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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠١٤مايو / أيار٢٣-١٢، كنيويور
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

مبـادئ احلكـم الرشـيد املتـسقة مـع          ”: املوضوع اخلـاص  
: إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية          

  “٤٦ و ٦ إىل ٣املواد 
      

ــشأن       ــق حبــل منازعــات      دراســة ب ــا يتعل ــة فيم ــضل املمارســات واألمثل أف
 مبـا يف ذلـك نظـر اللجنـة الوطنيـة املعنيـة              ،األراضي واملطالبات باألراضي  

الـرتاع املتـصل بأراضـي هـضبة        ة حـل    وجلنـ ) الفلـبني (بالشعوب األصـلية    
احملليـة   اجملتمعـات /والفريق العامل املعـين بالـسكان     ) بنغالديش(ونغ  غشيتا
  لشعوب األصلية التابع للجنة األفريقية املعنية حبقوق البشر والشعوب ل

    
  مذكرة من األمانة العامة

  
 تعــينياملنتــدى الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب األصــلية يف دورتــه احلاديــة عــشرة، قــرر   

 بــشأن إلجــراء دراســةبودولــو، مفيراجــا ديفاســيش روي وســيمون ويليــام  عــضوْي املنتــدى، 
 مبـا يف  ، واألمثلـة فيمـا يتعلـق حبـل منازعـات األراضـي واملطالبـات باألراضـي             اتأفضل املمارس 

املتـصل بأراضـي   رتاع الـ وجلنة حـل    ) الفلبني(ذلك نظر اللجنة الوطنية املعنية بالشعوب األصلية        
ــنغالديش(شــيتاغونغ هــضبة  ــة للــشعوب اجملتمعــات /والفريــق العامــل املعــين بالــسكان  ،)ب احمللي
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، Corr.1  وE/2012/43(  التـــابع للجنـــة األفريقيـــة املعنيـــة حبقـــوق البـــشر والـــشعوب  ،يةاألصـــل
 نتـائج الدراسـة الـيت     يف دورتـه الثالثـة عـشرة     ملنتـدى الـدائم   اوفيما يلي تقدَّم إىل     . )١١١ الفقرة

  .قام هبا السيد روي
  

ســات واألمثلــة فيمــا يتعلــق حبــل منازعــات   أفــضل املماردراســة بــشأن 
 مبا يف ذلك نظر اللجنـة الوطنيـة املعنيـة           ،األراضي واملطالبات باألراضي  

الـرتاع املتـصل بأراضـي هـضبة        وجلنـة حـل     ) الفلبني(بالشعوب األصلية   
احملليـة  اجملتمعـات   /والفريق العامل املعين بالسكان   ) بنغالديش(شيتاغونغ  

  جنة األفريقية املعنية حبقوق البشر والشعوبلشعوب األصلية التابع للل
    

  منهجية البحث  - أوالً  
ــه    - ١ ــهت واليت ــد  ٢٠١٣يف عــام بعــد أن انت ــدى ال ــسيد  كعــضو يف املنت ــصبح ال ائم، مل ي

 ومن مث فقد مت إجناز الدراسة على يـد راجـا ديفاسـيش              .هذه الدراسة إلجراء  مفيبودولو متاحاً   
 لـيس ملمـاً   كاتـب الدراسـة  رع املتعلق باملنطقة األفريقية ألن استبعاد الف مت  وهلذا السبب    .روي

يف كاتبــها املــشاركة املباشــرة مــن جانــب  علــى أســاسهــذه الدراســة  تقــومو. باحلالــة األفريقيــة
بأراضـي  وفيمـا يتعلـق     .  يف املـصادر الثانويـة     على أساس البحث   وأاألحداث املتصلة باملوضوع    

 إلحدى النـواحي التقليديـة  رئيساً ربته الشخصية باعتباره   لف إىل جت  ، استند املؤ  شيتاغونغهضبة  
بوصـفه مستـشاراً    ( يف جمال حقوق اإلنـسان وحماميـاً أمـام احملكمـة العليـا يف بـنغالديش                  ناشطاًو

