollo 
Obispo Santiesteban 
Tomás Frías 
Oropeza  
Cercado 
Cercado 
Germán Busch 
Murillo 
Cercado 
Cercado 
Andrés Ibáñez 

 
La Paz 
Chuquisaca 
Potosí 
Santa Cruz 
Chuquisaca 
Santa Cruz 
Potosí 
La Paz 
La Paz 
Beni 
Oruro 
Cochabamba 
Potosí 
Cochabamba 
Cochabamba 
Oruro 
Cochabamba 
Santa Cruz 
Santa Cruz 
Beni 
Santa Cruz 
Beni 
Beni 
Tomas Barrón 
Rafael 
Bustillo 
Santa Cruz 
Santa Cruz 
Potosí 
Oruro 
Potosí 
Oruro 
Tarija 
Santa Cruz 
Pando 
Cochabamba 
Cochabamba 
Beni 
Santa Cruz 
Potosí 
Santa Cruz 
Tarija 
Potosí 
Santa Cruz 
Oruro 
Cochabamba 
Santa Cruz 
Potosí 
Chuquisaca 
Beni 
Oruro 
Santa Cruz 
La Paz 
Tarija 
Cochabamba 
Santa Cruz 

 .١٩٩٣وزارة التنمية البشرية، : املصدر

 .إدارة التحليل االقتصادي، بوزارة الزراعة والثروة احليوانية والتنمية الريفية: من إعداد
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 )متوسط نصيب الفرد من السعرات احلرارية(متوسط االستهالك الغذائي القومي 

النسبة املئوية 
 للنقص

النسبة املئوية 
 لالستهالك

 
 النقص

 االستهالك
 املوصى به

 
 االستهالك

 
 املنطقة

 آلتيبالنو ١ ٦١٠ ٢ ٢٥٤ ٦٤٤ - ٧١,٤ ٢٨,٦ -
 فاي ١ ٨٤٥ ٢ ٢٤٩ ٤٠٤ - ٨٢,٠ ١٨,٠ -
 تروبيكو سانتاكروس ١ ٨٠٥ ٢ ٢٤٧ ٤٤٢ - ٨٠,٣ ١٩,٧ -
 تروبيكو بيين ١ ٧٥٩ ٢ ٢٤٧ ٤٨٨ - ٧٨,٣ ٢١,٧ -
 تشاكو ١ ٦٢٧ ٢ ٢٤٤ ٦١٧ - ٧٢,٥ ٢٧,٥ -
 املتوسط القومي ١ ٧٢٩ ٢ ٢٤٨ ٥١٩ - ٧٦,٩ ٢٣,١ -

 .وحدة حتليل السياسات االجتماعية؛ برنامج رصد األغذية والتغذية؛ خربة استشارية: املصدر
 

 )نسبة مئوية( حبسب املقاطعة ١٩٩٠أوجه اإلنفاق األسري يف عام 

 أوجه اإلنفاق الباس إل آلطو كوتشابامبا سانتاكروس املتوسط
 غذية واملشروباتاأل ٤٥,٣ ٦٠,٩ ٤٤,١ ٤١,٦ ٤٧,٩
 املالبس واألحذية ٨,٠ ٧,٤ ٧,٣ ٩,٤ ٨,٠
 السكن ٨,٥ ٧,٤ ٨,٣ ٨,٠ ٨,١
 السلع املرتلية ٨,٥ ٤,١ ٨,٠ ٩,٠ ٧,٤
 الصحة ٤,٤ ٢,١ ٥,٠ ٤,٣ ٤,٠
 النقل واالتصاالت ١١,٤ ١٠,١ ١٣,١ ١٤,١ ١٢,٢
 التعليم ٤,٧ ٢,٦ ٥,٥ ٥,٣ ٤,٥
 الثقافة والترفيه ٤,٩ ٢,٦ ٤,١ ٣,٦ ٣,٨
 أوجه إنفاق متنوعة ٤,٣ ٢,٨ ٤,٦ ٤,٨ ٤,٢

 .١٩٩٤، EPFاملعهد الوطين لإلحصاء، : املصدر

بيـد أن التكلفة  .  دوالراً شـهرياً ٣٥٠ويف حالـة عمـل الـزوج والـزوجة، يصـل متوسـط دخـل األسـرة إىل               -٢٨٣
والراً فيما يتعلق  د١٧٥الشـهرية لسـلة السـلع األساسـية العاديـة اخلاصـة بأسـرة تـتألف مـن مخسـة أفراد تصل إىل                        
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ويعين .  سعراً حراريا٢ً ٢٥٠باألغذية وحدها، على أساس متوسط يومي لنصيب الفرد من املتحصل الغذائي قدره 
 . دوالراً لإلنفاق على البنود األخرى املبينة يف اجلدول أعاله١٧٥ذلك أنه ال يتبقى سوى 

 )ب(١الفقرة 

 .١١ير عن احلقوق الواردة يف املادة هذه هي املرة األوىل اليت يقدم فيها تقر -٢٨٤

 )ج(١الفقرة 

وحدة حتليل السياسات االجتماعية، " ( دليل للعمل االجتماعي-خريطة الفقر "هـناك خـط فقـر حمـدد يف           -٢٨٥
 ).١٩٩٣، UPPوحدة حتليل السياسات االقتصادية، املعهد الوطين لإلحصاء، 

). ١٩٧٩، Altimir(توى املعيشة السائد يف جمتمع معني ومعيـار حتديـد خـط الفقـر هـو الفقـر املتعـلق مبس               -٢٨٦
 ).١٩٨١، Senso(ومن مث فإن أسس قياس الفقر النسيب والفقر املطلق قد ال تتوافق فيما بينها وقد تتداخل 

اإلسكان، واملرافق : وتندرج االحتياجات البشرية اليت يعكسها هذا املؤشر حتت أربعة عناوين رئيسية هي -٢٨٧
 .واملدخالت، والتعليم، والصحة والضمان االجتماعياألساسية 

وتتمتع .  يف املائة٢١,١وتصل نسبة السكان الذين بلغوا سن الدراسة ومل يلتحقوا مبؤسسة تعليمية نظامية  -٢٨٨
 يف املائـة مـن السـكان الذيـن تـزيد أعمـارهم عـلى سـتة أعـوام مبستوى معني من التعليم األساسي، بينما              ٣٠نسـبة   

 يف املائة على قدر من التعليم ٢٣,١ يف املائـة عـلى قـدر مـن التعلـيم الـثانوي األدىن، ونسبة                 ٢٨,٥ة  حصـلت نسـب   
 ٥٨,٤وتبلغ نسبة من يتحدثون اإلسبانية فقط       .  يف املائة على بعض التعليم العايل      ١٣,٩الثانوي املتوسط، ونسبة    

 . يف املائة٣٧,٦ن األصليني يف املائة ونسبة من يستخدمون عادة اإلسبانية ولغة من لغات السكا

 يف املائـة؛ ويـرتفع عـن ذلك يف املناطق الريفية؛ وتتألف قوة    ٤١,٣ويبـلغ معـدل االشـتراك يف قـوة العمـل          -٢٨٩
ومعظم األفراد الذين ال ميارسون نشاطاً .  يف املائة من السكان الذين بلغوا سن العمل ٥٠,٦العمـل يف الدولـة من       

ويتوزع سكان احلضر الذين يعيشون حتت خط الفقر بني قطاعات اخلدمات ).  املائة يف٣٨,٣(اقتصاديا من الطلبة 
والزراعة )  يف املائة٣٦,٨(ويف املناطق الريفية، بني اخلدمات )  يف املائة٢٨,٣(، والتجارة والنقل ) يف املائة٣٦,٥(
 ). يف املائة٣٣,٣(

( يتألـف مـن زراعة احملاصيل  ١٩٩٦ - ١٩٨٨ وكـان النشاط االقتصادي يف قطاع الزراعة خالل الفترة         -٢٩٠
 ). يف املائة٥,٩٢(واحلراجة وصيد احليوانات واألمساك )  يف املائة٢٧,٩٠(، وتربية احليوانات ) يف املائة٦٦,١٨
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 يف املائــة مــن الــناتج احملــلي اإلمجــايل الــزراعي، وبصــورة رئيســية يف ٧٥وتسـاهم الــزراعة التقــليدية بنســبة   -٢٩١
وتساهم الزراعة التجارية .  أسرة ريفية٧٠٠ ٠٠٠يف الوديان، يف احليازات الصغرية اليت يعيش فيها حنو ألتيبالنو و

 يف املائـة، وتـتركز يف املـزارع الضـخمة الواقعة يف شرق البلد الذي تنخفض فيه الكثافة              ٢٥بالنسـبة املتـبقية وهـي       
 .السكانية

 يف املائة من الدخل ١١,٥ يف املائة بنصيب قدره ٤٠سبة ، سامهت أفقر األسر اليت متثل ن١٩٩٧ويف عام  -٢٩٢
 . وختص املدن الرئيسية وإل آلطو١٩٩٧وهذه املعلومات مستمدة من استقصاء االستخدام الوطين لعام . القومي

وقد مت حسابه على حدة لكل مدينة من املدن اليت .  دوالرا٥٩ًويبلغ معدل خط الفقر يف املناطق احلضرية  -٢٩٣
. استناداً إىل مكونات سلة األغذية األساسية) الباس وكوتشابامبا وسانتاكروس( مـنها حمـور البلد الرئيسي       يـتألف 

. وتغطـي هـذه األغذيـة االحـتياجات املتوسـطة مـع تعديـلها حبيـث تـتالءم مـع األمنـاط االستهالكية لشرحية مرجعية               
 .١٩٩٠امليزانية األسرية لعام وتستند املعلومات املتعلقة باألمناط االستهالكية إىل استقصاء 

 )د(١الفقرة 

 مؤشراً للفقر، وخلصت إىل أنه ميكن اعتبار ١٩٩٣حـددت دراسـة أعدـا وزارة التـنمية البشرية يف عام             -٢٩٤
 ماليني نسمة، يعاين نصفهم من الفقر والنصف اآلخر من الفقر       ٤حنو  ( يف املائـة من جمموع السكان فقراء         ٧٠,٥
 من جمموع ١١٦ ذلك، تدخل بوليفيا يف عداد أشد بلدان أمريكا الالتينية ختلفاً، ويأيت ترتيبها     وبناء على ). املدقع
، وبذلك ال تتفوق ٠,٥٩٣، وبلغ مؤشر تنميتها البشرية  ١٩٩٨تقرير التنمية البشرية لعام      بـلداً مدرجـة يف       ١٧٥

 .إال على بلدان مثل هاييت وهندوراس ونيكاراغوا يف األمريكتني والكارييب

 مليون نسمة، وفقاً ٢,٣ يف املائة من سكان الريف، أي     ٩٥وفـيما يتعـلق باملناطق الريفية، ميكن تصنيف          -٢٩٥
، تعاين نسبة ١٩٩٢لعام " االحتياجات األساسية اليت مل يتم الوفاء ا"ووفقاً ملؤشر . هلـذا املؤشـر عـلى أـم فقراء      

 املائة من الفقر املدقع، وال يتجاوز من يعيشون فوق خط    يف ٦٩ يف املائـة مـن سـكان الريف من الفقر ونسبة             ٢٦
 . يف املائة٥الفقر نسبة 

 )أ(٢الفقرة 

ويبلغ متوسط نصيب . نتـيجة لـلفقر املدقـع السـائد، تـرتفع نسـبة انعـدام األمـن الغذائـي يف املناطق الريفية               -٢٩٦
بيـنما يبـلغ متوسـط اسـتهالك السعرات         سـعراً حـرارياً يوميـاً،        ١ ٨٨٠الفـرد مـن اإلنـتاج الغذائـي يف البـلد ككـل              

 يف املائة بني أطفال ٣٧سوء التغذية، حيث تصل إىل معدالت  إىل ارتفاع ىدأ سعراً حرارياً، مما ١ ٧٢٩احلرارية 
 ).١٩٩٤املعهد الوطين لإلحصاء، (الريف الذين تقل أعمارهم عن ثالثة أعوام 
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 )ب(٢الفقرة 

. لتغذية واألوبئة يوفر املعلومات عن حالة السكان يف جمال التغذيةكـان لـدى بوليفيـا نظـام لرصـد حالـة ا             -٢٩٧
 .وجيري حالياً استيعاب هذا النظام يف النظام الوطين للمعلومات املتعلقة بالصحة

واسـتناداً إىل املعلومات اليت وفرها نظام رصد حالة التغذية واألوبئة، بذلت اجلهود لقياس احلالة التغذوية              -٢٩٨
وتوفر هذه ". ١٩٩٢ - ١٩٩٠خريطة سوء التغذية، : بوليفيا" للمـناطق اجلغـرافية يف وثيقـة معنونة        للسـكان تـبعاً   

السن، /السن والطول/الوثيقـة حتـليالً جغـرافياً لـلحالة الـتغذوية للسـكان دون سـن اخلامسـة من حيث نسب الوزن                  
طعة بوتوسي من أعلى نسبة سوء تغذية، وتعاين مقا. ٢وترد نتائجها الرئيسية يف املرفق    . حبسـب املقاطعة واإلقليم   

حيـث تـزيد معـدالت سـوء الـتغذية يف ربع مقاطعاا تقريباً على املتوسط الوطين بني األطفال الذين تقل أعمارهم       
 .عن مخسة أعوام

وترد معلومات أخرى عن سوء التغذية يف بوليفيا يف االستقصاء الوطين املتعلق بالسكان والصحة لألعوام       -٢٩٩
، والـذي يشـري إىل أن حالـة الـتغذية بـني األطفـال الذيـن تقـل أعمارهم عن ثالثة أعوام                       ١٩٩٨ و ١٩٩٤ و ١٩٨٩

 .١٩٩٨ مث شهد هبوطاً حاداً يف عام ١٩٩٤السن، حيث زاد سوء التغذية يف عام /متغرية من حيث معدل الوزن

 
 معدالت سوء التغذية ١٩٨٩ ١٩٩٤ ١٩٩٨
 لثالثةبني األطفال دون سن ا ١٣,٣ ١٥,٧ ٩,٥

 .االستقصاء الوطين املتعلق بالسكان والصحة: املصدر

 ��١)ب(٢الفقرة 

 .ال تتوافر معلومات عن حالة الفئات املدرجة يف هذه الفقرة -٣٠٠

ففي عام . السن، تعاين بوليفيا من أعلى معدالت سوء التغذية يف أمريكا الالتينية/وفيما يتعلق مبؤشر الوزن -٣٠١
وبعبارة أخرى، فإنه مقابل كل عشرة .  يف املائة فيما يتعلق باألطفال دون اخلامسة٣٧,٧دل ، بلغ هذا املع١٩٩٢

 .أطفال تتوافر هلم تغذية مالئمة، يعاين ستة أطفال من قدر من سوء التغذية

 يف ٣٦ يف املائة، و٣٥,٥، حيث بلغ   ١٩٩٢-١٩٩٠وظـل معـدل سـوء الـتغذية ثابـتاً على مدى األعوام               -٣٠٢
 . يف املائة، على التوايل٣٧,٧املائة و
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وبـلغ معـدل سوء التغذية بدرجات تتفاوت ما بني سوء التغذية املعتدل وسوء التغذية احلاد لدى األطفال           -٣٠٣
. ١٩٩٢ يف املائة يف عام ١٢، و١٩٩١ يف املائة يف عام ١١,٤، و١٩٩٠ يف املائة يف عام ١١,١دون سن اخلامسة 

 .١٩٩٢ يف املائة يف عام ٢,٢، و١٩٩١ و١٩٩٠ يف املائة يف عامي ٢,٤ه وبلغ معدل الوفيات يف فئة السن هذ

 ��٢)ب(٢الفقرة 

 .جيري بذل اجلهود للحصول على معلومات مستوفاة عن حالة الرجال والنساء يف هذا الصدد -٣٠٤

 ��٣)ب(٢الفقرة 

على مدى األعوام جيـري بـذل اجلهـود أيضـاً للحصـول على معلومات مستوفاة عن التغيريات اليت حدثت             -٣٠٥
 .اخلمسة األخرية

 )ج(٢الفقرة 

مل حتـدث تغيـريات يف السياسـات والقوانـني واملمارسـات الوطـنية تؤثـر بشـكل سـليب عـلى فـرص حصول                       -٣٠٦
وخالفــاً لذلــك، تســعى احلكومــة، وخباصــة وزارة الــزراعة والــثروة  . أضــعف الفــئات وأفقــرها عــلى الغــذاء الكــايف 

ــريفية  ــنمية ال ــة والت ــنية أساســية اجــتماعية       احليواني ــئة ب ــريف؛ وي ــلفقر يف ال ــة ل  إىل القضــاء عــلى األســباب اجلذري
وتكــنولوجية وصــحية وظــروف ســوقية تســمح باحلفــاظ عــلى مســامهة القطــاع الــريفي مــن الناحيــتني االجــتماعية    

عي على التنمية واالقتصـادية يف الـناتج احملـلي اإلمجـايل وزيـادة هـذه املسـامهة؛ وضمان تركيز سياسات النمو القطا        
 .املستدامة؛ ودعم الصادرات الزراعية كوسيلة للحصول على النقد األجنيب

 )د(٢الفقرة 

، قامت وزارة التخطيط والتنسيق بتنسيق األمن الغذائي وتدعيمه        ١٩٨٧ و ١٩٨٣يف الفترة ما بني عامي       -٣٠٧
مت بدور األمانة التقنية املخصصة لتطبيق وإدارته عن طريق مديرية التخطيط االجتماعي والسياسة الشاملة، اليت قا

كما أُنشئ جملس وطين لألغذية والتغذية باالعتماد على تسع وزارات بالدولة، الختاذ         . نظـام وطـين لألمن الغذائي     
بيد أن هذه األنشطة مل تكرس يف أي . القـرارات املتعـلقة بالسياسـات ومراقـبة تطـبيق النظام الوطين لألمن الغذائي        

 . تنظيميإطار قانوين

وبناء على قرار حكومي، نقل تنسيق األمن الغذائي وتدعيمه وإدارته إىل وزارة الشؤون الريفية والزراعية  -٣٠٨
وأُنشئ جملس وطين لألمن الغذائي ألداء . قصد إنشاء إطار مؤسسي للمساعدة على حتسني األمن الغذائي يف بوليفيا

 .١٩٩٧د اإلصالح التنظيمي للهيئة التنفيذية يف عام املهام املوكلة إىل الوزارة، لكنه أُلغي بع
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وواجهـت اجلهـود املـبذولة إلنشـاء نظـام وطـين لألمـن الغذائي وتطوير عنصريه الرئيسيني، أال ومها اخلطة               -٣٠٩
 ١٨٢الغذائية الوطنية وخريطة للتنظيم املؤسسي، عدداً من نواحي التقدم ونواحي االنتكاس منذ اعتماد القرار رقم 

لس اتفاق كرتاخينا، ويف االجتماع الثامن للجنة األمن الغذائي العاملي، أجرى املدير العام ملنظمة األمم املتحدة           ـ 
لألغذية والزراعة تقييماً للنتائج واقترح إجراء استعراض مل مفهوم األمن الغذائي العاملي وعناصره، مع االهتمام 

املشاكل ) ب(ة بفرص اجلميع يف التمتع حبد أدىن مــن مستويات التغذية، واملشاكل املتعلق) أ: (جبانبني أساسيني مها
غـري الدوريـة القصـرية األجـل الـيت يـتعرض هلـا اإلنتاج الزراعي بصورة خاصة، واملشاكل اهليكلية املؤدية إىل نقص           

ا األساسية من مزمن يف العرض واستمرار وجود فئات من السكان ال تكفي دخوهلا بصفة منتظمة للوفاء باحتياجا
 .التغذية

، ١٩٨٣يوليه / متوز٢٥ويف الدورة االستثنائية السادسة والثالثني لوزراء الزراعة، املعقودة يف كراكاس يف  -٣١٠
 الذي ينشئ نظام خوسيه سيليستينو موتيس لبلدان اإلنديز املعين     ١٨٢وافقـت جلـنة اتفـاق كرتاخيـنا عـلى القـرار             

 .ون البيئةبالزراعة واألمن الغذائي وص

 )ه (٢الفقرة 

 :منذ الثمانينات، حدثت تغيريات نوعية يف الزراعة البوليفية نتيجة للتدابري التالية -٣١١

 تزايد استخدام البذور احملسنة واملعتمدة واألمسدة؛ -

 تنفيذ مشاريع الري عن طريق الربنامج الوطين للري؛ -

 وراق الكوكا؛وضع مشاريع إمنائية بديلة لكي حتل حمل زراعة أ -

، وبــرنامج دعــم األمــن الغذائــي CONALSAتطــبيق تكــنولوجيات حديــثة وبــرامج مــثل بــرنامج   -
 .وبرنامج األمن الغذائي اخلاص التابع ملنظمة األغذية والزراعة

 ويف. ويشكل استخدام البذور املعتمدة واحملسنة أحد أهم التغيريات النوعية اليت شهدا الزراعة يف بوليفيا -٣١٢
 طن متري من البذور ٤٣ ١٥٥,١٣ إىل ١٩٩٧ طناً مترياً؛ وكان قد ارتفع يف عام ١٩٤، بلغ اإلنتاج ١٩٨٠عام 

الفاصـوليا والفـول والقطـن واألعـالف والـثوم واخلضـراوات والـذرة والـبطاطس والكينوا والذرة الرفيعة               : املعـتمدة 
ام البذور املعتمدة وما زال يساهم بشكل       وساهم استخد . وفـول الصـويا وزهـرة عـباد الشمس والقمح وغري ذلك           

 .كبري يف حتسني الغلة احملصولية
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وأدت الزيادة يف املساحة املروية وبرنامج األمسدة احلكومي إىل زيادة وعي صغار املنتجني وكبارهم مبزايا          -٣١٣
 .استخدام هذه الربامج والطرق وتطبيقها بشكل سليم

 املالئمـة لـلظروف احملـلية، مـثل بـرامج إنـتاج الـبذور املعتمدة والري                 وأدى تطـبيق التكـنولوجيات احلديـثة       -٣١٤
. واألمسدة والربامج اخلاصة بفترة ما بعد احلصاد، إىل حتسينات يف اإلنتاج الزراعي، وإن مل يبلغ بعد املستوى األمثل

، وهي "م الشمسيةواخليا"وشـهدت مـنطقة التيـبالنو ابتكارات على نطاق أصغر، مثل استخدام الدفيئات الساخنة        
منشـآت سـاعدت بـال شـك يف حتسـني مسـتويات التغذية وختفيف املشاكل املرتبطة بعرض األغذية، نظراً لقضائها                

 .على تقلبات احلرارة املفاجئة اليت تتميز ا املنطقة

الوديــان وتــتألف غالــبية منــتجي األغذيــة مــن األســر الــريفية الــيت تســتخدم الطــرق التقــليدية يف التيــبالنو و  -٣١٥
ويـزرع املنـتجون الـبطاطس واخلضـر والقمـح والكينوا والشعري والذرة البيضاء          . واملـناطق الـيت مت اسـتيطاا حديـثاً        

أمـا يف املـناطق االسـتوائية وشـبه االسـتوائية فهـم أهم منتجني لألرز والنب                . والصـفراء يف املـناطق الـباردة واملعـتدلة        
 .والفاكهة واليكه والفاصوليا واللوبيا

ومل يـنظم معظـم صـغار املـزارعني أنفسـهم يف وحـدات أوسع نطاقاً ألغراض اإلنتاج أو التسويق أو شراء                   -٣١٦
 .املدخالت

ــنحت األراضــي أيضــاً للمســتوطنني األجــانب           -٣١٧ ــتيطان البشــري يف شــرق البــلد، م ــار بــرامج االس ويف إط
ويــزرع . ذيــن يــزرعون حيــازات متوســطة احلجــم ال) امليــنونايت واليابــانيون والــربازيليون ذوو األصــول الروســية (

ويزرع . املينونايت فول الصويا والذرة والقمح شتاء ويعملون يف جمال املنتجات الزراعية ويف مزارع إنتاج األلبان        
ويكاد اليابانيون يكرسون نشاطهم كله . اليابانيون بصورة رئيسية فول الصويا واألرز كما يقومون بتربية الدواجن

ومجيع هؤالء املزارعني يعتمدون على مستوى من امليكنة أعلى كثرياً من املزارعني املتوسطني      . لزراعة األرز تقريـباً   
 .من ذوي األصل البوليفي

وشــهدت العقــود األخــرية ظهــور فــئة مــن املــزارعني الــتجاريني عــلى الــنطاقني املتوســط والكــبري ومــنظمي   -٣١٨
إىل التخصص يف )  هكتار٢٠٠-١٠٠( وتتجه احليازات املتوسطة احلجم .املشاريع الزراعية، وخباصة يف شرق البلد

. إنتاج قصب السكر والقطن ومنتجات األلبان والعنب والذرة الصفراء والدواجن والذرة الرفيعة والفول السوداين
 .بصورة رئيسية لفول الصويا وتربية املاشية)  هكتار٥٠ ٠٠٠-٢٠٠(وختصص احليازات الكبرية 

 يف املائة من ٥٠اً فـيما يتعـلق بالسعرات احلرارية اليومية، ينتج صغار املزارعون ما يزيد قليالً على              وأخـري  -٣١٩
 يف املائة أما النسبة املتبقية ٢٨ و٢٥األغذيـة املسـتهلكة يف بوليفيـا، بيـنما تسـهم الـواردات بنسـبة تـتراوح مـا بني                     

 .ةفيوفرها القطاع التجاري احمللي وقطاع املشاريع الزراعي
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 )و(٢الفقرة 

يتمـثل الـتدبري الرئيسـي املتخذ لنشر املعرفة مببادئ التغذية يف اخلطة الوطنية لألمن الغذائي اليت استرشدت      -٣٢٠
وتولت نشرها احملافظات والبلديات بتنظيم . باملـبادئ العامـة املـنظمة للخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية          

 . توياتمحالت إعالمية على مجيع املس

 ��١)ز(٢الفقرة 

 ١٨ املؤرخ يف  ١٧١٥القانون رقم   (جتـري حاليـاً إعـادة صـياغة قـانون املعهـد الوطـين لإلصـالح الزراعي                   -٣٢١
 .، بناء على طلب الغرفة الشرقية للزراعة)١٩٩٦أكتوبر /تشرين األول

 ��٢)ز(٢الفقرة 

يع ما تضمنه من أوجه إغفال وتناقضات، يف يسعى قانون املعهد الوطين لإلصالح الزراعي، يف مواجهة مج -٣٢٢
آن واحـد إىل الوفـاء بـأهداف الكفـاءة والعدالـة واالستدامة البيئية حبيث ميكن توجيه وتدعيم هيكل زراعي يعتمد         

 .اعتماداً كبرياً على احليازات الصغرية واملتوسطة احلجم

صالح الزراعي، مل حيدث تغيري يف احلالة وبعـد مـرور أكثر من عامني على إصدار قانون املعهد الوطين لإل             -٣٢٣
، ومن مث ما زال هناك عدم يقني    ١٩٩٣فـيما يتعـلق بإعادة تنظيم األراضي وتسجيلها منذ التدابري املتخذة يف عام              

قـانوين فـيما يتصـل مبـلكية األراضـي، ممـا يؤدي إىل تعرض مالك األراضي، صغار املزارعني منهم ومالك احليازات                       
وما زال شغل األراضي بصورة غري مشروعة       .  سـواء، لالعـتداءات يف املناطق احلساسة من البلد         الكـبرية عـلى حـد     

 .مشكلة أساسية حىت يف املناطق احملمية

وبـناء على ذلك، ال جيري تنفيذ أحكام قانون املعهد الوطين لإلصالح الزراعي بالسرعة املنشودة، بسبب             -٣٢٤
م األربعني اليت استغرقها اإلصالح الزراعي غري الكفؤ، واليت تثري حتدياً     حجـم املشـاكل املـتراكمة على مدى األعوا        

صـعباً نتـيجة لضـخامة عـدد املـنازعات القانونيـة املركـبة، ونقـص املـوارد االقتصـادية واملوظفـني املؤهلني واآلليات                       
ل األخرى النامجة عن اإلداريـة الكفـؤة الالزمـة لوضـع سـجل األراضـي وتـنفيذ إعادة التنظيم، باإلضافة إىل املشاك                

 .الضغوط السياسية واالجتماعية على مستوى املقاطعات وعلى املستوى الوطين

ــراط يف       -٣٢٥ ــيجة لإلف ــئية نت ــا إىل مشــاكل بي ــازات األراضــي يف بوليفي ــتفاوت الضــخم يف حجــم حي ويــؤدي ال
 اإلنتاج على حتسني صون املوارد وستساعد السياسات الرامية إىل زيادة كفاءة. استغالل املوارد اإلنتاجية األساسية

 .الطبيعية كما ستحد من التفاوت االجتماعي والفقر الريفي الناجم عن األراضي غري املنتجة وتدهور التربة
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أمـا فـيما يتعـلق بـتأثري قـانون املعهـد الوطـين لإلصـالح الـزراعي عـلى إنشاء املستوطنات يف مناطق احلدود، فقد                 -٣٢٦
للزراعة االنتباه إىل ندرة األراضي املنتجة زراعياً يف هذه املناطق، باستثناء املوارد احلرجية والتنوع استرعت الغرفة الشرقية 

 .البيولوجي، نظراً ألن اآلثار اخلارجية جتعل من الصعب حتويل الغابات إىل الزراعة وتربية املاشية

ملة توفر للمستفيدين ال األراضي فحسب بل  وينـبغي الـنظر إىل برامج اإلصالح الزراعي على أا عمليات متكا            -٣٢٧
أيضاً العوامل األخرى الالزمة للنشاط الزراعي؛ ومبا أن األراضي ترتبط ضمناً بالنشاط الزراعي والريفي، فيجب أن يقترن 
 إصـالح اهليـاكل الـزراعية خبدمـات دعم مثل االئتمان واملدخالت واإلرشاد والتسويق إذا ما كان اهلدف هو توفري فرصة                  

 .جناح حقيقية

وأدت عملية اإلصالح الزراعي إىل منازعات خطرية متعلقة بشغل األرض وملكيتها، ويف مسائل مثل القيود على  -٣٢٨
استخدام األرض وملكيتها، وانعدام أمن ملكية األراضي، والتفاوت يف ملكية األراضي، وضعف أو انعدام مشاركة صغار 

 .تخطيط الزراعي والتنمية الريفية، وهجر األراضي، والتفتيتاملزارعني واتمعات احمللية يف ال

فحـول حبـرية تيـتيكاكا، تقــاس    . ومـن أخطـر املشـاكل الـيت تؤثـر عـلى صـغار املــزارعني نظـام احليـازات الصـغرية           -٣٢٩
 ٠٠٠نو إىل خلق ويف السبعينات والثمانينات، أدى التقسيم الفرعي لألرض يف التيبال. احليازات ال باهلكتار وإمنا بالشرائح

 . حيازة صغرية جديدة يف املتوسط سنويا١٦ً

 شغل األراضي واستخدامها

 )هكتار(احلجم  )هكتار(املساحة  نسبة مئوية األراضي الزراعية نسبة مئوية

 أقل من  ١ ٢٦ ٣٠٠ ٠,١ ٨٥ ٣٠٠ ٢٧,١
 ١من  إىل أقل من ٢ ٦٥ ٥٠٠ ٠,٣ ٥١ ١٠٠ ١٦,٢
 ٢من  ل منإىل أق ٥ ٢٣١ ٠٠٠ ١,١ ٧٨ ٢٠٠ ٢٤,٩
 ٥من  إىل أقل من ١٠ ٢٤٣ ٦٠٠ ١,١ ٣٧ ١٠٠ ١١,٨
  ١٠من  إىل أقل من ٥٠ ٨٢٤ ٠٠٠ ٣,٦ ٣٩ ٤٠٠ ١٢,٥
 ٥٠من  إىل أقل من  ١٠٠ ٦٦١ ٠٠٠ ٢,٩ ١١ ٤٠٠ ٣,٦
 ١٠٠من  إىل أقل من ٥٠٠ ١ ٢٦٦ ٨٠٠ ٥,٦ ٦ ٣٠٠ ٢,١
 ٥٠٠من  إىل أقل من ٥ ٠٠٠ ٨ ٣٠٢ ٨٠٠ ٣٦,٦ ٥ ١٠٠ ١,٦
 أكثر من   ٥ ٠٠٠ ١١ ٠٤٧ ٨٠٠ ٤٨,٧ ٧٠٠ ٠,٢
 اموع   ٢٢ ٦٧٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٣١٤ ٦٠٠ ١٠٠

 .Ismael Montes de Oca, 1997: املصدر
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 )ح(٢الفقرة 

بغيـة ضـمان استقرار اإلمدادات الغذائية، قدمت احلكومة إىل فريق الدعم االستشاري لبوليفيا استراتيجية        -٣٣٠
عامـة للتـنمية االجـتماعية واالقتصـادية الـيت ـدف إىل حتقيق النمو               لـتحويل اإلنـتاج الـزراعي، كجـزء مـن اخلطـة ال            

وتــتألف هــذه . االقتصــادي، والعدالــة االجــتماعية، واالســتخدام الرشــيد لــلموارد الطــبيعية، والقــدرة عــلى احلكــم  
د الطبيعية؛ تعزيز طفرة تكنولوجية يف سياق لالستخدام املستدام للموار : االسـتراتيجية مـن العناصر الرئيسية التالية      

كما دف . وزيادة االستثمار يف التنمية البشرية، وخباصة يف املناطق الريفية، والنفاذ إىل األسواق، والتمويل الريفي
إىل زيـادة األمـن الغذائي؛ وحتسني درجة توافر األغذية وفرص احلصول عليها فيما يتعلق بغالبية السكان؛ وضمان           

سكان الريف، وسكان املدن املهمشة، وصغار املزارعات؛ وتنفيذ استراتيجيات مشاركة قطاعات األغلبية، وخباصة 
إلعـادة تدويـر املوارد الطبيعية وإدارا إدارة مستدامة؛ ومعاجلة النقص التارخيي يف االستثمار احلكومي يف جماالت                 

التعلــيم (ت االجــتماعية ؛ والبــنية األساســية واخلدمــا)الــبحوث وبــناء القــدرات واإلرشــاد(الــزراعة، والتكــنولوجيا 
؛ وأخـرياً، دعـم اسـتراتيجيات تكييف العمل يف املناطق الريفية عن طريق عملية تصنيع ريفية ال مركزية                    )والصـحة 

 .على نطاق بالغ الصغر

واعتمد فريق الدعم االستشاري لبوليفيا هذه االستراتيجية مؤخراً بعد مفاوضات، وستسعى احلكومة اآلن  -٣٣١
 .يف املائة من االستثمار الالزم لتنفيذ االستراتيجية ٤٤إىل توفري 

وتبذل الدولة جهوداً، عن طريق وزارة الزراعة والثروة احليوانية والتنمية الريفية، لتنفيذ برامج مثل برنامج  -٣٣٢
 تنفيذ دعم األمن الغذائي الذي أنشئ مبوجب اتفاق مع االحتاد األورويب، وتقوم بتدعيم اإلطار املؤسسي بغية دعم

وهـناك أيضـاً الـربنامج اخلـاص لإلنـتاج الغذائـي من أجل األمن الغذائي الذي أُعد                 . اخلطـة الوطـنية لألمـن الغذائـي       
بالـتعاون مـع مـنظمة األغذيـة والـزراعة والـذي يـرمي إىل احلـد مـن انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية الريفية عن                

ويشمل . اإلنـتاجية ويبـتكر حـلوالً مسـتدامة لـزيادة اإلنتاج          طـريق تـنفيذ خمطـط منوذجـي يسـتخدم التكـنولوجيات             
 .الربنامج مشاريع لألمسدة وتقييم احملاصيل وحتسينها ومشاريع متعلقة بفترة ما بعد احلصاد، ومشروعاً لالتصاالت

املستدامة وجتري أيضاً تنمية صيد األمساك وتربية األحياء املائية عن طريق مشروع لتعزيز التنمية املتضافرة  -٣٣٣
ويرمي . لإلنـتاج يف هـذا القطـاع بالـلجوء إىل اسـتغالل إمكانيـة صـيد األمسـاك يف األحـواض املائيـة الثالثة لبوليفيا                        

الـربنامج الوطـين لـلمكافحة املتكامـلة لآلفـات إىل حتسني التكنولوجيا يف هذا امليدان وتعزيز الزيادات املستدامة يف                
 .لتلوث الناجم عن اإلفراط يف استخدام املبيداتالغالت، وحتسني النوعية واحلد من ا
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كما جيري تنفيذ برنامج ملكافحة مرض احلمى القالعية كجزء من اجلهود املبذولة لتحسني تربية احليوانات  -٣٣٤
وحتسني الكميات املتوافرة من الربوتني احليواين واإلسهام يف حتسني األمن الغذائي يف املناطق اليت تعاين من الركود         

 .والنفاذ إىل األسواق اخلارجية مع التمتع بالقدرة التنافسية

وسيساعد برنامج مكافحة واستئصال الدرن وبروسيال األبقار أيضاً على التخفيف من العجز التغذوي يف  -٣٣٥
 .منتجات األلبان الطازجة العالية اجلودة

لطيـور لضـمان توافـر اللحوم البيضاء    وهـناك أيضـاً خطـط لتـنفيذ بـرنامج ملكافحـة واستئصـال سـلمونيال ا          -٣٣٦
 .وبروتني البيض، قصد احلد من انعدام األمن الغذائي مع اكتساب القدرة على النفاذ إىل األسواق الدولية

 يف املائة يف املساحة املزروعة ١٨٣وتـنص اخلطة اخلمسية للرابطة الوطنية ملنتجي القمح على زيادة بنسبة          -٣٣٧
 وغلة ١٩٩٩ هكتار يف عام ١٥٠ ٠٠٠، مع السعي إىل هدف ١٩٩٩ و١٩٩٤ني عامي بالقمح خالل الفترة ما ب

 .٢٠٠٠ يف املائة من الطلب احمللي حىت عام ٦٥ طن متري للهكتار، مما سيسمح بالوفاء بنسبة ١,٨٣قدرها 

البلدان وبغيـة تيسـري الـنفاذ إىل األسـواق، تسـعى احلكومـة إىل إبـرام اتفاقـات ثـنائية واتفاقـات تكامل مع                    -٣٣٨
 .األخرى قصد توسيع نطاق السوق

 ٣الفقرة 

. تعيـش الغالـبية العظمـى مـن سـكان بوليفيـا يف مسـاكن ال تـتوافر فيهـا املعـايري الدنيـا للصـالحية للسكىن                         -٣٣٩
ــرافق        ــناء وارتفــاع معــدالت االكــتظاظ ونقــص امل ــنازل يف رداءة الب ــبية امل ــرة عــلى غال وتتمــثل أهــم املشــاكل املؤث

 .األساسية

. وعـلى نطـاق الدولة، متس مشاكل اإلسكان مبختلف أنواعها ما ال يقل عن مثاين أسر من كل عشر أسر                 -٣٤٠
 .واملشكلة األساسية هي نوعية املنازل املتوافرة وبطء معدل بناء منازل جديدة

ساسية مثل وتعـاين ربـع األسـر مـن املشـاكل املتصـلة بالقابـلية للسـكىن جمـتمعة، حيث تفتقر إىل املرافق األ               -٣٤١
 يف املائة من األسر، يتقاسم أكثر من ثالثة ٦٥ويف نسبة . احلصول على مياه األنابيب والصرف الصحي والكهرباء

 .أشخاص غرفة نوم واحدة

وتتمثل املشاكل الرئيسية يف املناطق احلضرية يف نقص تصريف املياه ويف االزدحام، الذي يؤثر على نصف  -٣٤٢
ويف املناطق الريفية، ال يوجد أي من هذه املشاكل وحده، إذ يقترن بعدم كفاية . يف املدنجمموع األسر اليت تعيش 