وزيــر دولــة يف حكومــة تــصريف مث ) قانونيــاً يف بعــض القــضايا الــوارد ذكرهــا يف هــذا التقريــر 
). شـيتاغونغ أراضـي هـضبة   ون البيئـة والغابـات و  لـشؤ  (٢٠٠٨األعمـال يف بـنغالديش يف عـام    

 ومــن مــشاركته يف ،وفيمــا يتــصل بــالفلبني أفــاد املؤلــف مــن جتربتــه كعــضو يف املنتــدى الــدائم 
. ثلـي الـشعوب األصـلية     االجتماعات واملناقشات الدولية وغريها مـع املـسؤولني احلكـوميني ومم          

مـع  الـيت دارت  املناقـشات  خـالل  قـة  املؤلف عن االمتنان إزاء ما اكتسبه من رؤى عمي       يعرب  و
ــشعوب األصــلية     ــن ال ــسؤولني احلكــوميني م ــراد وامل ــذه مل تكــن    و. األف ــا أن ه ــك، فبم ــع ذل م

 .كرهـا ذُ جـرى   مل يـتم اإلحالـة إليهـا وال        نّيـون املعها األفراد   امقابالت رمسية فإن اآلراء اليت أبد     
  .)١(وحدههي آراء املؤلف اآلراء املعرب عنها يف هذا التقرير فومن مث 

  

__________ 
 باملكتـب  ١٦٩شاك مـن املـشروع   .  أ-يشعر املؤلف بامتنان عميق للغاية إزاء املساعدة اليت قدمتها أوشاشا     )١(  

  .لية يف بنغالديشالقطري ملنظمة العمل الدو
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األراضــي وقــانون حقــوق اإلنــسان الــدويل  حقــوق النــضاالت مــن أجــل  -ثانياً   
      واإلصالحات القانونية واإلدارية يف آسيا

حقــوق األراضــي واإلصــالح القـــانوين    نــضاالت الــشعوب األصــلية مــن أجــل        -ألف   
     واإلداري بشأن حقوق األراضي واملطالبات باألراضي وحل منازعات األراضي

حركــات الــشعوب يف صــميم إلقــرار حقــوق األراضــي  ثــارتالــيت  النــضاالتتكمــن   - ٢
أن األراضي واملـوارد أمـور   فأيرين دايس وكما الحظت أريكا  .األصلية على صعيد العامل كله   

ــها   ــها      ال غــىن عن ــى هويت ــاظ عل ــل وللحف ــشعوب ب ــك ال ــاء تل ــى ســالمتها   ولبق ــها وعل كرامت
 .)E/CN.4/Sub.2/2002/23  وCorr.1  وE/CN.4/Sub.2/1997/17انظــر  (االجتماعيــة والثقافيــة 

ــل قــد و ــسم بأهنــا    إقي ــشعوب األصــلية بأراضــيها وأقاليمهــا تت ــة ال ــة خاصــة  ”ن عالق ذات أمهي
  .)٢(“يزةتمهلا مساهتا املكشعوب  هاالستمرارهتا وقيمها الروحية وبالنسبة الثقاف
مــن ومتثــل األرض مــصدراً رئيــسياً للــرتاع الــذي يــشمل الــشعوب األصــلية يف العديــد    - ٣

 وهـذه الرتاعـات، فـضالً عـن العالقـة بـني جتريـد الـشعوب األصـلية مـن أراضـيها                 .مناطق العامل 
سها على نطاق واسـع مـن جانـب البـاحثني            مت تدارُ  ،والتمييز ضدها وختلفها  وظروف هتميشها   

االعتـراف  فقـد أدى    ومـن الناحيـة األخـرى        .)٣( مت حتـت إشـراف األمـم املتحـدة         مبا يف ذلك ما   
الكــايف مــن جانــب الــدول مبطالبــات الــشعوب األصــلية باألراضــي واحللــول املنــصفة ملنازعــات 

ــشعوب األصــلية   ــة   ،األراضــي الــيت تــشمل ال ــسالم واالســتقرار والتنمي ــبين التوصــل إىل ال  إىل ت
ــة   ، العــاملاملــستدامة يف العديــد مــن أرجــاء   مبــا يف ذلــك املنــاطق الــيت كانــت يف املاضــي منكوب