وباإلضافة إىل ذلك، يواجه .  يف املائة من منازل صغار املزارعني٨٠املرافق واالزدحام ورداءة البناء اليت متس نسبة 
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نعدام سندات امللكية اخلاصة باألرض واملباين   معظـم األسـر الـبوليفية عدم يقني قانوين فيما يتعلق بامللكية، بسبب ا             
 .اليت تشغلها األسر

وتتمثل املشاكل اليت تعاين منها أحياء الفقراء واتمعات الريفية يف قصور البنية األساسية االجتماعية مثل  -٣٤٣
 .فةعدم كفاية اخلدمات العامة، واحملافظة على النظام، وطرق املشاة والسيارات، والسالمة والنظا

فهي تنطوي أيضاً على جمال اجتماعي ومادي . بيـد أن املسـتوطنة البشـرية ليسـت جمـرد قطعـة من األرض          -٣٤٤
وهكذا يتحكم السكان يف . ميكـن لألفـراد أن يقـيموا فيـه عالقـات شخصـية ويـتميز هـو نفسه بطابع فردي خاص                   

 معلومات ١وترد يف املرفق . رة اجلماعيةاملسـاحة الـيت يعيشـون فيها وميكنهم منحها هيكال رمزياً يسجل يف الذاك         
 .عن اإلسكان من منظور اجلنسني

 )أ(٣الفقرة 

 :توفر اجلداول التالية إحصاءات عن أهم جوانب اإلسكان يف بوليفيا -٣٤٥

 املنازل اخلاصة املشغولة حبسب الفئة

نسبة مئوية  الوصف اموع نسبة مئوية احلضر نسبة مئوية الريف
٥١٩ ٦٦٩ ٨١,٤٥  املنازل املنفصلة ١ ٠٧٥ ٧٥٢ ٧٤,٤٦ ٥٥٦ ٠٨٣ ٦٨,٩٢
 الشقق ٤٣ ٧٧٠ ٣,٠٣ ٤٢ ٢٢٠ ٥,٢٣ ١ ٥٥٠ ٠,٢٤
الغــــــــرف املســــــــتقلة،  ٢١٨ ٠٦٩ ١٥,٠٩ ١٩١ ٨٢٣ ٢٣,٧٨ ٢٦ ٢٤٦ ٤,١٢

 مساكن الفقراء
 األكواخ ٨٩ ٩٦٥ ٦,٢٣ ٦ ٢٧٣ ٠,٧٨ ٨٣ ٦٩٢ ١٣,١٢
 مةاملساكن غري املالئ ٨ ٢٣٩ ٠,٥٧ ٥ ٠٨٩ ٠,٦٣ ٣ ١٥٠ ٠,٤٩
 املنازل العشوائية ٩ ٠٢٢ ٠,٦٢ ٥ ٣٢٧ ٠,٦٦ ٣ ٦٩٥ ٠,٥٨
٦٣٨ ٠٠٢ ١٠٠,٠  اموع ١ ٤٤٤ ٨١٧ ١٠٠,٠ ٨٠٦ ٨١٥ ١٠٠,٠

 .١٩٩٢تعداد عام : املصدر
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 املنازل اخلاصة املشغولة حبسب حالة امللكية

نسبة مئوية  الوصف اموع نسبة مئوية احلضر نسبة مئوية الريف
٥٤٠ ٧٨٣ ٨٤,٧٦ ٤٠٥ ٩٧٨ ٥٠,٣٢  املنازل اليت يشغلها املالك ٩٤٦ ٧٦١ ٦٥,٥٣
٢١٣ ٩٨٤ ٢٦,٥٢ ٢٢ ٩٦٢ ٣,٦٠  املنازل املستأجرة ٢٣٦ ٩٤٦ ١٦,٤٠
 عقود الرهون العقارية ٤٥ ٩٢٩ ٣,١٨ ٤٤ ٨٢٧ ٥,٥٦ ١ ١٠٢ ٠,١٧
 العقود املختلطة ٢ ٤٢٣ ٠,١٧ ١ ٦٧٥ ٠,٢١ ٧٤٨ ٠,١٢
زل اليت مت التنازل عنها     املـنا  ٨٥ ٢٠٠ ٥,٩٠ ٣٩ ٧٢٣ ٤,٩٢ ٤٥ ٤٧٧ ٧,١٣

 للخدمات
املـنازل اليت مت التنازل عنها  ١١٦ ٦٦٧ ٨,٠٧ ٩٢ ٥٤٥ ١١,٤٧ ٢٤ ١٢٢ ٣,٧٨

 عن طريق األسرة
 منازل أخرى ١٠ ٨٩١ ٠,٧٥ ٨ ٠٨٣ ١,٠٠ ٢ ٨٠٨ ٠,٤٤
٦٣٨ ٠٠٢ ١٠٠,٠ ٨٠٦ ٨١٥ ١٠٠,٠ ١ ٤٤٤ ٨١٧ ١٠٠,٠  اموع

 .١٩٩٢تعداد عام : املصدر

 ملشغولة حبسب عدد شاغليهااملنازل اخلاصة ا

 الوصف اموع نسبة مئوية احلضر نسبة مئوية الريف نسبة مئوية
٣٧٤ ٣١٦ ٥٨,٦٧ مـنازل غـري مكتظة، شاغالن       ٨٥٠ ١٩٩ ٥٨,٨٤ ٤٧٥ ٨٨٣ ٥٨,٩٨

 لكل غرفة
١٨١ ٣٢٠ ٢٨,٤٢ مـــــنازل عـــــلى قـــــدر مــــــن     ٤٠٥ ٨٠٨ ٢٨,٠٩ ٢٢٤ ٤٨٨ ٢٧,٨٢

ــاغلني   ــدد شــ االكــــتظاظ، عــ
ــتراوح مــا بــني    لكــل ٤ و٢ي

 غرفة
  شاغلني للغرفة٤أكثر من  ١٨٨ ٨١٠ ١٣,٠٧ ١٠٦ ٤٤٤ ١٣,١٩ ٨٢ ٣٦٦ ١٢,٩١
٦٣٨ ٠٠٢ ١٠٠,٠٠ ١ ٤٤٤ ٨١٧ ١٠٠,٠٠ ٨٠٦ ٨١٥ ١٠٠,٠٠  اموع

 )ب(٣الفقرة 

 .ترد أدناه معلومات تفصيلية عن فئات اتمع الضعيفة واحملرومة فيما يتعلق باإلسكان -٣٤٦
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 ��١)ب(٣الفقرة 

 يف املائة فتعيش يف ٣١ يف املائة من سكان بوليفيا املساكن اليت تشغلها؛ أما البقية ونسبتها ٦٩لك نسبة مت -٣٤٧
 ماليني ٨ومن جمموع سكان يقدر بنحو . مساكن مستأجرة مبوجب عقود عادية أو رهون عقارية أو عقود تنازل

 . خاصاً به أسرة، مسكنا٦٢٠ً ٠٠٠ مليون فرد، أي ما يعادل ٢,٤٨نسمة، ال ميلك 

 ��٢)ب(٣الفقرة 

باختـاذ مـواد البـناء معيـاراً لتقيـيم نوعيـة السـكن، يعترب املرتل رديء النوعية إذا كانت أرضيته من التراب                       -٣٤٨
 يف املائة، مما ٣٧,٣وتبلغ نسبة املنازل ذات األرضية الترابية يف بوليفيا        . وكـانت جدرانه من القرميد غري اصص      

 أسـرة، يعيشـون يف مـنازل رديـئة النوعية، بينما يعيش العدد نفسه يف      ٧٤٠ ٠٠٠فـرد، أو     مـليون    ٢,٩٦يعـين أن    
 .مساكن غري مالئمة وتفتقر إىل املرافق األساسية

 ��٣)ب(٣الفقرة 

أصبح عدم املشروعية، أو باألحرى انعدام سندات امللكية، من املشاكل الرئيسية اليت يواجهها السكان يف  -٣٤٩
 يف املائة، حيث يناهز عدد  ٥٠وتقـدر نسـبة األسـر الـيت تعاين من هذه املشكلة بنحو              . ا الفقـراء  بوليفيـا، وال سـيم    

 . أسرة١ ٤٤٤ ٨١٧ أسرة من جمموع ٧٠٠ ٠٠٠" غري قانونية"األسر اليت تسكن بصورة 

 ��٤)ب(٣الفقرة 

مال التشريعات ال تـتم عمـلية إخـالء املسـاكن مـن األسـر واألفـراد عـادة إال بشـكل مـتقطع وجيـري استك                -٣٥٠
فعلى سبيل املثال، سيكون مكتب احلقوق وااللتزامات املتعلقة باحليازة اإلجيارية، الذي . االجتماعية يف هذا الصدد

 .، مسؤوالً عن إعداد مشروع قانون لإلسكان١٩٩٩مارس /أنشئ يف آذار

 ��٥)ب(٣الفقرة 

ومبا أن . ائة من دخلها لتغطية تكاليف اإلسكان يف امل٢٠ يف املائة و  ١٠تنفق األسرة نسبة تتراوح ما بني        -٣٥١
 مليون أسرة، أي ١,٦املـلكية باهظـة التكـلفة واإلجيارات مرتفعة، فإن عدد األسر اليت تتجاوز نفقتها هذه النسبة                

 . يف املائة من السكان٢٠أكثر من 
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 ��٦)ب(٣الفقرة 

ول على السكن حتكمها ظروف السوق،      ومبا أن فرص احلص   . ال توجد قائمة انتظار للحصول على سكن       -٣٥٢
ويصل العجز يف الوقت . فإن باستطاعة من هم أعلى دخالً احلصول على السكن عن طريق مؤسسة ائتمان خاصة           

 وحدة سكنية، وقد شرعت احلكومة يف وضع سياسة جديدة لإلسكان، مبا يف ٢٥٠ ٠٠٠احلاضر إىل ما يزيد على 
 .، الذي يهدف إىل حل مشاكل اإلسكان ألفقر قطاعات السكانذلك الربنامج الوطين إلعانات اإلسكان

 ��٧)ب(٣الفقرة 

 يف املائة، ونسبة عقود ١٣ يف املائة، ونسبة من يستأجرون ٦٩نظـراً ألن نسـبة الشـاغلني املالك تصل إىل       -٣٥٣
ن داخل كل فئة من ولكن يبدو أ.  يف املائة، قد ال يبدو هناك نقص      ١٤ يف املائة وعقود التنازل      ٤الرهن العقاري   

وبــناء عــلى ذلــك، أويل اعتــبار  ". غــري القــانوين" يف املائــة إىل القطــاع ٥٠هــذه الفــئات تنــتمي نســبة ال تقــل عــن  
 .للسياسات املشجعة للدعم واملرونة قصد منح امللكية العقارية صفة قانونية وتوفري املستندات الالزمة

 )ج(٣الفقرة 

 . بالقوانني املؤثرة على إعمال احلق يف السكنترد أدناه املعلومات املتعلقة -٣٥٤

 ��١)ج(٣الفقرة 

 مــن قــانون املصــارف واهليــئات املاليــة عــلى التصــفية الطوعيــة ألعمــال الصــندوق الوطــين  ١٧تــنص املــادة  -٣٥٥
أوهلما، اهلدف االجتماعي املتمثل يف حل مشاكل    : لإلسـكان االجـتماعي، وهـو مؤسسـة كـانت تسعى إىل هدفني            

ألفقر قطاعات السكان؛ وثانياً، اهلدف املايل املتمثل يف القيام بدور املؤسسة املالية القوية اليت توفر فرص اإلسكان 
وفضالً عن ذلك، . وتستهدف السياسة الوطنية اجلديدة لإلسكان أضعف قطاعات السكان     . احلصول على السكن  

 عاماً، فإن وزارة العدل ٤٠همـا إىل أكثر من  نظـراً ألن القـانون املـدين وقـانون اإلجيـارات واإلسـكان يـرجع تارخي              
 .وحقوق اإلنسان قدمت مشروعاً أولياً لتعديل القانون املدين لكي ينظر فيه اتمع املدين

 ��٢)ج(٣الفقرة 

 الربنامج الوطين إلعانات ١٩٩٧ديسمرب / كـانون األول ٣٠ املـؤرخ   ٢٤٩٣٥ينشـئ املرسـوم العـايل رقـم          -٣٥٦
 .هدفه الرئيسي يف حل مشاكل اإلسكان اليت تعاين منها الفئات املنخفضة الدخلاإلسكان، الذي يتمثل 
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 ��٣)ج(٣الفقرة 

يتضمن قانون املعهد الوطين لإلصالح الزراعي أحكاماً منظمة لتوزيع األراضي واستخدام األراضي ونزع   -٣٥٧
 .حملليةامللكية وختطيط األراضي، مع مراعاة اخلصائص الثقافية ومشاركة اتمعات ا

 ��٤)ج(٣الفقرة 

مــع أخــذ القــانون املــدين بعــني االعتــبار ويف ضــوء افتــتاح مكــاتب احلقــوق وااللــتزامات املتصــلة باحليــازة    -٣٥٨
اإلجيارية، سيتسىن اآلن مجع املعلومات عن املشاكل اليت ال حصر هلا الناشئة بني املالك واملستأجرين، لالستناد إليها 

 .كانيف صياغة قانون جديد لإلس

 ��٥)ج(٣الفقرة 

 يف صياغة قانون بوليفي ١٩٩٩تتمثل األهداف احملددة يف الربنامج التنفيذي السنوي لقطاع التشييد لعام   -٣٥٩
وال يــنص الدســتور السياســي لــلدولة عــلى تدبــري حمــدد   . للبــناء، ومواصــفات تقــنية عامــة، وقــانون لســالمة البــناء  

ت السـكان، لكـن باستطاعة من ميلكون موارد كافية احلصول على   لسياسـات اإلسـكان املوجهـة حنـو أفقـر قطاعـا          
 .السكن

 ��٦)ج(٣الفقرة 

 على توفري فرص السكن     ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٣٠ املـؤرخ    ٢٤٩٣٥ويـنص املرسـوم العـايل رقـم          -٣٦٠
 .ري املساِهمةعلى نطاق واسع جلميع القطاعات، مبا فيها القطاعات اليت ال يعىن ا تقليدياً، أي القطاعات غ

 ��٧)ج(٣الفقرة 

 .يشمل قانون الضمان االجتماعي مجيع السكان نظراً ألنه حيمي مصاحل املواطنني بصورة عامة -٣٦١

 ��٨)ج(٣الفقرة 

يفرض دستور الدولة السياسي وقانون الضمان االجتماعي وقانون العمل العام، يف نطاقها العام، عقوبات  -٣٦٢
 .يف عمليات اإلخالءعلى املواطنني املتورطني 

 

 



E/1990/5/Add.44 
Page 78 

 

 ��٩)ج(٣الفقرة 

ال توجد قوانني وطنية متنع املضاربة على املساكن أو األمالك اليت ختضع للدستور السياسي للدولة وقانون  -٣٦٣
 .الضمان االجتماعي

 ��١٠)ج(٣الفقرة 

 وينص الفصل  "غـري القانوين  "توجـد قوانـني متـنح الصـفة القانونيـة لألشـخاص الذيـن يعيشـون يف القطـاع                     -٣٦٤
اخلـاص باألسـواق املاليـة مـن سياسـة اإلسـكان الوطـنية عـلى إنشـاء نظـام جديد للحقوق العينية ومنح سند الرهن                     

 .العقاري ووضع إطار أكثر اتفاقاً مع االحتياجات احلقيقية للبلد

 ��١١)ج(٣الفقرة 

 .قضايا اإلسكانوضعت سياسة للمستوطنات البشرية تشمل صون البيئة واجلوانب الصحية ل -٣٦٥

 ��١)د(٣الفقرة 

. تسـتخدم أسـاليب شـىت لتشـجيع املـنظمات املعـتمدة عـلى اـتمعات احملـلية عـلى حتسـني ظروف السكن                        -٣٦٦
وتشـمل هـذه الوسـائل توفـري مـواد البـناء وإعانـات حتسـني األحياء، وإعانات لتوفري املساكن وتشييدها يف املناطق                       

يبات األخرى اليت يسفر عنها العمل املتضافر بني التكتالت االجتماعية واحلكومة، املنكوبة حباالت الطوارئ، والترت
 .باإلضافة اىل تدعيم اهلياكل احمللية، وبناء القدرات للقيام مبشاريع بالغة الصغر، وغري ذلك

 ��٢)د(٣الفقرة 

أي حتسني :  واإلعاناتجتمع السياسة الوطنية اجلديدة لإلسكان بني ثالثة عوامل هي املدخرات والقروض -٣٦٧
فـرص احلصـول عـلى قـروض اإلسـكان وإتاحـتها جلميع الناس عن طريق آليات السوق، مع ختفيض أسعار الفائدة                

وجيـري تطويـر سياسـة اإلسـكان بعـد تصـفية أعمال           . وإطالـة فـترات السـداد املنصـوص عـليها يف قـانون اإلسـكان              
ضـع بـرناجمني فـرعيني يف إطـار الربنامج الوطين إلعانات     وجيـري حاليـاً و   . الصـندوق الوطـين لإلسـكان االجـتماعي       

 .اإلسكان

 ��٣)د(٣الفقرة 

 مـن الدستور السياسي للدولة ويف قانون اإلصالح  ٢٠٦تتمـثل األحكـام املتصـلة ـذا املوضـوع يف املـادة               -٣٦٨
 .احلضري
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 ��٤)د(٣الفقرة 

ات التمويل الدولية مثل مصرف التنمية تشـمل هـذه الـتدابري العقـود املـربمة للحصول على قروض من هيئ           -٣٦٩
يف )  يف املائة٨٢,٨( مليون دوالر ٦٠ التابع له، واليت تساهم مببلغ PROVIVIENDAللبلدان األمريكية ومشروع 

 مليون  ٧٢,٥ليصل اموع اىل    )  يف املائة  ١٧,٢( مليون دوالر    ١٢,٥الـتمويل، تضـاف إليه مسامهة حملية قدرها         
 .ات الرامية اىل احلد من مشاكل اإلسكاندوالر لتعزيز السياس

 ��٥)د(٣الفقرة 

وقد . وضـعت الـنقاط الـبارزة للسياسـة الوطـنية للمسـتوطنات البشـرية عـلى جـدول األعمـال للـنظر فيها                       -٣٧٠
صيغت هذه السياسة يف سياق برنامج ممول من البنك الدويل الذي قام أيضاً بتمويل صياغة ونشر الربنامج اخلاص  

وعوجلت هذه النقاط البارزة بإفاضة أثناء االجتماعات املطولة املعقودة . يذ سياسات املستوطنات البشريةبدعم تنف
وسيجري أيضاً توزيع الوثائق اليت أعدت يف سياق الربنامج اخلاص بدعم تنفيذ سياسات املستوطنات              . مـع اخلرباء  

. ١٩٩٩يونيه /مايو وحزيران/ريبية اليت ستعقد يف أيارالبشرية على اخلرباء على املستوى احمللي، أثناء الدورات التد
وجيري أيضاً وضع برنامج فرعي لتطوير األحياء يتضمن خمططاً منوذجياً يف مثانية أحياء خمتارة يف مخس مدن، على         

 .١٩٩٩يونيه / حزيران٧أن تبدأ املناقصة يف 

 ��٦)د(٣الفقرة 

. رناجماً متوسطاً للمراكز احلضرية وبرناجماً للمدن احلدوديةتشمل السياسة الوطنية للمستوطنات البشرية ب -٣٧١
 .ويرمي كالمها اىل تعزيز التنمية البشرية يف هاتني الفئتني من املدن

 ��٧)د(٣الفقرة 

جيـري حالياً تنفيذ برنامج حملي للتنمية احلضرية بغية إجياد وسائل لتطوير األحياء وتنظيم اتمعات احمللية               -٣٧٢
ومـن املـأمول أن يسـاعد الـربنامج األحيـاء املشـتركة فيـه عـلى تـنمية قدرـا على اإلسهام يف                        . ق املهمشـة  يف املـناط  

ومتـول سفارة هولندا الربنامج احمللي للتنمية  . بـرنامج تطويـر األحيـاء يف إطـار الـربنامج الوطـين إلعانـات اإلسـكان              
 .احلضرية
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 ١٢املادة  -زاي 

 ١ العهد، الفقرة  من١٢املبادئ التوجيهية، املادة 

تشــمل الــرعاية النفســانية معاجلــة االضــطرابات يف الــنمو النفســاين ويف الشخصــية، وكذلــك االخــتالالت    ٣٧٣
وتتضمن تعزيز الصحة العقلية، ومنع االضطرابات النفسانية، واختاذ تدابري . الوظيفية أو العضوية يف النشاط العقلي

 .ماعية اليت تؤثر على الصحة والتنمية البشرية االجت-ترمي إىل معاجلة العناصر النفسية 

وهذه . وتقـدم الـرعاية النفسـانية عـن طـريق خدمـات متخصصـة وعامـة، خاصـة خدمـات الـرعاية األولية                -٣٧٤
اخلدمـات األخـرية هـي الـيت تقـدم، عـلى وجـه الـتحديد، أكـرب قـدر مـن املسـاعدة، وذلـك يعود جزئياً إىل إمكانية                 

سـع، وكذلك  بسبب موقف اجلمهور، الذي يفضل هذه اخلدمات على مستشفيات  الوصـول إليهـا عـلى نطـاق أو     
 .األمراض العقلية

ــتقديرات إىل أن االحــتياجات احلاليــة يف هــذا اــال ستشــهد ارتفاعــاً مــع بدايــة القــرن احلــادي      -٣٧٥ وتشــري ال
 األكثر عرضة لالصابة باختالالت والعشرين نتيجة التغريات الدميغرافية، إذ ستزداد نسبة السكان يف الفئات العمرية

 .نفسانية

 .وترد يف املرفق الثاين االحصاءات املتعلقة بالصحة العقلية واجلسدية للسكان بشكل عام -٣٧٦

 .ومل تقدم أي تقارير مؤخراً إىل منظمة الصحة العاملية -٣٧٧

 ٢الفقرة 

ساسـي لتحقيق نوعية حياة جديدة      تشـكل اخلطـة االسـتراتيجية للصـحة الـيت وضـعتها احلكومـة الـركن األ                 -٣٧٨
وتشـكل املـبادئ الـيت تقـوم عـليها اخلطـة معـاً جـاً جديـداً يف جمـال صـحة األمـة عشـية القرن احلادي                          . للـبوليفيني 

وترد فيما يلي . والعشرين، ويتمثل النموذج االمنائي يف مكافحة الفقر، والنموذج الصحي يف حتقيق الصحة للجميع
 :ثةاملبادئ األساسية الثال

مسـؤولية اجـتماعية عازمـة مـن أجـل حتقيق مهمتنا احملددة، وذلك عن طريق وضع أهداف ممكنة           )أ( 
 ومعقولة وحتقيقها، من أجل إقامة العدل والتنافس وتعزيزمها؛
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والتزام بوليفيا والتحالف االستراتيجي مع مواطنيها من أجل متكيننا من وضع سياسات معاً على   )ب( 
تفادة من تقاليدنا وجتاربنا، مع منح األولوية للمواطنني يف مجيع اجلوانب وجماالت االهتمام بغية أساس الدروس املس

 حتسني نوعية حياتنا، وتعزيز التضامن، وجتديد اآلمال، واستعادة الكرامة الوطنية؛

اح وأخالق اجتماعية ترمي إىل حتقيق نتائج اجيابية عن طريق وضع املقترحات من غري ريب يف جن )ج( 
تـنفيذها، وذلك بوضع خدمات وبرامج ومناذج وتطويرها على ضوء تنوعنا الثقايف وعزمنا على عدم وضع وتنفيذ      

 .سياسات ضارة

الــتأمني الصــحي األساســي؛ : وتقـوم السياســة الصــحية الوطــنية الــبوليفية عــلى أربعـة أركــان أساســية هــي   -٣٧٩
 .؛ وبناء املؤسساتوالتأمني ااين لكبار السن؛ والوقاية من األوبئة

وبدأ . ووافقـت بوليفيـا عـلى خطـة الـرعاية الصـحية األوليـة الـيت اقترحـتها منظمة الصحة العاملية يف املايت                   -٣٨٠
العمل ذه السياسة الصحية عن طريق اخلطة املتكاملة لألنشطة يف ااالت الصحية، اليت تضع برناجماً صحياً يستند 

 .اللجان الصحية الشعبية القائمة على خمتلف املستوياتإىل املشاركة الشعبية بواسطة 

إن إشـراك اـتمع احملـلي يف املسـائل الصـحية يؤدي أيضاً إىل تقسيم البلد إىل أقاليم، وإقامة دوائر صحية                    -٣٨١
عد وفيما ب. وقـد بـدأت هـذه العملية يف الثمانينات   . بوصـفها الوحـدات احملـلية األساسـية لألمـور التقـنية واإلداريـة           

ومنذ ذلك احلني، بدأت . أُعيـدت هيكلتها، واخنفضت املشاركة اتمعية يف إطار خطة العمل يف ااالت الصحية       
احلكومـة العمـل خبطـة الصـحة لـثالث سـنوات، وبتـنفيذ اخلطـة الوطـنية لـبقاء الرضع ومنائهم ورعاية األمومة، اليت              

ومت أيضاً تنفيذ خطة    . دارة االجتماعية، وصحة الرضيع واألم    تتمـثل مكوناـا الرئيسـية الثالثة يف الالمركزية، واإل         
. للحياة، ويف إطار منوذج جديد للصحة، مت تفكيك الدوائر وأصبحت اخلدمات الصحية تقدم على صعيد البلديات

 .وجيرى حالياًُ تعزيز اخلطة االستراتيجية للصحة بدعائمها األربع

 ٣الفقرة 

ملتعــلقة بإنفــاق احلكومــة املركــزية واحملــلية عــلى الصــحة واخلدمــات االجــتماعية  األرقــام ا٣تــرد يف املــرفق  -٣٨٢
 .١٩٩٨ و١٩٩٠األساسية يف قطاع الصحة بني عامي 

وخــالل الفــترة قيــد االســتعراض، شــهد اإلنفــاق عــلى اخلدمــات االجــتماعية األساســية يف قطــاع الصــحة     -٣٨٣
لق باالقتصاد الكلي، كانت هذه النفقات متقلبة، ووصلت إىل وفيما يتع. اخنفاضاً كنسبة من إمجايل اإلنفاق الوطين

وشـهدت تقلـبات أيضاً من   . ١٩٩٧ يف املائـة مـن الـناتج احملـلي االمجـايل يف عـام       ١,٢٩حـد أقصـى نسـبته حـوايل         
 .١٩٩٣ يف املائة من اإلنفاق احلكومي يف عام ٨,٥٩الناحية املالية، ووصلت إىل حد أقصى نسبته 
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 )أ (٤الفقرة 

، ١٩٨٩ إىل عام ١٩٨٤ مولود حي يف الفترة من عام ١ ٠٠٠ لكل ٩٦اخنفض معدل وفيات الرضع من  -٣٨٤
وتقدر . ١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٥ مولود حي يف آخر دراسة استقصائية أجريت للفترة من عام ١ ٠٠٠ لكل ٦٧إىل 

 ٥٠ املناطق الريفية و يف١ ٠٠٠ لكل ٩٠معدالت الوفيات حسب مكان االقامة خالل السنوات اخلمس املاضية ب  
 . يف املناطق احلضرية١ ٠٠٠لكل 

 الوفيات

 سنة االستقصاء الدميغرايف والصحي الوطين ١٩٨٩ ١٩٩٤ ١٩٩٨

٦٧ 

٩٢ 

 ال يوجد

٧٥ 

١١٦ 

٣٩٠ 

٩٦ 

 غري متوفر

٤١٦ 

 ) مولود حي١ ٠٠٠لكل (معدل وفيات الرضع 

 ) سنوات٥األطفال األقل من (معدل الوفيات 

 ) مولود حي١٠٠ ٠٠٠كل ل( معدل وفيات األمهات 

 .االستقصاء الدميغرايف والصحي الوطين: املصدر

واخنفضـت معــدالت وفيـات املواليــد املـبكرة واملــتأخرة إىل مسـتويات مماثــلة يف كـل مــن املـناطق احلضــرية        -٣٨٥
 .والريفية، غري أن التفاوت ال يزال كبرياً بينهما
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 تقصائيةمعدالت الوفيات حسب العمر وتاريخ الدراسة االس

 اموع وفيات املواليد املبكرة وفيات املواليد املتأخرة الرضع الفُطّم يف الطفولة

٩٣ 

١٠٧ 

١٣٠ 

٢٦ 

٢٩ 

٤٣ 

٦٧ 

٨٠ 

٩١ 

٣٤ 

٤١ 

٤٨ 

٣٤ 

٣٩ 

٤٣ 

 ٤-صفر

٩-٥ 

١٤-١٠ 

 املناطق احلضرية وفيات املواليد املبكرة وفيات املواليد املبكرة الرضع  الفُطّم يف الطفولة

٦٦ 

٧٨ 

٧٠٥ 

١٧ 

٢٣ 

٣٦ 

٥٠ 

٥٦ 

٧٢ 

٢٥ 

٣٢ 

٤٢ 

٢٥ 

٢٤ 

٣٠ 

 ٤-صفر

٩-٥ 

١٤-١٠ 

 املناطق الريفية وفيات املواليد املبكرة وفيات املواليد املبكرة الرضع الفُطّم يف الطفولة

١٢٥ 

١٤٤ 

١٦٧ 

٣٨ 

٣٩ 

٥٦ 

٩٠ 

١٠٩ 

١١٨ 

٤٥ 

٥٢ 

٥٦ 

٤٦ 

٥٧ 

٦٢ 

 ٤-صفر

٩-٥ 

١٤-١٠ 

 .االستقصاء الديوغرايف والصحي الوطين :املصدر

 لكل ألف يف اهلضبة العالية أو ٨٢فيبـلغ معدل وفيات الرضع    . وال تـزال اخـتالفات إقلـيمية كـبرية قائمـة           -٣٨٦
 . يف منطقة السهول٥٣ يف منطقة الوديان، و٦١األلتيبالنو، و



E/1990/5/Add.44 
Page 84 

 

 وفيات الرضع يف اخلمس سنوات السابقة للدراسة االستقصائية

 اإلقامة وفيات املواليد املبكرة وفيات املواليد املتأخرة الرضع الفُطّم يف الطفولة

٦٦ 

١٢٥ 

١٧ 

٣٨ 

٥٠ 

٩٠ 

٢٥ 

٤٥ 

٢٥ 

٤٦ 

 املناطق احلضرية

 املناطق الريفية

 املنطقة وفيات املواليد املبكرة وفيات املواليد املبكرة الرضع  الفُطّم يف الطفولة

١١١ 

٩١ 

٦٥ 

٣٢ 

٣٢ 

١٢ 

٨٢ 

٦١ 

٥٣ 

٣٨ 

٢٨ 

٣٤ 

٤٤ 

٣٣ 

٢٠ 

 اهلضبة العالية

 الوديان

 السهول

 .االستقصاء الديوغرايف والصحي الوطين :ملصدرا

 )ب(٤الفقرة 

مياه تنقل باألنابيب إىل داخل ( يف املائة من املنازل بإمكانية ما للحصول على املياه النقية    ٧٥تتمتع نسبة    -٣٨٧
 املائة من  يف٨٧ويف املناطق احلضرية، ترتبط ). املـنازل أو خارجهـا، أو عـن طـريق اجلـريان، أو من املصادر العامة          

، ) يف املائة٤٤(أما يف املناطق الريفية، فيحصل على املياه عادة من ماسورة قائمة . املنازل بالشبكة الرئيسية مباشرة
 . على املياه بواسطة شبكات داخلية)  يف املائة٦(وحىت اآلن ال حيصل إال عدد قليل من املنازل 

 يف املائة ٥٨، كانت نسبة ١٩٩٢ إجراء التعداد السكاين لعام     أنه عند ) انظر املرفق (ويبني اجلدول األول     -٣٨٨
 يف املائة يف املناطق   ٨٤وبلغت هذه النسبة    . مـن جممـوع عـدد السـكان تتمـتع بإمكانيـة احلصـول عـلى امليـاه النقية                  

حصول ووفقـاً لـبيانات املعهد الوطين لالحصاء، ارتفعت نسبة          .  يف املائـة فقـط يف املـناطق الـريفية          ١٨احلضـرية، و  
 يف املائة من ٣٢، وكـانت نسبة  ١٩٩٧ يف املائـة حبـلول عـام    ٧٦السـكان عـلى امليـاه الـنقية عـلى نطـاق البـلد إىل           

 . سكان املناطق الريفية تتمتع ذه اخلدمات
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ووفقـاً لتنـبؤات وكالة الوزارة للخدمات األساسية، فاهلدف للسنة املالية احلالية فيما يتعلق بنسبة التغطية                 -٣٨٩
 يف املائـة، مـع مـنح األوليـة للفـئة السـكانية األكثر حرماناً اليت تفتقر إىل           ٥٠مياه الـنقية يف الـناطق الـريفية، هـو           لـل 

وجيـرى حاليـاً تـنفيذ بـرنامج التصـحاح الـريفي األساسـي، كما يتم إعداد برنامج للمياه والتصحاح يف           . اخلدمـات 
أو تنفيذ  /ويف املراكز احلضرية، يتم إعداد و     . نمية الصناعية البـلديات الصغرية من أجل تنفيذه بتمويل من جملس الت         

برامج من أجل حتسني وتوسيع شبكة املياه النقية واارير يف عواصم املقاطعات واملراكز احلضرية املتوسطة، وذلك 
 . وجملس التنمية الصناعية) مؤسسة االئتمانات ألغراض التجديد(بتمويل من أملانيا 

 )ج(٤الفقرة 

إن توفري ما يكفي من اخلدمات األساسية مثل املياه والكهرباء ومرافق تصريف النفايات وإمكانية حصول  -٣٩٠
 . السكان عليها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتحسني الظروف املعيشية للسكان، وال سيما األطفال

 ٢٩(، مبرافق تصريف أم ال  يف املائة من املنازل بإمكانية الوصول إىل خدمات التصحاح٦٥وتتمتع نسبة  -٣٩١
 يف املائــة تســتخدم املــراحيض أو اخلــزانات  ٣٦يف املائــة مرتــبطة بشــبكة الصــرف الرئيســية أو خبــزان لــلمجارير، و  

أما يف .  يف املائة من املنازل يف املناطق احلضرية بإمكانية الوصول إىل مرافق التصريف      ٤٥وتتمتع نسبة   ). األرضـية 
 ). يف املائة٦٥(جد مرافق، غالباً ما يتم تصريف النفايات يف احلقول املناطق الريفية حيث ال تو

 يف املائة من املنازل البوليفية تتمتع بإمكانية الوصول إىل مرافق تصريف ٤٤، كانت نسبة ١٩٩٢ويف عام  -٣٩٢
 يف ١٩غت التغطية وبل). املراحيض واخلزانات األرضية(النفايات، مبا يف ذلك شبكات اارير والنظم غري التقليدية 

ــة يف املــناطق احلضــرية ٦٤املائــة يف املــناطق الــريفية، و  ووفقــاً لدراســة استقصــائية أجــراها املعهــد الوطــين   .  يف املائ
.  يف املائة٦٣، ازدادت نسـبة الوصـول إىل خدمـات التصـحاح عـلى الصـعيد الوطين إىل             ١٩٩٧لالحصـاء يف عـام      

 .  يف املائة٢٠ وتقدر نسبة الوصول يف املناطق الريفية ب 

ويف إطـار بـرنامج امليـاه والتصـحاح للبلديات الصغرية، ترمي احلكومة إىل زيادة نسبة التغطية حبيث تصل       -٣٩٣
 .  يف املائة خالل السنة املالية احلالية٥٠إىل 

 )د(٤الفقرة 

 يف املــناطق  يف املائــة،٤٧تصــل معــدالت التحصــني إىل مســتويات أعــلى مــن املتوســط الوطــين الــذي يبــلغ  -٣٩٤
؛ كمـا أن هـذه النسـبة أعلى لدى األوالد منها لدى             )خاصـة يف تارخيـا وسـانتا كـروز        (احلضـرية ومـنطقة السـهول       

 يف املائة منهم يف تارخيا وسانتا كروز، باملقارنة    ٦٠ووفقاً للسجالت الصحية لألطفال، مت حتصني حوايل        . البـنات 
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 يف ٣٦(واإللتو )  يف املائة٢٨(اطعات األخرى باستثناء بيين وباندو  يف املائة يف املق٥٠ و٤٠مع نسبة تتراوح بني  
 ).املائة

وال . وتبـلغ معدالت التحصني مستويات أدىن لألخوة األصغر سناً وعندما تكون اإلقامة يف بلديات فقرية        -٣٩٥
طفال الذين  يوجـد ارتـباط واضـح بـني ذلـك ومسـتوى تعلـيم األم، إذ سـجل أدىن معـدل إمجايل للتحصني لدى األ                        

وذلك يف (وباالستناد إىل املعلومات اليت قدمتها األمهات ).  يف املائة٣٦(أكملت أمهام مستوى التعليم املتوسط 
 يف املائة فقط من األطفال حصلوا على مجيع اللقاحات اليت ٢٦، يـبدو أن نسـبة       ) يف املائـة مـن األطفـال       ٦٠حالـة   

تحصني إىل النصف يف املقاطعات اليت تسجل معدالت منخفضة من  وتنخفض معدالت ال  . تعطـى ملختـلف األعمار    
 يف ٣٣ إىل ٦١من (، وسانتا كروز ) يف املائـة ٢١ إىل ٤٩مـن  (إمتـام دورة يف جمـال التحصـني، خاصـة يف أورورو         

 ). يف املائة٢٢ إىل ٤٢من (، وال باز ) يف املائة١٨ إىل ٣٨من (، وكوتشابامبا )املائة

 لريفية واحلضريةاللقاحات يف املناطق ا

لقاح ضد 
 احلصبة

لقاح ضـد 
 شلل األطفال

لقاح ضـد 
 شلل األطفال

لقاح ضـد 
 *اللقاح الثالثي *اللقاح الثالثي *اللقاح الثالثي شلل األطفال

لقاح ضد 
 األطفال السل

 األوالد ٩٤,٦ ٩٨,٢ ٨٣,٩ ٦٨,٢ ٩٧,٧ ٨٣,٤ ٦٧,٥ ٥٧,٦  
 البنات ٩٧,٨ ٩٥,٩ ٨٥,٠ ٦٩,٧ ٩٦,١ ٨٥,٦ ٦٩,٤ ٥٣,٠  
ــناطق  ٩٨,٤ ٩٨,٣ ٨٧,٨ ٧٤,٦ ٩٨,١ ٨٧,٤ ٧٤,٣ ٥٠,١   املــــــــ

 احلضرية
ــناطق  ٩٣,٠ ٩٤,٩ ٧٩,٢ ٦٠,١ ٩٤,٨ ٨٠,٢ ٥٩,٥ ٥٣,٧   املــــــــ

 الريفية

 .والسعال الديكي والكزاز) الدفتريا(ضد اخلناق  * 

 )ه (٤الفقرة 

ويقدر متوسط العمر  .  سنة ٦١ إىل   وفقـاً للمعهد الوطين لإلحصاء، يصل متوسط العمر املتوقع يف بوليفيا           -٣٩٦
 ). سنة على التوايل٦٠ و٦٣(ومتوسط العمر املتوقع للنساء أطول منه للرجال .  سنة٦٢املتوقع عند الوالدة ب  

يسجل يف مقاطعيت أورورو وبوتوسي، بينما تسجل )  سنة٥٧حوايل (وال يزال أدىن متوسط للعمر املتوقع  -٣٩٧
 .يف تارخيا وسانتا كروز)  سنة٦٥أكثر من (أعلى التقديرات 
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 )بالسنوات(متوسط العمر املتوقع عند الوالدة 

  الرجال النساء اموع

 بوليفيا ٦٠,٤٢ ٦٣,٨١ ٦٢,٠٨
    

 شوكيساكا ٥٩,٠٦ ٦٢,٥١ ٦٠,٧٤
 ال باز ٦٠,٤٨ ٦٤,١٤ ٦٢,٢٦
 كوتشابامبا ٦٠,٠٧ ٦٣,٤٥ ٦١,٧٢
 أورورو ٥٥,٩٠ ٥٩,٣٢ ٥٧,٥٧
 بوتوسي ٥٥,٣٤ ٥٨,٧٥ ٥٧,٠٢
 تارخيا ٦٤,٠٨ ٦٧,٦٧ ٦٥,٨٤
 سانتا كروز ٦٤,٦٠ ٦٨,١٢ ٦٦,٣١
 بيين ٥٨,٨١ ٦٢,٢١ ٦٠,٤٦
 باندو ٥٩,٥٧ ٦٠,٧٨ ٦١,١٤

 .املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر    

 )و(٤الفقرة 

ملبدأ مل غري أن هذا ا. يـنص قـانون الضـمان االجتماعي على توفري الرعاية الطبية واألدوية الالزمة للجميع             -٣٩٨
 يف املائة من ٤٢,٥فالضـمان االجـتماعي ال يشـمل السكان الريفيني الذين ميثلون     . يطـبق أبـداً عـلى أرض الواقـع          

 يف املائـة مـن السـكان النشـطني اقتصـادياً الذين يدفعون      ١١,٤٦إمجـايل عـدد السـكان، مـن جهـة؛ وال يشـمل إال        
غطية اليت تقدمها نظم املعاشات التقاعدية اخنفاضاً وعالوة على ذلك، شهدت نسبة الت. ضـرائب، مـن جهة أخرى   

.  مـن السـكان النشـطني اقتصـادياً الذين يدفعون ضرائب       ١٧,١٨، كـان الـنظام يشـمل        ١٩٩٣ويف عـام    . تدرجييـاً 
 من املسامهني النشطني وأفراد ١,١وبعـبارة أخـرى، ال يتمـتع بإمكانية احلصول على مزايا الضمان االجتماعي إال               

 . من السكان٦,٦وذلك لكل ) زواج واألطفالاأل(أُسرهم 

وتقـع السياسـات الـرامية إىل تعزيز االستقرار والنهوض بالنمو االقتصادي، والعمل، والتنمية االجتماعية،       -٣٩٩
 من اجلزء الثالث من الفصل الثالث من القانون، ٨٣وحتديث اجلهاز احلكومي للضمان االجتماعي، يف إطار املادة 

 توسيع نطاق التغطية، حبيث تقدم محاية الضمان االجتماعي إىل مجيع العمال، إن كانوا موظفني أو اليت تنص على  
، بلغ عدد السكان النشطني اقتصادياً الذين يتمتعون     ١٩٩٢ووفقاً للتعداد السكاين لعام     . يعملون حلسام اخلاص  
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 ٢٤ ٨٧٢د املوظفني من بينهم  وبلغ عد ).  من النساء  ١٤ ٩٤٢ من الرجال و   ١٠ ٢٨٧ (٢٥ ٢٢٩بتأمني صحي   
 .٣٥٧والعاطلني عن العمل 

 شخصاً يف   ٩ ٣١٧ شخصاً يف القطاع الفرعي العـام الالمركزي، و       ١٢ ٠٥٦ويف الوقـت الـراهن، يعمل        -٤٠٠
ومن بني .  شخصا٢١ً ٣١٧القطاع الفرعي العام املستقل، فيبلغ جمموع العاملني يف القطاع الفرعي العام للصحة         

 ٤ ٧٩٢ ممرضاً، و١ ٨٩٤ موظفـاً يف الضمان االجتماعي، و ٢ ٠٣٥ طبيـباً، و ٤ ٠١١ص، يوجـد    هـؤالء األشـخا   
وكانت أغلبية هذه املوارد البشرية يف منطقة النمو .  موظفاً يف جمال اإلدارة واخلدمات١٠ ٥٤١مسـاعد ممرض، و  

ــانتا كــروز   (االقتصــادي املــرتفع   ــاز وكوتشــابامبا، وس ــة٨٠وتركــزت نســبة  ) ال ب ــن املوظفــني    يف املائ  تقريــباً م
وبعـد دخـول القانون املتعلق بالالمركزية لعام        . املتخصصـني يف املـناطق احلضـرية وجمـال الـرعاية مـن املرتـبة الثالـثة                

 حيـز الـنفاذ، مت نقـل املوظفـني إىل مقـار املقاطعـات ووضعت قوانني جديدة إلعادة تنظيم اإلدارات ورتب               ١٩٩٦
جارية، وحتتاج عملية إعادة تنظيم الشبكات احمللية للخدمات الصحية إىل إعادة وال تـزال هـذه العمـلية       . املوظفـني 

 .توزيع ونقل املوظفني

ويقوم .  بلدية٣١١ يف املائـة مـن بـلديات بوليفيا البالغ عددها    ٢٠وال يوجـد موظفـو صـحة مؤهـلون يف           -٤٠١
 .املوظفون اتمعيون بتقدمي الرعاية يف هذه البلديات

بعة السـليمة إىل إجـراء قيـاس فعـلي ملـدى جنـاح بـرامج التحصـني الوطـنية يف ختفيـض األمـراض            وأدت املـتا  -٤٠٢
وقد حتسن رصد األوبئة بشكل كبري، فيما . وحتديد ااالت واموعات اليت حتتاج إىل اختاذ تدابري تكميلية بشأا

ازداد عـدد الوحـدات الـيت تقـدم     و. يتعـلق بكـل مـن مجـع املعـلومات يف منشـآت الصـحة وبالـتعاون مـع املختـربات          
 .إشعارات، وتقوم بعض البلدان بدجمها يف القطاع اخلاص واملؤسسات املشمولة بالتأمني

رقــم ) املــنظم(مــن الفصــل الــرابع مــن املرســوم العــايل ) اإلمــدادات مــن األدويــة واملــواد (١٢وتـنص املــادة   -٤٠٣
 : املنشئ للتأمني الصحي األساسي، على ما يلي١٢٥٢٦٥

عـلى مديريات الدوائر الصحية ومنشآت الرعاية من املرتبة الثانية والثالثة أن حتصل على األدوية               )أ( 
األساسـية واملـواد الطـبية ومـواد املختـربات من وحدات اإلمداد اإلقليمية التابعة ملركز اإلمدادات يف جمال الصحة،                  

اعي اليت تدير الربنامج الوطين لألدوية األساسية، على وهو اهليئة الالمركزية التابعة لوزارة الصحة والضمان االجتم
ويف حالة عدم توفر هذه السلع أو وجود خيارات اقتصادية أفضل، ميكن . أساس معايري اجلودة، والفرص والتكلفة

 شراؤها من موردين آخرين معترف م قانوناً؛ 

 املــزايا املقدمــة لألشــخاص  وال جيــوز لــلخدمات الصــحية أن تســتلم أدويــة مــن البــلديات مقــابل    )ب( 
 املشمولني بالتأمني؛ وجيب أن يتم الدفع باستخدام موارد مالية فحسب، إما نقداً أو بشيك مصريف؛
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وجيـب أن تـدرج األدويـة األساسـية الـيت ستسـتخدم يف اخلدمـات االجتماعية األساسية يف سجل                    )ج( 
 الصحة ذي الصلة؛ 

واد الطـبية، جيـب عـلى املشـترين مـن القطـاع العـام أن يطلبوا        وعـند شـراء األدويـة األساسـية واملـ       )د( 
 مسامهة مركز اإلمدادات يف جمال الصحة أو وحدات اإلمداد اإلقليمية؛

 من املرسوم العايل، الذي حيدد التكاليف اليت يعمل ١وترد قائمة بأسعار األدوية واملواد يف املرفق  )ه ( 
 ا مركز اإلمدادات يف جمال الصحة؛

وعـلى وحـدات اإلمـداد اإلقلـيمية أن تقـدم تقريـراً كـل ثالثة أشهر بشأن حالة حسابات الدوائر             )و( 
الصـــحية، أو املستشـــفيات، أو اخلدمـــات الـــيت تقدمهـــا الوحـــدات اإلداريـــة لـــلخدمات االجـــتماعية األساســـية يف 

 .املقاطعات، وذلك بغية متابعة احلالة اإلدارية واملالية لألرصدة املستحقة

 )ز(٤ة الفقر

 أن معدل وفيات األمهات بقي ثابتاً عند ١٩٩٨تـبني أرقـام االستقصـاء الدميغـرايف والصـحي الوطين لعام              -٤٠٤
 ٠٠٠ لكل ٦٠٢ب  ) ألتيبالنو(ويقدر هذا الرقم يف اهلضبة العالية     .  مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠ حالـــة وفاة لكل      ٤١٦
١١٠(ر حبوايل ست مرات منه يف منطقة السهول  مولـود حي، أي أكثـر من ضعف العدد يف الوديان، وأكث       ١٠٠

.  يف املناطق الريفية٥٢٤ مولود حي، و١٠٠ ٠٠٠ لكل ٢٧٤وبلغ معدل وفيات األمهات يف املناطق احلضرية ). 
ومل تتلق إال نصف احلوامل .  مولود حي١٠٠ ٠٠٠ لكل٨٨٧أمـا يف املـناطق الـريفية الواقعـة يف األلتيـبالنو، فبلغ        

 يف املائة منهن على ٤٧؛ ومل حتصل )أطباء، وممرضني، ومساعدي املمرضني(ة من موظفني مدربني رعاية قبل الوالد
 يف املائة من النساء على اللقاح ضد الكزاز، وبلغت        ٥٠ومل حتصل إال نسبة     . أي رعاية قبل الوالدة على اإلطالق     

 يف ٥٧(وتتم نسبة عالية . ى نسبة تغطية   يف املائة بالكاد يف مقاطعات السهول اليت توجد فيها أعل          ٦٠هذه النسبة   
وترد فيما يلي أسباب .  يف املائة منها بدون مساعدة من شخص مؤهل٤٠مـن حـاالت الوالدة يف املرتل، و      ) املائـة 

 إىل ٢٧ويقدر أن . الرتف، وتسمم الدم، وااللتهابات، والوالدة املتعسرة: وفيـات األمهـات مرتـبة حسـب أمهيـتها       
 .ت الوفاة نامجة عن اإلجهاض يف املائة من حاال٣٥

 )ح(٤الفقرة 

، تتمــثل الــرعاية الصــحية لألطفــال أساســاً يف ١٩٩٨وفقــاً لالستقصــاء الدميغــرايف والصــحي الوطــين لعــام  -٤٠٥
ومنحت األولوية للقاح ضد .  سـنوات، والنسـاء يف سـن اإلجنـاب       ٥حتصـني املواليـد الرضـع، واألطفـال األقـل مـن             

والسعال الديكي ) الدفتريا(ضد اخلناق (الـلقاح ضـد السـل، والـلقاح الثالثي     :  الرضـع األسـباب الرئيسـية لوفيـات     
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وطُلب من األمهات اللوايت أجننب خالل الفترة املشمولة بالدراسة االستقصائية . ، وشلل األطفال، واحلصبة)والكزاز
ويف احلاالت اليت .  وتوارخيهاأن يقدمن البطاقات الصحية ألطفاهلن كدليل على اللقاحات اليت حصل عليها الطفل

مل يكـن حبـوزة األم الـبطاقة فيها أو فشلت يف تقدميها، قام الشخص املعين بالدراسة االستقصائية بتحقيق دقيق من       
ومن الواضح أنه ال ميكن االعتماد على هذه البيانات  . أجـل حتديـد ما إذا كان الطفل قد تلقى اللقاحات الرئيسية           

 . األخطاء اليت قد تنجم عن النسيان أو البيانات الكاذبةاعتماداً تاماً، بسبب

 يف املائة من األطفال األقل من ٢٨، تعاين نسبة ١٩٩٨ووفقاً لالستقصاء الدميغرايف والصحي الوطين لعام  -٤٠٦
 وينخفض هذا الرقم بعشر نقاط مئوية عن الرقم يف). نسبة الطول إىل السن(ثالث سنوات من سوء التغذية املزمن 

ويعاين من سوء التغذية املزمن طفل من كل ثالثة أطفال يف . ١٩٨٨االستقصـاء الدميغـرايف والصـحي الوطـين لعام      
وسجلت أعلى معدالت إصابة بسوء التغذية . املـناطق الـريفية، وطفـل مـن كـل مخسـة أطفـال يف املـناطق احلضـرية              

ووفقاً .  يف املائة١٨؛ أما يف منطقة السهول، فبلغت )ة يف املائ ٣٠(والوديـان   )  يف املائـة   ٣٢(املـزمن يف األلتيـبالنو      
 يف املائـة مـن أطفـال األمهـات اللوايت حصلن على تعليم متوسط أو عاٍل، من التأخر يف            ١٥للمصـدر ذاتـه، يعـاين       

 وبلغت نسبة اإلصابة بسوء.  يف املائة من أطفال األمهات اللوايت مل حيصلن على أي تعليم         ٤٦الـنمو، باملقارنة مع     
 يف املائة لألطفال األقل من ثالث سنوات، أي كانت أعلى من الرقم           ٤,٤) نسبة الوزن إىل الطول   (الـتغذية احلـاد     

وأدت معدالت سوء التغذية احلاد . ١٩٨٩يف االستقصاء الدميغرايف والصحي الوطين لعام  )  يف املائـة   ١,٦(املقـابل   
 .١٩٩٤إىل رفع املتوسط الوطين لعام )  يف املائة١٠(وبوتوسي )  يف املائة١٤,٦(يف شوكيساكا 

 ٥الفقرة 

عـلى الـرغم مـن اخنفـاض معـدالت وفيـات الرضـع واألمهـات، ال يـزال يوجد جيوب من الفقر ال يتمكن                 -٤٠٧
وتقع هذه اجليوب خاصة يف . سـكاا، ألسـباب جغـرافية وثقافيـة واقتصـادية، مـن احلصـول عـلى الـرعاية الصحية             

اطق الواقعـة خـارج املـدن، خاصة يف مقاطعيت بوتوسي الشمالية وكوتشابامبا اجلنوبية،    املـناطق الـريفية وبعـض املـن      
 .حيث ترتفع معدالت وفيات األمهات والرضع

 )أ(٥الفقرة 

نعـتقـد أن الـنموذج الصـحي اجلديـد الـذي اقترحـته احلكومـة السابقة أضعف اهليكل اإلداري عندما ألغى                -٤٠٨
لة بـني مسـتويات اإلدارة عـلى صـعيدي املقاطعـات والبلديات، نظراً إىل عدم           الدوائـر الصـحية، قاطعـاً بذلـك الصـ         

 .وجود هيئة على صعيد احملافظة تقوم بالربط بني مستوى املقاطعة واملستوى احمللي
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 )ب(٥الفقرة 

وهذه . تقـدم الـرعاية النفسـانية عـن طريق خدمات متخصصة وعامة، خاصة على مستوى الرعاية األولية            -٤٠٩
ت األخـرية هـي الـيت تقـدم، عـلى وجـه الـتحديد، أكـرب قـدر مـن املسـاعدة، وذلـك يعود جزئياً إىل إمكانية                اخلدمـا 

الوصـول إليهـا عـلى نطـاق أوسـع، وكذلـك بسـبب موقـف اجلمهـور الذي يفضل هذه اخلدمات على مستشفيات                   
 .األمراض العقلية

وأدى وضع ونشر . الرعاية الصحية األولية ومت دمـج الـرعاية النفسـانية بشـكل شامل أكثر يف استراتيجية               -٤١٠
تكـنولوجيات بسـيطة للـتعرف عـلى املرضـى الذيـن يعـانون من اضطرابات عاطفية ومعاجلتها على الصعيد األويل،                     

. والتـثقيف يف جمـال اخلدمـات، بدعم من اخلدمات املتخصصة، إىل املسامهة مسامهة كبرية يف توسيع نطاق التغطية               
. أجـل تعزيـز هـذه اإلجـراءات عـن طـريق الـبحث، وإعداد الكتب املدرسية، والتدريب       وبذلـت جهـود كـبرية مـن        

وجديـر باإلشـارة أن الـرعاية النفسـانية املتخصصة والرعاية املقدمة من اخلدمات الصحية العامة ال تغطي إال جزءاً          
ت احمللية نفسها إىل حد وبعض االحتياجات والتوقعات املتبقية تتوالها اتمعا    . مـن احـتياجات وتوقعـات السكان      

ولذلك، بدأت النظم الصحية اإلقليمية بصورة خاصة، تربط براجمها املعنية بالرعاية النفسانية باإلجراءات اليت          . ما
يــتخذها اــتمع احملــلي بصــورة عامــة، مــثل شــبكات الدعــم االجــتماعي، وجمموعــات تــبادل املســاعدة، ورابطــات   

 .املستخدمني

ذلك، عادة ما تكون نوعية خدمات الرعاية النفسانية وإمكانية الوصول إليها عند مستوى وباإلضافة إىل    -٤١١
 مـبادرة مـن أجـل إعـادة هيكلة الرعاية الصحية العقلية     ١٩٩٠واسـتجابة هلـذه احلالـة، وضـعت يف عـام         . مـنخفض 

ت األولية، ولذلك تكون وبصـورة عامـة، ال يعتـرب أن الرعاية الصحية العقلية واجلسدية من املسائل ذا            . واجلسـدية 
ويوجــد لــدى الســلطات واألخصــائيني الصــحيني بعــض . ميزانيــتها منخفضــة وال تــتخذ الكــثري مــن الــتدابري بشــأا

. الـتحفظات بشـأن النهج اجلديدة املقترحة ألغراض الوقاية األولية، خاصة يف جمال االضطرابات العقلية واجلسدية               
االجتماعية املرتبطة باألشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وميكن وتنجم هذه املواقف جزئياً عن الوصمة 

ومتثل . أن تعـزى جـزئياً أيضـاً إىل الـتدريب الـذي يتـلقاه مقدمـو اخلدمـات، عـادة يف مستشفيات األمراض العقلية                        
 إا حتقق النتائج املـبادرة املتعـلقة بإعـادة هيكـلة الـرعاية النفسـانية حماولـة للتغـلب عـلى هـذا الوضـع وميكـن القول             

 .املتوخاة

ــلدان األمــريكية للصــحة بدعــم هــذه املــبادرة وحــث     ١٩٩٧ويف عــام  -٤١٢ ــتوجيهي ملــنظمة الب ــام اــلس ال ، ق
 .احلكومات األعضاء على تأييدها تأييداً تاماً
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 )ج(٥الفقرة 

 مكافحة الفقر عن طريق يتم تنفيذ اجلوانب الصحية من السياسة االجتماعية اليت أعدا احلكومة من أجل -٤١٣
 .اخلدمات االجتماعية األساسية، والرعاية الطبية اانية لكبار السن، والوقاية من األوبئة

 )د(٥الفقرة 

تـرمي هـذه السياسـات يف جمـال الصـحة إىل حتسـني إمكانيـة الوصـول إىل اخلدمـات الصـحية، وبالتايل إىل                    -٤١٤
 .حتسني املؤشرات الوطنية

 )ه (٥الفقرة 

يتمـثل أحـد اإلجـراءات احملددة اليت اختذت من أجل ختفيض معدل املواليد املوتى ومعدل وفيات األمهات                   -٤١٥
يف التأمني الصحي األساسي، الذي حيدد ويستهدف املشاكل الصحية ذات األولوية لألم والطفل استناداً إىل دراسة 

 .عن األوبئة

 املعــايري الصــحية، وال ســيما مكافحــة األمــراض الــيت تنتشــر وتــرمي الوقايــة مــن األوبــئة إىل حماولــة حتســني -٤١٦
وتبذل . ومـن املشـاكل الرئيسـية مـرض شـاغاس الـذي يصـيب نصف عدد السكان تقريباً       . بواسـطة كائـنات ناقـلة     

 .جهود مشتركة بني املؤسسات من أجل حتسني صحة السكان املعرضني لإلصابة ذا املرض

 )و(٥الفقرة 

بة املصــادر الثابــتة واملــتحركة لالنــبعاثات مــن أجــل رصــد نوعيــة اهلــواء يف مدينــتني    وضــعت بــرامج ملراقــ  -٤١٧
 .، انضمت بوليفيا إىل اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون١٤٨٤ومبوجب القانون رقم . رئيسيتني

ون، وامتـثاالً لـلجدول الـزمين الوطـين اإللـزامي مـن أجـل الـتخفيض التدرجيي ملركبات الكلوروفلورو كرب             -٤١٨
 .أُنشئت جلنة حكومية معنية بطبقة األوزون

 )ز(٥الفقرة 

وفقـاً للنظام الوطين للمعلومات الصحية، تتخذ وحدات رصد األوبئة سلسلة من التدابري من أجل الوقاية                 -٤١٩
وميكـن الوقاية من مرض احلصبة، غري أن معدل         . وفـيما يـلي عـرض للنـتائج       . مـن األمـراض وعالجهـا ومكافحـتها       

 . السنوي ذا املرض ال يزال مرتفعاًاإلصابة
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إحصاءات النظام الوطين للمعلومات  (١٩٩٨ و١٩٩٧حـاالت اإلصابة باألمراض يف الفترة ما بني عامي      
 ):الصحية

  حاالت؛١٠ من ٧احلصبة، : االجتاه 
  حالة؛٢٠٠ من ١٣٨السعال الديكي، : االجتاه 
  حالة؛٢٠ من ١٤كزاز املواليد، : االجتاه 
  حاالت؛٤ من ٣اخلناق، : هاالجتا 
 شلل األطفال، ال توجد حاالت؛: االجتاه 
  حاالت؛١٠ من ٩,٨٥٣السل، جبميع أشكاله؛ : االجتاه: االجتاه 
  حاالت؛١٠ من ٨، )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب : االجتاه 
  حالة؛١٥ من ١٣فريوس نقص املناعة البشرية عدمي األعراض، : االجتاه 
  حاالت؛٣ من ٢,٦٤السفلس، جبميع أشكاله، : هاالجتا 
  حاالت؛٦ من ٥,٤٨٤داء السيالن، : االجتاه 
  حالة؛٦٠ من ٥١,٤٧٨املالريا، : االجتاه 
  حالة؛٨٠ من ٦٣احلمى الصفراء، : االجتاه 
 . حالة٥٠٠ من ٣٤٧داء الكلب، : االجتاه 

مية إىل القضاء على انتشار املثقبية الكروازية عن وتشـارك بوليفيـا يف مـبادرة بـلدان املخـروط اجلـنويب الرا            -٤٢٠
 منـزل ٩٠ ٠٠٠ومـن أصل  .طـريق الـناقالت، وذلـك باسـتخدام مـبيدات احلشـرات ذات الفعاليـة عـلى املتخـلفات           

 . مرتل٣٥ ٠٠٠، ١٩٩٦عوجلت يف التسعينات، عوجل يف عام 

ال بــاز، وبيــين، وبــاندو، وســانتا كــروز،  وينتشــر داء الليشــمانيات يف املــناطق املداريــة وشــبه املداريــة يف   -٤٢١
ومل يبلّغ عن أي ( املتـبقية خماطية  ٦,٨ يف املائـة مـن احلـاالت املكتشـفة جـلدية، وال           ٩٣,٢وكـانت   . وكوتشـابامبا 

وعوجلـت احلـاالت املشخصـة بعقـاقري مـتعددة وجرعات      ).  يف الوديـان الدافـئة  ١٩٩٣أشـكال حشـوية إال يف عـام     
 .مناسبة

يف مقاطعـات ال بـاز، وسـانتا كـروز، وبيين، وخاصة يف     " سـيلفان "ت مـن احلمـى الصـفراء        ووقعـت حـاال    -٤٢٢
ويتم أيضاً حتصني . ومت االضـطالع حبمالت حتصني يف املناطق املهددة خاصة يف أوقات تفشي املرض           . كوتشـابامبا 

 طــريق معاجلــته ويــتم الســيطرة عــلى حــاالت تفشــي املــرض عــن  . اــندين الذيــن جيــرى تعبئــتهم يف هــذه املــناطق  
 .بالستريبتومايسني ورش املنازل بالدلتا مثرين
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وجنحـت بـرامج القضـاء عـلى األمـراض يف ختفيـض حـاالت اإلصـابة بشـلل األطفـال، واحلصبة، والكزاز،                       -٤٢٣
 .واخلناق، والسعال الديكي، والتهاب الكبد باء

نظيم محالت وبرامج من أجل منع تفشي  ومتت السيطرة على الكولريا على الصعيدين الوطين واإلقليمي بت         -٤٢٤
 .املرض عن طريق االهتمام بالنظافة الشخصية والصحة الغذائية

وبلغ معدل . وأُبلغ عن أكرب عدد من حاالت اإلصابة مبرض السل يف ال باز، وسانتا كروز، وكوتشابامبا  -٤٢٥
 .ت املراقبة املباشرة يف املائة يف حاالت السل الرئوي الذي عوجل على فترة قصرية حت٧٦الشفاء 

وتقـع حـاالت مـن اجلذام يف املناطق الريفية يف بيين، وباندو، وسانتا كروز، وكوتشابامبا، وشوكيساكا،             -٤٢٦
 ٠٠٠ لكل ١١٠ فرد، وبلغ معدل االنتشار ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٥وبـلــغ معـدل اكتشاف املرض   . وتارخيـا، وال بـاز   

 .عة تستخدم على نطاق واسعوأصبحت املعاجلة الكيميائية املتنو.  فرد١٠٠

ــداء الكــلب لــدى اإلنســان، كــانت    ٢٦٩وأُبــلغ عــن  -٤٢٧ ــة إصــابة ب ــة مــنها يف ســانتا كــروز  ٧١ حال  يف املائ
كما أُبلغ عن أمراض أخرى . ومت االضطالع حبمالت للقضاء على هذا املرض باستخدام برازيكانتيل. وكوتشابامبا

 .القالعيةحيوانية املصدر مثل داء الشريطيات واحلمى 

 )ح(٥الفقرة 

 توفري الرعاية الطبية واخلدمات ٢٥٢٦٥يف إطـار الـتأمني الصـحي األساسـي، يكفـل املرسـوم العـايل رقـم                  -٤٢٨
 .الطبية باان جلميع األشخاص الذين يوجدون على األراضي البوليفية، يف حالة مرضهم

 )ط(٥الفقرة 

 .رحلة التنفيذ، وسيتم حتليل نتائجه يف وقت الحقال يزال التأمني الصحي األساسي حالياً يف م -٤٢٩

 ٦الفقرة 

تـرد فـيما يلي األحكام العامة اليت ينص عليها القانون املتعلق حبقوق وامتيازات املسنني وبالتأمني الصحي          -٤٣٠
 ):١١٨٨٦القانون رقم (ااين لكبار السن 

 مــن اخلصــم واالمــتيازات للمواطــنني ، يســري نظــام١٩٩٨أكــتوبر / تشــرين األول١ ابــتداًء مــن -١املــادة 
البوليفيني الذين بلغوا الستني من العمر فما فوق، والذي حيق هلم مبوجبه احلصول على ختفيضات يف الرسوم 
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، ويف الضرائب املفروضة ٦املفروضة على اخلدمات العامة، والنقل العام على النحو املنصوص عليه يف املادة 
 . اتعلى ملكية املنقوالت والعقار

 حيــق للمواطــنني الذيــن بــلغوا الســتني مــن العمــر فمــا فــوق أن يتمــتعوا ــذا الــنظام مــن اخلصــم     -٢املــادة 
وبغية . وتكون االستفادة من هذا النظام شخصية، وفردية، وغري قابلة للنقل إىل أطراف ثالثة. واالمتيازات

رد وصفها يف املادة السابقة باسم املستفيد التمـتع ذا احلق، جيب أن تكون الفاتورة املتعلقة باخلدمات الوا  
ويف حالـة تقـدمي اخلدمـات العامـة، أو مـلكية العقـارات، جيـب أن يكـون سند امللكية أو عقد             . مـن اخلدمـة   

 .اخلدمات يف شكل وثيقة حكومية مؤرخة ما قبل إصدار هذا القانون

 عقارات أو تقدمي خدمات وعـلى املسـتفيدين الذيـن يوقعـون على عقود فيما يتعلق ببيع أو شراء             
عامـة يف تـاريخ الحـق إلصدار هذا القانون، أن يقدموا شهادة مبلكيتهم للعقار عن طريق تقدمي إثبات عن                  
دفـع الضرائب على املعامالت وإجناز اإلجراءات الرمسية فيما يتصل بتغيري االسم، فضالً عن عقد اخلدمات          

 .  يف حاالت البيع أو الشراءذي الصلة أو نسخة مصدقة عن ضريبة نقل امللكية

وعـلى مسـتعملي خدمــات امليـاه والكهـرباء الذيــن يطلـبون احلصـول عــلى خصـومات أن يقدمــوا          
 .شهادة بأوضاعهم يف شكل فاتورة مرافق أو عقد رهن عقاري

 يكون نظام اخلصم واالمتيازات الذي جيب أن تقدمه املؤسسة اليت توفر اخلدمات العامة وتوزع     -٣املـادة   
 : لكهرباء واملياه ألغراض االستهالك املرتيل، على النحو التايلا

 يف ٢٠ كيلوواط يف الشهر، خصم    ١٠٠صفر إىل   ): ينطـبق احلـد األقصـى لالستهالك      (الكهـرباء     
 .املائة

 ٢٠ متراً مكعباً يف الشهر، خصم  ١٥صفر إىل   ): ينطـبق احلد األقصى لالستهالك    (ميـاه الشـرب       
 .يف املائة

 تقـوم الكيانـات املسـؤولة عـن تطـبيق اخلصـومات املمـنوحة مبوجـب هذه املادة بتجميعها شهرياً           -٤املـادة   
وتصدر إدارة الضرائب شهادة بالرصيد الدائن . وبإصدار فاتورة بإمجايل اخلصم باسم اخلزانة العامة للدولة

 للــتداول ميكــن وتصــبح هــذه الشــهادة مســتنداً قــابالً . مــن الضــرائب مببــلغ اخلصــم املســجل عــلى الفــاتورة 
 .استخدامه لتسديد االلتزامات الضريبية
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 ).ه ( بوصفه الفقرة الفرعية ٨٤٣ من القانون رقم ٥٣ يدرج النص التايل يف املادة -٥املادة 

يتمـتع األشـخاص الذيـن بـلغوا السـتني مـن العمـر فما فوق والذين ميلكون عقارات ذات منفعة                      " 
 يف املائة من الضرائب السنوية إىل ٢٠محل إقامة دائمة خبصم قدره اجتماعية أو اقتصادية يستخدموا ك

 ".٥٧حد مبلغ الشرحية األوىل من اجلدول املنصوص عليه يف املادة 

 عـلى املؤسسـات املالكة للخدمات املتعلقة بالنقل الوطين للركاب باجلو والقطار والنهر، والنقل               -٦املـادة   
 . يف املائة لكل رحلة٢٠افظات، أن تقدم خصماً قدره الربي العام فيما بني املقاطعات واحمل

 تقدم االستحقاقات احلمائية لكبار السن، عن طريق التأمني الصحي ااين لكبار السن، جلميع            -٧املـادة   
املواطـنني الـبوليفيني الذيـن بـلغوا الستني من العمر فما فوق الذين ال يتمتعون بأي تأمني صحي ويقيمون                   

 .قليم البلدبشكل دائم يف إ

وينظم الفرع التنفيذي للحكومة نطاق التغطية ذا التأمني، ومتويله، الذي تتحمله اخلزانة العامة              
لـلدولة والبـلديات، وجمموعـة االستحقاقات اليت تقدمها مجيع اهليئات اإلدارية يف النظام البوليفي للضمان     

 .االجتماعي

 تقدم خدمات ذات طابع عام لألشخاص الذين بلغوا الستني  على الكيانات العامة واخلاصة اليت-٨املادة 
ويف حالة عدم   . مـن العمـر فما فوق أن ختصص ركنا مستقالً الستقباهلم وقضاء مصاحلهم باهتمام خاص              

 .ختصيص ركن مستقل، جيب منح املستفيدين األولوية يف صفوف االنتظار عند طلب اخلدمة

 : لة عدم االمتثال هلذا القانون تفرض العقوبات التالية يف حا-٩املادة 

يفقـد كـل مواطن يقوم بتزوير تاريخ ميالده من أجل احلصول على هذه املزايا، احلقوق                 )أ( 
واالمــتيازات املنصــوص عــليها يف هــذا القــانون، وذلــك ملــدى احليــاة، دون املســاس باإلجــراءات اجلــنائية     

 املناسبة؛

ل حالـة دومنـا اسـتثناء عـلى املؤسسات     تفـرض غـرامة تسـاوي ضـعفي مثـن اخلدمـة يف كـ               )ب( 
 . واألشخاص الطبيعيني الذين يتعني عليهم تقدمي خصومات

 .  يلغي هذا القانون مجيع األحكام املخالفة له-١٠املادة 

 .بند انتقايل
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إىل حني بدء العمل بسجل اهلوية الوطنية، تعترب بطاقات اهلوية، وبطاقات السجل الوطين املوحد،  
مـة العسـكرية وثـائق صـاحلة ألغـراض احلصـول عـلى االسـتحقاقات مبوجـب نظـام اخلصم                     وشـهادات اخلد  
 .واالمتيازات

تقدم اخلصومات املنصوص عليها مبوجب أحكام هذا القانون فور تقدمي أي من الوثائق املذكورة  
 .أعاله

 ٧الفقرة 

عدت وسائل للرقابة التنفيذية    ألغـراض ختطيـط وتشـغيل دوائـر اخلدمـات املشـاركة يف القطاع اتمعي، أُ                -٤٣١
 :على استخدام االستمارات واملستندات يف إطار التأمني الصحي األساسي

 ؛١١سجل رعاية املرضى اخلارجيني، االستمارة نون  - 

 ؛١٢سجل الرعاية يف املستشفيات، االستمارة نون  - 

 ؛١٣سجل الفحوصات املتعلقة باملختربات والتوليد، االستمارة نون  - 

  ألف؛١٤سجل التكاليف املتنوعة املرتبطة بنقل حاالت الطوارئ للتوليد، االستمارة نون  - 

سـجل الـتكاليف املتـنوعة املرتـبطة بالزيارات إىل اتمعات احمللية اليت ال توجد ا مرافق للرعاية                    -
  باء؛٤الصحية، االستمارة 

 شهادة اإلحالة؛ - 

 طلبيات املختربات؛ - 

جيــب أن حتمــل الوثيقــة اخلــتم الــرمسي هليــئة  (١٥قاقات املقــررة، االســتمارة نــون شــهادة االســتح -
 ؛)اخلدمات الصحية على صعيد املقاطعات لكي تكون صاحلة

 بطاقة التأمني الصحي األساسي؛ - 

 كتيب تسجيل االشتراك؛ - 

 بطاقة وصف العالج؛ - 
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 بطاقة الصيدلية؛ - 

 ة؛تقرير االستهالك الشهري وطلب األدوي - 

 التاريخ السريري؛ - 

 .سجل األمومة - 

ال تقـدم الـرعاية عـن طـريق العامـلني اـتمعيني الـريفيني إال يف البـلديات الـريفية اليت ال تتوفر هلا إمكانية                         -٤٣٢
وتقوم الدوائر الصحية بتدريب هؤالء العاملني وبإصدار الشهادات والتصاريح هلم . الوصول إىل اخلدمات الصحية

 .  إىل لوائح هيئة اخلدمات الصحية على صعيد املقاطعاتاستناداً

وحيـدد متويـل العامـلني اـتمعيني الـريفيني االسـتحقاقات الواجـبة الدفع يف إطار هذا الترتيب يف البلديات            -٤٣٣
 .طوتشمل تكلفة اخلدمات األدوية واملواد فق. الريفية اليت ال تتوافر هلا إمكانية الوصول إىل اخلدمات الصحية

 يف الزيارات الدورية ١٢٥٢٦٥ من املرسوم العايل رقم ٧وتتمثل زيارات املتابعة املنصوص عليها يف املادة  -٤٣٤
ويتم برجمة هذه الزيارات . اليت يضطلع ا موظفو الصحة إىل اتمعات الريفية اليت تفتقر إىل مرافق الرعاية الصحية

 يف ١٠درجها يف اخلطة التشغيلية السنوية احمللية، حبد أقصى ال يتجاوز          سـنوياً، مث توافـق عـليها الدائرة الصحية وت         
ويتم تسديد املدفوعات على أساس جداول  . املائـة مـن إمجـايل امليـزانية السـنوية لصـندوق الصـحة التعويضي احمللي               

قوم كل بلدية وت. والـتكاليف املشـمولة هـي الـنقل بالـرب أو الـنهر، والرسـوم، وتكاليف السفر، والوقود            . األنشـطة 
 باء اليت ترفق بشهادة ٤وجيب اإلعالن عن تكلفة الزيارات الدورية يف االستمارة  . بوضـع جـدول لتكاليف السفر     
 .االستحقاقات املقررة كل شهر

 ٨الفقرة 

يف إطار اخلطة االستراتيجية للصحة من أجل مكافحة الفقر، ترد فيما يلي األهداف من الوقاية من األوبئة  -٤٣٥
 :بادئ التوجيهية االستراتيجيةوامل

زيـادة الوعـي العـام باخلدمات التنشيطية والوقائية عن طريق استراتيجيات إعالمية مناسبة توضع                )أ( 
 كجزء من اخلطة االستراتيجية االجتماعية للصحة اتمعية؛

 نوعيــة وضـع آليـات للـتفاعل والتنســيق يف إطـار السياسـات الوطـنية لألمــن الغذائـي بغيـة ضـمان          )ب( 
 وسالمة األغذية اليت يستهلكها السكان، وتشجيع الوعي باألمور البيئية؛
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مــنح األولويــة ملخصصــات امليــزانية مــن اخلــزانة العامــة لــلدولة يف هــذا امليــدان، وإعــادة ختصــيص    )ج( 
تملني، وغريها من األمـوال والدعـم الـتقين املقـدم مـن اهليـئات الدوليـة، واملشـاريع، والبلدان الصديقة، واملاحنني احمل            

املصـادر، وذلك بأثر فوري من أجل تعزيز اخلدمات التنشيطية والوقائية واألنشطة ذات األولوية لألغراض املتعلقة        
 .باألوبئة

 ٩الفقرة 

 من العهد متشياً مع ١٢مت العمل على كل من اجلوانب اإلجيابية والسلبية من احلق املنصوص عليه يف املادة  -٤٣٦
 وذلـك يف جمـاالت الصحة العقلية واجلسدية، وختفيض معدل وفيات املواليد والرضع، ومنو األطفال      قـدرات البـلد،   

 .منواً صحياً، والوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها

 ١٣ املادة -حاء 

 )أ(١ من العهد، الفقرة ١٣املبادئ التوجيهية، املادة 

 مـن الدسـتور السياسـي لـلدولة عـلى أن التعلـيم أمسـى مهمـة لدى الدولة، وعلى جمانية                      ١٧٧ تـنص املـادة    -٤٣٧
 .التعليم العام وإلزامية التعليم االبتدائي

 بوضع برنامج إلصالح التعليم يرمي إىل ١٩٩٣ويف هـذا السـياق، قـامت آخـر ثالث حكومات منذ عام             -٤٣٨
تعلـيم االبتدائي وحتسني النوعية ومستوى اإلنصاف يف النظام         زيـادة الـتغطية بصـورة كـبرية، خاصـة عـلى صـعيد ال              

وتشمل التدابري املقترحة يف إطار هذا الربنامج متديد فترة التعليم االبتدائي من مخس سنوات إىل    . التعلـيمي الوطـين   
 .مثاين سنوات، وإدخال تعديالت على املنهاج الدراسي وجعل النظام ال مركزي

 )ب(١الفقرة 

ويـتاح باان يف مجيع  . التعلـيم الـثانوي، مـثله مـثل التعلـيم االبـتدائي، يف مؤسسـات عامـة وخاصـة           يقـدم    -٤٣٩
 . املؤسسات العامة، مع أن إمكانيات الوصول إىل التعليم أكرب يف املناطق احلضرية منها يف املناطق الريفية

 :وترد فيما يلي تغطية التعليم الثانوي يف إطار التعليم البديل -٤٤٠

التعلـيم األساسـي املسـرع، أي دروس حمـو األميـة األساسية للكبار الذين مل يلتحقوا باملدرسة أو                -
 تركوها؛

 املعهد البوليفي للتدريب املهين، الذي يقدم خمتلف أنواع التدريب التقين املتخصص للكبار؛ - 
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ص الذين بلغوا احلادية مركـز التعلـيم املتوسـط املسـرع، الذي يقدم برناجماً تعليمياً جلميع األشخا           -
والعشـرين مـن السـن مـن أجـل احلصـول عـلى شـهادة الـبكالوريا لـلطالب الراشـدين بعد دراسة                        

 تستغرق سنتني؛

املراكـز املتكامـلة يف املـناطق احلضـرية الـيت تقدم منهاجاً دراسياً متكامالً يربط ما بني الدراسات                    -
 التقنية والبشرية ويشترك فيه اتمع؛

التعلـيمية اـتمعية والـريفية املتكامـلة الـيت تقـوم بـتدريب اليـد العاملة املؤهلة، واملوظفني                   املراكـز    -
التقنيني من الرتب املتوسطة يف املناطق الريفية، وتوفر املوارد الالزمة لسوق العمل من أجل تنظيم 

 وحدات إنتاجية؛

ليماً متكامالً يف العلوم االجتماعية     مراكـز العـلوم البشـرية والتعلـيم الـتقين الـزراعي، اليت تقدم تع               -
التعلـيم اتمعي، والتدريب التقين واملهين،   : والبشـرية ومهـارات تقـنية عـن طـريق ثـالث دورات            

 .وشهادة البكالوريا العامة

 )ج(١الفقرة 

ي العام أو النظام الفرع: ينقسم نظام التعليم العايل يف بوليفيا، خاصة يف اجلامعات، إىل نظامني فرعيني مها -٤٤١
وتصل تغطية النظامني .  جامعة٢٧ جامعة، والنظام الفرعي اخلاص الذي يتألف من ١٢احلكومي، الذي يتألف من 

 .  عاماً من العمر٢٥ و١٨ يف املائة من جمموع السكان ما بني ٢٥إىل حوايل 

اجلامعــات العامــة أو غــري أن . وال توجــد أيــة قيــود رئيســية عــلى إمكانيــة احلصــول عــلى التعلــيم اجلــامعي  -٤٤٢
 دوالراً مـن دوالرات الواليـات املتحدة سنوياً، بدأت تفرض      ٢٠احلكوميـة، الـيت ال تبـلغ رسـوم االلـتحاق ـا إال               

بعـض القيـود عـلى حـرية االلـتحاق الـيت كـانت سـائدة إىل مـا قبل عشر سنوات تقريباً، مثل حتديد حصص نسبية                  
 . لدخول ودورات ما قبل االلتحاقلبعض املقررات التعليمية، وفرض امتحانات ل

وفيما يتعلق باجلامعات اخلاصة، يتمثل العائق الرئيسي يف تكلفة االلتحاق املرتفعة ورسوم األكل والسكن  -٤٤٣
غري أن معظم هذه اجلامعات . دوالر سنويا١ً ٢٠٠ و٨٠٠اليت يتعني على الطالب دفعها شهرياً واليت تتراوح بني        

 .  على إمكانية االلتحاق ا، متشياً مع مبدأ حرية احلصول على التعليمال تفرض أي قيود رئيسية
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 )د(١الفقرة 

متـثل املدارس الليلية إحدى وسائل توفري التعليم االبتدائي وتعليم األطفال واملراهقني والشباب العاملني يف      -٤٤٤
 الوزارة لشؤون التعليم البديل، بتنفيذ ولذلـك، تقوم وزارة التعليم والثقافة والرياضة، عن طريق وكالة      . الشـوارع 

وضـع وتـنفيذ منهاج تعليمي للمدارس الليلية لألطفال واملراهقني والشباب العاملني يف الشوارع              "مشـروع معـنون     
ويوجد . ويتم حالياً التصديق على الربامج اجلديدة رمسياً      . ، الذي يقدم دورات اختيارية باان     "وأطفـال الشوارع  

لألنشطة التعليمية والتدريبية يستهدف األطفال والشباب الذين يعيشون يف الشوارع وغري امللتحقني            أيضـاً برنامج    
 . مبدارس، ويرمي هذا الربنامج إىل إعادة تأهيلهم ودجمهم يف املدارس ويف أسرهم

ضور اليومي ونظـراً ملعـدل التسـرب املرتفع يف تعليم الكبار، والذي يعزى إىل أوضاع العمل اليت جتعل احل        -٤٤٥
يف املراكز عسرياً، تقوم وزارة التعليم والثقافة والرياضة منذ ثالث سنوات بتنفيذ مشروع لتعديل املنهاج التعليمي 

)(R.A.028/94              ال يـزال يف مرحلته التجريبية، ويرمي إىل وضع منهاج تعليمي منوذجي للتعليم االبتدائي والتعليم ،
 . ة األملانية لتعليم الكبارالثانوي املسرع بالتعاون مع الرابط

وعلى حنو مماثل، تقوم أيضاً املراكز التعليمية مثل املعهد البوليفي للتدريب املهين، ومركز التعليم املتوسط           -٤٤٦
املسـرع، واملركـز املـتكامل، واملركـز التعلـيمي اـتمعي والـريفي املـتكامل، ومركـز العـلوم البشرية والتعليم التقين                       

أعــاله، بـتقدمي خدمــات حلـاالت مـن الــنوع املشـار إليــه يف هـذا اجلــزء      ) ب(١رد وصــفها يف الفقـرة  الـزراعي، الـوا  
 . الفرعي

 ٢الفقرة 

ال شـك يف أن إحـدى الصـعوبات يف هـذا الصـدد هـي قـلة املـوارد البشـرية واملاليـة الالزمـة لتنفيذ املناهج                -٤٤٧
وتـرد يف اجلـدول أدنـاه األهـداف املتعـلقة بـتغطية التعليم       . ةالتعلـيمية وقـلة احلوافـز لـلعمل يف املـناطق الـريفية الـنائي        

 . ١٩٩٧االبتدائي منذ عام 

 )بالنسبة املئوية (األهداف

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 على الصعيد الوطين ٧٩,٨ ٨٢,٢ ٨٥,٣ ٨٦,١ ٨٦,٩
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 ٣الفقرة 

وترد . ١٩٩٧ يف املائة يف عام ٧٩,٨اص بلغت النسبة الصافية للتغطية الفعلية للتعليم االبتدائي العام واخل -٤٤٨
الطالب "و" ١٩٩٨مؤشرات التعليم، التعليم العام،      ("٢ و ١املعلومات املتعلقة بالتعليم االبتدائي العام يف املرفقني        

 "). ١٩٩٨امللتحقون باملدارس حسب املنطقة واجلنس، وحسب املقاطعة، 

ت ا الدولة واتمع املدين مبساعدة دولية على مر العقدين ويف ميـدان حمو األمية، كانت اجلهود اليت قام       -٤٤٩
 . املاضيني عشوائية ومتفرقة وذات نوعية متقلبة، وكان أثرها ضئيالً جداً على مشكلة ذا احلجم

-١٩٩٨للفترة " حمو األمية من أجل حتسني احليــاة واالنتـاج "وأعدت احلكومة احلالية خطة وطنية بشأن        -٤٥٠
 .يلة ملكافحة الفقر، كوس٢٠٠٢

 جمموع عدد األميني أمية مطلقة واألميني وظيفياً

 )١٩٩٨تقديرات عام (

 
 اموع

التسـرب يف 
الصف اخلامس

األميون الذين مل 
 يتلقوا أي تعليم

 
 األميون أمية مطلقة

 السكـان ما بـني
  من العمر٤٥و١٥

 
 السنة

١٩٩٨ ٣ ٥٧٩ ٩٢١ ٤٤٧ ٤٩٠ ١٩٣ ٣١٦ ٣٩١ ٨٧١ ١ ٠٣٢ ٦٧٧

وتقـدم اخلطـة، عـن طـريق العمـل املسـتدام املنسـق عـلى الصـعيد الوطين، استجابة فعالة حلالة واحتياجات                 -٤٥١
 : األميني الذين جتاوزا اخلامسة عشرة من العمر، مع إيالء اهتمام خاص للفئات التالية

  عاماً؛٤٥ و١٥الفئة العمرية ما بني  )أ( 

النساء، واجلماعات من السكان األصليني ( األمية والفقر  الفـئات الـيت تسـجل أعـلى معدالت من          )ب( 
 ، مع مراعاة احلاجة إىل معاملة منصفة؛)واجلماعات الريفية

 .الفئات ذات اإلمكانية االنتاجية من حيث الكفاءة )ج( 
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 ٢٠٠٢-١٩٩٩السكان املستهدفون من األميني أمية مطلقة حسب السنة، 

  ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ اموع

 املستهدف صفر ٢٠٧ ٤٠٦ ٢٠٧ ٤٠٧ صفر ٤١٤ ٨١٣

 النسبة املئوية صفر ٥٠ ٥٠ صفر ١٠٠

 ٢٠٠٢-١٩٩٩السكان املستهدفون من األميني وظيفياً حسب السنة، 

  ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ اموع

١٤٦ ٢٩٧ ٢٤٣ ٠٧٥ ٢٠٤ ٨١٥ صفر ٥٨٥ ١٨٧  املستهدف

 النسبة املئوية ٢٥ ٤٠ ٣٥ صفر ١٠٠

 ٤الفقرة 

 يف املائــة مــن اإلنفــاق ١٤غت نســبة اإلنفــاق عــلى التعلــيم قــبل املدرســي والتعلــيم االبــتدائي والــثانوي  بــل -٤٥٢
 . ١٩٩٨احلكومي اجلاري يف عام 

ويـرد يف اجلـدول أدنـاه اإلنفـاق اجلـاري عـلى التعليم االبتدائي والثانوي كنسبة مئوية من جمموع اإلنفاق             -٤٥٣
 .اجلاري يف هذا القطاع

 )نسبة املئويةبال (األهداف

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 على الصعيد الوطين ٧١,٠ ٧١,٠ ٧٣,٦ ٧٤,٦ ٧٦,٤
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 .النظام الرمسي والنظام البديل: وينقسم نظام املدارس البوليفية إىل نظامني فرعيني مها -٤٥٤

 :ويتألف النظام الفرعي الرمسي مما يلي -٤٥٥

وتقدم الدولة سنة واحدة على األقل من التعليم .  األسرةيبدأ مببادرة من  : املسـتوى قـبل املدرسي     )أ( 
 الرمسي كمرحلة حتضريية للتعليم االبتدائي؛ 

يـرمي إىل حتقيـق أهـداف تتعـلق بـالقدرات اإلدراكيـة، والعاطفيـة، والنفسـية         : املسـتوى االبـتدائي   )ب( 
السرعة التعليمية اخلاصة م دون   احلركية، يكل مرن غري مقسم إىل صفوف من أجل متكني التالميذ من التقدم ب             

ويستغرق املستوى يف املتوسط مثاين سنوات، وينقسم . إعـادة السـنة، إىل أن حيققـوا األهـداف احملددة هلذا املستوى       
الدورة التعليمية األساسية، اليت ترمي إىل حتقيق املهارات األساسية يف جمال القراءة االجيابية � �١: إىل ثالث دورات

والدورة التعليمية التطبيقية، اليت ترمي إىل      � �٢ والتعـبري الشـفوي واخلطـي، والـتفكري احلسـايب البسـيط؛              والسـلبية، 
والدورة التعليمية األساسية، اليت ترمي إىل � �٣تدريـس املعـارف العلمية والتكنولوجية البسيطة واملهارات التقنية؛     

لتنمية اللغوية، والرياضيات، والفنون التشكيلية، واملوسيقى، حتقيق أهداف يف جمال العلوم الطبيعية واالجتماعية، وا
 والفن املسرحي؛ 

يتألف من دورتني متكنان التالميذ من التقدم بالسرعة التعليمية اخلاصة م دون : املستوى الثانوي )ج( 
 حتقيق مهارات ومعارف وترمي الدورة التكنولوجية إىل. إعادة السنة، إىل أن حيققوا األهداف احملددة هلذا املستوى

أما الدورة املتميزة فتنقسم إىل . تقـنية مـن الطـراز األول والتعمق يف األهداف اليت مت حتقيقها يف املستوى االبتدائي            
 .التقين املتوسط، والعلوم الطبيعية والبشرية: خيارين مها

 . خلاص، والتعليم الدائمويـتألف النظام الفرعي التعليمي البديل من تعليم الكبار، والتعليم ا -٤٥٦

 )أ(٥الفقرة 

تـبني النسـب املـئوية لألرقـام املتعـلقة بإمكانيـة وصـول األوالد والبـنات إىل الـنظام املدرسي والتحاقهم به                         -٤٥٧
وترد يف اجلدول أدناه املعدالت الصافية للتغطية يف عام . تفضيالً صغرياً لألوالد يف املستويات الثالثة للنظام الرمسي

١٩٩٨. 
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  األوالد البنات

  يف املائة٣٨

  يف املائة٨٦

  يف املائة٣٨

  يف املائة٣٧

  يف املائة٨٩

  يف املائة٤١

 املستوى األويل

 املستوى االبتدائي

 املستوى الثانوي

 

 )ب(٥الفقرة 

 والسكان ، حق جلميع املواطنني، رجاالً ونساًء،١٩٥٥إن التعليم، منذ إصدار قانون التعليم البوليفي لعام  -٤٥٨
القانون رقم (كمـا يـنص قـانون إصـالح الـنظام التعلـيمي       . األصـليني، والفالحـني، واملهاجـرين داخـلياً أو خارجيـاً         

 .  على أن يكون النظام التعليمي يف بوليفيا متعدد الثقافات وبلغتني١٩٩٤يوليه /الصادر يف متوز) ١٥٦٥

ن عرقياً أو دينياً أو لغوياً أو غريه، يعيق حق مجيع وبذلك، ال يوجد أي شكل من أشكال التمييز، إن كا      -٤٥٩
 . البوليفيني أو األجانب املقيمني يف بوليفيا يف التعليم

القانون رقم (ونتـيجة العـادة اهليكلة القانونية مبوجب اإلصالح التعليمي، ووفقاً للقانون املتعلق باملعوقني      -٤٦٠
الــتحاق الطــالب الذيــن لديهــم احــتياجات تعلــيمية خاصــة   ، يــتم تســهيل ٢٤٨٠٧واملرســوم العــايل رقــم ) ١٦٧٨

بالـنظام املدرسـي العـادي عـن طـريق يـئة الظـروف االداريـة واملؤسسـية املؤاتيـة وإنشـاء اهليـاكل األساسية ووضع              
ويشار، على وجه اخلصوص، إىل ما    . املـناهج الدراسـية مـن أجـل تعزيـز مشـاركتهم الـتامة يف إطار تكافؤ الفرص                 

 :يلي

مـل املراكـز التعلـيمية اخلاصة على وضع نظام يتسم باملزيد من املرونة وبالقدرة التقنية الالزمة                  تع -
 لدمج طالب هذه املراكز يف املدارس العادية؛

وعـلى صـعيد املـوارد البشـرية، تـبدأ عمـلية جديدة من التصديق والتدريب بغية مواجهة التحدي                  -
 حد ممكن؛املتمثل يف تطوير قدرات الطالب إىل أقصى 

ويـتم إعـادة تنظـيم املـنهاج الدراسـي حسـب جمال االهتمام بغية تعزيز التنسيق للمعايري التشغيلية             -
 والتقييمية لالحتياجات التعليمية اخلاصة؛
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وعـلى الصـعيد املؤسسـي، يـتم تعزيـز املؤسسـات الـيت تقـدم خدمـات لـلمعوقني من أجل تشجيع                      -
 ؛"مدرسة للجميع"مشاركة اجلميع يف 

على صعيد السياسات العامة، بدأت عملية من التكامل ما بني القطاعات من أجل املساعدة يف              و -
 ).مبا يف ذلك يف جمال التعليم(وضع سياسات متكاملة ترمي إىل التصدي ملسألة االعاقة بأكملها 

 )ج(٥الفقرة 

ملـناطق الريفية حيث ال يتمتع  عـلى الـرغم مـن أن التعلـيم يف بوليفيـا جمـاين وإلـزامي، تسـتمر املشـاكل يف ا                -٤٦١
غري أنه يف إطار . السـكان أحيانـاً بإمكانيـة الوصـول إىل التعليم، وذلك يعود أساساً إىل عدم وجود مرافق تعليمية           

 .اإلصالح التعليمي، يتم وضع استراتيجيات من أجل زيادة عدد املدارس يف املناطق الريفية

والثقافة والرياضة على وضع مقترح يرمي إىل الوصول إىل املناطق وعـلى حنـو ممـاثل، تعمـل وزارة التعليم        -٤٦٢
 .الريفية واملناطق احلضرية احمليطة باملدن عن طريق مشروع للتعليم الثانوي البديل عن بعد

 )د(٥الفقرة 

الثالث يسمح النظام الثنائي اللغة املطبق يف املدارس االبتدائية بالتدريس والتعلم بلغات السكان األصليني               -٤٦٣
وتقـوم الـوزارة بوضـع بـرنامج تعلـيمي خاص من أجل وضع              . األكـثر انتشـاراً، وهـي كيتشـوا، وأميـارا، وغـواراين           

 .ترتيبات ثنائية اللغة للغات األقليات الثالثني اليت تتحدث ا الشعوب األمازونية

 ٦الفقرة 

 .عيجيرى حالياً مجع املعلومات املستكملة يف إطار هذا العنوان الفر -٤٦٤

 ٧الفقرة 

وتقوم كنائس خمتلف الطوائف بإدارة .  يف املائة من مجيع املؤسسات التعليمية  ٨٨متـثل املـدارس احلكومية       -٤٦٥
 . يف املائة، وذلك مبوجب اتفاقات خاصة٦نسبة إضافية من املدارس احلكومية تبلغ 

ات خاصة، وال يواجه من يرغب يف إنشاء  يف املائة فتديرها جه٦أمـا النسـبة املتبقية من املدارس والبالغة       -٤٦٦
وتقـوم الدولـة بتنظيمها بشكل تبقي فيه على احلد األدىن من املعايري فيما يتعلق         . مـثل هـذه املـدارس أي صـعوبات        

 .باهلياكل األساسية، واملناهج الدراسية، وشروط العمل للمعلمني، وأثر الرسوم املدرسية على األسر املعنية
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 ٨الفقرة 

 . التشريعات اليت وضعت مؤخراً إىل تعزيز قدرة الدولة يف جمال توسيع نطاق هذا احلقترمي -٤٦٧

 ٩الفقرة 

قـامت املسـاعدة الدوليـة بـدور متويـلي أساسـي منذ بدء العمل باإلصالح التعليمي، وحىت قبل تنفيذه ويف                 -٤٦٨
 .مرحلة صياغة املقترح

قدمة من املنظمات الدولية التعليم األساسي فحسب، بل      وعـالوة عـلى ذلـك، مل تدعم املساعدة التقنية امل           -٤٦٩
قدمـت الدعـم أيضـاً لـتطوير التعلـيم الـتقين، والـثانوي، والتعليم غري اجلامعي من املرحلة الثالثة، والتعليم اجلامعي،          

ريكية وتقوم منظمات مثل منظمة الدول األيبريية األم      . واألنشـطة العـلمية والتكـنولوجية، ودعـم األنشـطة الـثقافية           
للـتربية والعـلم والـثقافة، واليونسكو، واتفاقية أندريس بيلو، ومنظمة الدول األمريكية، بتقدمي الدعم املستمر هلذه              

 .األنشطة

 ١٤املادة  -طاء 

 .ينص الدستور السياسي للدولة على إلزامية وجمانية التعليم االبتدائي يف بوليفيا -٤٧٠

 ١٥املادة  -ياء 

 )أ(١ من العهد، الفقرة ١٥املادة املبادئ التوجيهية، 

 :تقدم الدولة الدعم املايل ملختلف األنشطة الثقافية -٤٧١

 اإلشراف على اإلنتاج السينمائي وتعزيزه عن طريق صندوق الس الوطين للسينما؛ - 

تدفـع الدولـة مرتـبات األوركسترا السيمفونية الوطنية، وتقدم منظمات القطاع اخلاص التربعات          - 
 ا من أجل تنمية أنشطتها؛هل  

 تقدمي الدعم جلمعية الكورس البوليفية مبوجب الترتيبات ذاا؛ - 

 تقدم الدولة جوائز يف جمال الفن واألدب؛ - 
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خمتـلف املهـرجانات الـثقافية اليت تدعمها الدولة، واملؤسسات اخلاصة، واملنظمات الدولية، مبا يف           -
مهــرجان تشــيكيتوس للموســيقى الــباروكية،    ذلــك مهــرجان ســوكري ومهــرجان بوتوســي، و    

 .واملهرجانات املسرحية

 )ب(١الفقرة 

يف إطـار نظـام اإلدارة الالمركـزي، تـتحمل البـلديات املسـؤولية عـن اهليـاكل األساسية لتشجيع املشاركة                  -٤٧٢
 ).املراكز الثقافية، ومعارض األعمال الفنية، واملسارح(الشعبية يف ميدان الثقافة 

ع باإلشراف على اهلياكل األساسية ملتاحف الدولة مؤسسات ووزارة التعليم والثقافة والرياضة عن وتضطل -٤٧٣
 .طريق وكالة الوزارة لشؤون الثقافة

 .وتقوم البلديات بإدارة املكتبات -٤٧٤

 )ج(١الفقرة 

ثقافة والرياضة، تقـوم احلكومـة حاليـاً، عـن طـريق خمتـلف اإلدارات املتخصصـة الـتابعة لـوزارة التعلـيم وال                    -٤٧٥
بـالعمل عـلى تعزيـز ثقافـة السـكان األصـليني، واملراكـز الـتارخيية، ومواقـع اآلثار، وتسجيل التقاليد املنقولة بطريق              

 .الكالم كوسيلة إلحياء اهلوية الثقافية

 وعـلى حنـو ممـاثل، ويف إطـار أعمـال اليونسـكو بشأن التراث الثقايف العاملي، اختذت خطوات يف السنوات         -٤٧٦
وتشــمل املواقــع املعــنية . القليــلة املاضــية مــن أجــل تعزيــز جوانــب مــن هويــة بوليفيــا الــثقافية عــلى الصــعيد الــدويل  

 .سوكري، وبوتوسي، والبعثات التبشريية اليسوعية يف تشيكيتوس وسامايباتا، وكان آخرها أنقاض التيواناكو

 )د(١الفقرة 

عم األحداث الثقافية اإلقليمية مثل احلفالت ومهرجانات       وتشـجع املؤسسات اخلاصة والبلديات تعزيز ود       -٤٧٧
 .املوسيقى والرقص

 Semillas del)وتقـوم وزارة التعليـم والثقافـة والرياضــــة بوضع برامج ومشاريع أقاليمية للتكامل الثقايف  -٤٧٨

Arte)" الفترات الباروكية، وكذلك مشاريع من أجل استعادة الوثائق ونشر مقطوعات موسيقية من" بذور الفــن 
 .واالستعمارية، واجلمهورية
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 )ه (١الفقرة 

عـلى الـرغم مـن عدم وجود تشريع حمدد يلزم وسائط اإلعالم بتخصيص نسبة حمددة من براجمها ألغراض                 -٤٧٩
 أن غري.  يف املائة على األقل للربامج ذات املصدر احمللي٥٠تعزيز احلياة الثقافية، توجد قاعدة عامة بتخصيص نسبة 

 .معظم وسائط اإلعالم ال متتثل لألسف هلذا املعيار

وعـلى حنـو ممـاثل، شـهدت السنوات األخرية استمرار العمل على حفظ التراث املعماري والفين واآلثاري              -٤٨٠
 .وتضطلع الدولة ذا العمل باالشتراك مع البلديات، ومبساعدة دولية. وصيانته وترميمه

 .شريعات يف ميدان التراث الثقايف من جانب اجلهات املعنية مباشرة باملسألةويتم حالياً تعديل الت -٤٨١

 )و(١الفقرة 

تقـوم احلكومــة حاليـاً بعمــلية صــياغة الـربنامج الوطــين لــلدفاع عـن الــتراث الــثقايف، بالتنسـيق مــع اهليئــتني       -٤٨٢
 والبلديات، ومؤسسات اتمع التشريعية والقضائية، والكنائس، والشرطة والقوات املسلحة، وسلطات املقاطعات       

ويتمـثل املضـمون األويل واألساسـي للـربنامج يف وضع منهاج لتدريس التراث الثقايف، بشكل خيضع لنفس           . املـدين 
. الـنهج األفقي املتبع فيما يتعلق بالتثقيف البيئي، وذلك عن طريق قرار تتخذه احلكومة مبوافقة سلطات املقاطعات         

نظراً إىل أن التعليم الثانوي سيشمل للمرة األوىل عنصراً مكرساً للتراث امللموس وغري         وهـذه اخلطـوة هامـة للغاية        
املـلموس والطبيعي، علماً بأن التراث الطبيعي الذي جتسده العالقة بني اإلنسان واحمليط احليوي جمال زاخر بالثقافة          

 .إىل أبعد احلدود

ئط اإلعالم واالتصاالت من أجل زيادة التوعية بضرورة  وستشـمل احملتويات الالحقة عهداً وطنياً مع وسا        -٤٨٣
 .الدفاع عن التراث امللموس وغري امللموس والطبيعي ومحايته

 .ويف غضون ذلك، تسري األمور على النحو الوارد وصفه حتت العنوان الفرعي السابق -٤٨٤

 )ز(١الفقرة 

، ١٩٩٢أبريل / نيسان١٣ الصادر يف ١٣٢٢ من قانون حقوق التأليف، وهو القانون رقم ١تقضي املادة  -٤٨٥
بـأن تـنظم أحكـام القـانون، ذات الصـلة بالـنظام العام واملصلحة االجتماعية، مسألة محاية حقوق املؤلف خبصوص        

كما يقرر . األعمال اإلبداعية األصلية، إن كانت أدبية أو فنية أو علمية، واحلقوق ذات الصلة املنصوص عليها فيه
م وجود حاجة إىل تسجيل أو إيداع العمل، أو االمتثال ألي شكلية رمسية أخرى، بغية التمتع          القـانون صراحة عد   

 ).٢املادة (باحلماية، نظراً إىل أن العمل حممي منذ حلظة إنشائه 
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ومـن ضـمن القيـود املفروضـة عـلى حقـوق الـتأليف، يـنص القـانون عـلى أنه جيوز االستشهاد مبؤلف، أي                   -٤٨٦
مـن أعمـال اآلخـرين يف عمـل أصيل، شرط أن تكون هذه األعمال قد نشرت وأن يشار إىل             إدراج أجـزاء قصـرية      

املصدر واسم املؤلف؛ وأن يدرج االقتباس ألغراض االستشهاد أو التحليل االنتقادي، أو التعليق، أو إلصدار رأي       
 ).٢٤املادة (غراض جائرة بشأنه، ألغراض التعليم أو البحث، والستخدام نزيه يتناسب مع اهلدف املرجو وليس أل

 )ح(١الفقرة 

تتحمل الدولة املسؤولية عن املدارس العليا للتعليم املهين يف مجيع ميادين الثقافة والفنون، مبا يف ذلك معهد  -٤٨٧
. املوسيقى الوطين، واملدرسة الوطنية للفنون اجلميلة، واملدرسة الوطنية للفنون التشكيلية، ومدرسة الرقص املعاصر    

م اجلامعـات دورات يف الفـنون واآلداب، بغيـة إبـراز قـدرات الطالب الفنية إىل أقصى حد، وتشجيعهم على                 وتقـد 
ومتثل املسائل الثقافية والفنية، كما ميثل التراث الطبيعي والثقايف، جزءاً هاماً . متابعة حيام املهنية يف هذه امليادين

 .، واهلندسة البيئية، واالتصاالت االجتماعية، والسياحةمن الدورات التعليمية يف جمال اهلندسة املعمارية

 )ط(١الفقرة 

مت التوقيع على اتفاقات ثنائية وأخرى متعددة األطراف، وشن محالت قوية وعلى نطاق واسع يف وسائط         -٤٨٨
 .يهااإلعالم ومع حكومات البلدان ااورة، بغية استرداد األعمال الفنية الثقافية املسروقة واحملافظة عل

 ٢الفقرة 

ومن املقرر النظر يف . ال يوجـد حاليـاً صـك قـانوين يـنظم حـق كـل فـرد يف التمـتع بفوائـد الـتقدم العـلمي               -٤٨٩
 .مشروع قانون بشأن العلم والتكنولوجيا يف الدورة االستثنائية القادمة للهيئة التشريعية

 )أ(٢الفقرة 

 .١٣٣٣قانون رقم تشمل التشريعات ذات الصلة قانون البيئة وهو ال -٤٩٠

 )ب(٢الفقرة 

مل تـتخذ أي تدابـري حمـددة، ولكـن سـيتم وضـع صك قانوين لتنظيم املعلومات بشأن التقدم العلمي وذلك             -٤٩١
 .عند اعتماد القانون املتعلق بالعلم والتكنولوجيا املعروض حالياً على الربملان
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املعـين بالعـلم والتكـنولوجيا أيـة وسـيلة لنشر         وفـيما يتعـلق بنشـر املعـلومات، لـن تـتوافر للمجـلس الوطـين                  -٤٩٢
وسيسمح . املعـلومات بشـأن الـتقدم العلمي يف بوليفيا ويف اخلارج قبل صدور القانون املتعلق بالعلم والتكنولوجيا                

 .املوقع الذي يتم إنشاؤه حالياً على الشبكة اإللكترونية بإحراز بعض التقدم إزاء تلبية هذه احلاجة

 )ج(٢الفقرة 

ال تتوافر للمجلس الوطين املعين بالعلم والتكنولوجيا أية آلية ملنع استخدام التقدم العلمي والتقين ألغراض  -٤٩٣
ومـن املقـرر إنشاء جلنة وطنية معنية باألخالق، مبساعدة من منظمة الصحة للبلدان    . تـتعارض مـع مصـاحل السـكان       

 .شأن استخدام التقدم العلمي يف صاحل السكانمنظمة الصحة العاملية، من أجل تقدمي التوجيه ب/األمريكية

 )د(٢الفقرة 

 .ال توجد أي قيود يف هذا اال -٤٩٤

 ٣الفقرة 

 ١٥ و١٤بغيـة محايـة املصـاحل األخالقية واملادية النامجة عن أي عمل علمي أو أديب أو فين، تنص املادتان                    -٤٩٥
لتصرف وغري قابل للتقادم وال جيوز التخلي عنه،  عـلى متـتع املؤلـف حبـق دائم غري قابل ل    ١٣٢٢مـن القـانون رقـم     

 :فيما يتعلق بعمله، وميكنه مما يلي

املطالـبة حبقـوق الـتأليف عـن عملـه يف أي وقـت، وخاصة أن يشار إىل امسه أو امسه املستعار عند          )أ( 
 استخدام عمله بأي شكل من األشكال؛

 ل أو بآخر؛معارضة أي حتريف لعمله أو احلذف منه أو تعديله بشك )ب( 

فـبعد وفـاة املؤلـف ال جيوز نشر عمله إذا كان املؤلف قد حظر هذا النشر يف                . عـدم نشـر العمـل      )ج( 
 .وصيته، كما ال جيوز الكشف عن هوية املؤلف إال إذا أذن هو نفسه بذلك بالوسيلة ذاا

 :لية أو اإلذن ا أو حظرهاويتمتع مؤلف أي عمل حممي أو ورثته باحلق اخلالص يف القيام بأي من األعمال التا

 استنساخ العمل كامالً أو جزئياً؛ )أ( 

 ترمجة العمل أو تبسيطه أو ترتيبه أو إدخال أي تغيري آخر عليه؛ )ب( 

 .نقل العمل إىل اجلمهور عن طريق تأديته، أو بثه، أو بأي طريقة أخرى )ج( 
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، باعتماد الئحة ٢٤٦٧٦م العـايل رقم  ، قـامت احلكومـة، مبوجـب املرسـو     ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢١ويف   -٤٩٦
السالمة األحيائية الرامية إىل ختفيض املخاطر إىل أدىن حد ممكن والوقاية من اآلثار الضارة بصحة اإلنسان، والبيئة   

 .الطبيعية، والتنوع األحيائي بسبب العمل املتصل بالكائنات احملورة جينياً

مايـة املـلكية الصـناعية، وقد اعتمدت تشريعات وطنية يف هذا    وبوليفيـا عضـو رمسـي يف اتفاقيـة بـاريس حل            -٤٩٧
 .السبيل

النظام املشترك  (٣٤٤وتعهـدت بوليفيا، بوصفها عضواً يف مجاعة بلدان األنديز، أن متتثل للمقررات رقم        -٤٩٨
، )النباتاتالـنظام املشـترك املتعـلق حبمايـة حقـوق األصناف اجلديدة من            (٣٤٥، ورقـم    )املتعـلق باملـلكية الصـناعية     

 .الصادرة عن جملس اتفاق كرتاخينا) النظام املشترك املتعلق بإمكانية الوصول إىل املوارد اجلينية (٣٩١ورقم 

ومن شأن القانون املتعلق بتعزيز العلم والتكنولوجيا املعروض حالياً على جملس الشيوخ للموافقة عليه، أن  -٤٩٩
لعـلم والتكـنولوجيا، وكفالـة التشـغيل الفعـال للصـندوق الوطـين للعلم               يسـاعد عـلى تعزيـز اـلس الوطـين املعـين با            

 .والتكنولوجيا، األمر الذي سيؤدي بدون شك إىل حتسني قدرات بوليفيا يف هذا الصدد

  )ب(و) أ(٤الفقرتان 

 .٢انظر الردود املتعلقة بالفقرة  -٥٠٠

 ٥الفقرة 

سبتمرب / أيلول ٤ املؤرخ   ٢٥١٥٩رسـوم العـايل رقـم       أنشـئت اإلدارة الوطـنية للمـلكية الفكـرية مبوجـب امل            -٥٠١
، وهـي هيـئة قانونيـة عامـة ال مركـزية تابعـة لـوزارة التـنمية االقتصـادية وذات واليـة وطنية وهيكل إداري                  ١٩٩٨

خاص ا، وتتبع وفقاً للهيكل اإلداري وزارة التنمية االقتصادية، وتتبع من الناحية التشغيلية وكالة الوزارة لشؤون 
يف إدارة نظــام املــلكية " إدارة الوطــنية للمــلكية الفكــرية "لوتتمــثل املهمــة املؤسســية . ناعة والــتجارة الداخــليةالصــ

الفكـرية، وتطـبيق القواعـد املتعـلقة باملـلكية الصـناعية وحقوق التأليف، وبالتايل فهي السلطة الوطنية املختصة ذا          
 .اال

مـن القواعـد الـواردة يف النظام        " اإلدارة الوطـنية للمـلكية الفكـرية       "ويـتألف الـنظام القـانوين الـذي تطـبقه          -٥٠٢
القـانوين الوطين، واالتفاقات الدولية اليت انضمت إليها بوليفيا، وقواعد اجلماعة املعتمدة يف ميدان امللكية الفكرية              

 ).٤ و٣، املادتان ٢٥١٥٩املرسوم العايل رقم (
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 )أ (٥الفقرة 

ادلوا املعـلومات حبـرية، ولكـن دائمـا بشـرط احـترام احلقوق األدبية وحقوق امللكية               حيـق للمـبدعني أن يتـب       -٥٠٣
ويف حالة استخدام أعمال حممية مبوجب حقوق امللكية ألغراض اقتصادية، جيب احلصول على إذن   . ملؤلـف العمـل   

" نية حلقوق التأليفاملديرية الوط"له اللجوء إىل  مـن املؤلف صاحب العمل، وإال اعتربت حقوقه حمل انتهاك وجاز      
 .أو إىل احملاكم العادية إذا اقتضى األمر

وعند اية هذه .  سنة بعد وفاته٥٠ويقضي التشريع البوليفي حبماية العمل طيلة حياة املؤلف وعلى مدى  -٥٠٤
صول الفـترة يصـبح العمـل من املمتلكات العامة وميكن استخدامه حبرية إال لألغراض االقتصادية، فهذه تتطلب احل              

 ).٦٠ و١٨املادتان " (املديرية الوطنية حلقوق التأليف"على إذن من 

 )ب (٥الفقرة 

 .غري أنه يوجد قواعد يف ميدان اإلنتاج الفين والثقايف. مل تتخذ تدابري حمددة فيما يتعلق باملسائل العلمية -٥٠٥

 )ج (٥الفقرة 

مة مجعيات للمؤلفني والفنانني، بغية االضطالع     تغطـي أحكـام القـانون املتعـلق حبقـوق الـتأليف تنظيم وإقا              -٥٠٦
وينص ). مجع وإدارة وتسوية املوارد النامجة عن استخدام أعماهلم(باملسـؤولية عن إدارة حقوق امللكية اخلاصة م    

تيفاء القانون أيضاً على إنشاء مجعية للكتاب والفنانني، يعترف ا قانوناً بعد أن متنح األهلية القانونية الالزمة واس 
 ).٢٣٩٠٧ من املرسوم العايل رقم ٢٧؛ واملادة ١٣٢٢، القانون رقم ٦٤املادة (اإلجراءات األخرى الضرورية 

 )أ (٦الفقرة 

وقد انضمت، يف هذا . إن بوليفيا عضو يف عدد من اهليئات الدولية العاملة يف ميدان محاية حقوق التأليف -٥٠٧
 حلماية األعمال األدبية والفنية؛ واالتفاقية الدولية حلماية الفنانني القائمني اتفاقية برن: السياق، إىل الصكوك التالية

بـاألداء، ومنـتجي الفونوجـرامات، واهليـئات الـتابعة للمـنظمات اإلذاعيـة؛ واتفاقيـة اجلوانـب املتصـلة بالـتجارة من                       
 مونتيفيدو بشأن امللكية     الصـادر عـن مجاعـة بـلدان األنديز، ومعاهدة          ٣٥١حقـوق املـلكية الفكـرية؛ واملقـرر رقـم           

 .الفكرية
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 )ب (٦الفقرة 

تـنظم مؤمتـرات وحـلقات دراسـية، وحلقات عمل وغريها من األنشطة بصورة دورية بالتعاون مع هيئات            -٥٠٨
منظمة الدول األمريكية، وأمانة اتفاقية أندريس بيلو والربنامج األيبريي األمريكي (أخرى للتعاون املتعدد األطراف 

وكان العديد من هذه األنشطة نتيجة مبادرات       ). لعـلم والتكـنولوجيا ألغـراض التـنمية، واليونسـكو، اخل          لتسـخري ا  
 .اضطلعت ا اجلامعات، خاصة يف القطاع احلكومي، وعروض قدمتها منظمات دولية

 ٧الفقرة 

 .لفترة قيد االستعراضمل حتدث أي تغيريات أثرت تأثرياً سلبياً على احلقوق املبينة يف هذه املادة خالل ا -٥٠٩

 ٨الفقرة 

 .مل يقدم أي تقرير -٥١٠

 ٩الفقرة 

تقـدم هيـئات مـثل مـنظمة الـدول األيـبريية األمـريكية للـتربية والعـلم والـثقافة، واالحتـاد الالتيـين، واتفاقية                -٥١١
 .أندريس بيلو، واليونسكو، وغريها من اهليئات، دعماً مستمراً لألنشطة الثقافية يف بوليفيا

- - - - - 

 

 