) إىل حـــد مـــا( اهلنـــد وميامنـــار والفلـــبني وبـــنغالديش  ي ومنـــها مـــثالً مشـــال شـــرق ،بالرتاعـــات
  . املتعددة القومياتبوليفيادولة ونيكاراغوا و

الغ  يف املائـة مـن الـشعوب األصـلية يف العـامل البـ              ٧٠وُتعد آسـيا موطنـاً ملـا يقـرب مـن              - ٤
 مـن حقوقهـا املتعـارف عليهـا         فئاهتـا  مت حرمان عـدد مـن        فيما جرى نسمة  مليون   ٣٧٠عددها  

مــشاريع إمنائيــة مبــا يف ذلــك الــسدود ومــشاريع يوصــف بأنــه ومــا  .)٤(يف األراضــي ويف غريهــا
نقـل الـسكان    فـضالً عـن     التعدين وغريهـا مـن الـصناعات االسـتخراجية          عمليات   و “الغابات”

__________ 
  )٢(  International Land Coalition, ILC’s Approach to Indigenous Issues,(Rome, 2013).  
علــى ســبيل املثــال الدراســة الــيت أعــدها خوســيه مــارتينيز كوبــو يف أوائــل الثمانينــات مــن أجــل اللجنــة  انظــر   )٣(  

ومحاية األقليات، وهي دراسة مشكلة التمييز ضـد        الفرعية املنبثقة عن جلنة حقوق اإلنسان بشأن منع التمييز          
والتقـارير الـيت أعـدهتا الربوفيـسور     ) E.86.XIV 3(رقـم املبيـع   : منـشورات األمـم املتحـدة   (السكان األصـليني،  
  .دايس للجنة الفرعية

  )٤(  Land Watch Asia, The Prolonged Struggle for Land Rights in Asia: A Regional Overview, 2013.  
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 ويف الوقـت نفـسه،    . من األسباب الرئيـسية ملثـل هـذا احلرمـان          لعسكرية تعدّ ا وممارسة األنشطة 
مبـادرات يف اجملـاالت القانونيـة والـسياسية يف عـدد            مت اختـاذ    فعلى مدار العقود القليلة األخرية،      

أّدت إىل االعتراف الرمسي حبقوق الشعوب األصـلية مبـا يف ذلـك احلقـوق               فمن البلدان يف آسيا     
شـهدهتا أراضـي     ومن بينـها التطـورات الـيت         )٥( املتبعة فها على أساس األعرا   يف األراضي وغري  

  .شيتاغونغ يف بنغالديش ويف الفلبنيهضبة 
 طبقــاً لدســتور ١٩٩٧قــانون حقــوق الــشعوب األصــلية يف عــام   صــدر ففــي الفلــبني   - ٥

قافيــة  ممــا يــسَّر االعتــراف الرمســي حبقــوق الــشعوب األصــلية يف اهلويــة الث  ١٩٨٧الفلــبني لعــام 
أراضـي  ويف  .  فـضالً عـن حقهـا يف منـاطق وأراضـي أسـالفها             ،والتكامل الثقايف واحلكم الـذايت    

إىل اتفـاق يف عـام   بعد عقـود مـن الـرتاع املـسلح     شيتاغونغ يف بنغالديش، جرى التوصل هضبة  
 مـع   ،احلاجة إىل إعادة التأهيـل لـصاحل الـذين تـضرروا          مما أدى لالعتراف ب    إلهناء الرتاع    ١٩٩٧
  . ُنظم احلكم الذايت يف املنطقة وإتاحة ُسبل احلل املنصف للمنازعات املتصلة باألرضدعم
بــأدوار حتديــداً  للتــشريعات املتــصلة الــيت تتــسم باألمهيــة بالنــسبة أمــا األمثلــة األخــرى   - ٦

النـصوص  فتـشمل   الشعوب األصلية يف جماالت احلكم الذايت والتـشريع والتنميـة وإقامـة العـدل               
 ي يف شـرق   سـاراواك  صـباح و   واليْيتإىل   إضافة اهلند   يواليات يف مشال شرق   بملتصلة  الدستورية ا 

 وهو ما مت استكماله بتدابري تـشريعية وتنفيذيـة سـواء علـى املـستوى االحتـادي أو علـى                  ،ماليزيا
أفـضل  وهذه الدراسة تركِّز على تقييم عدد قليل من األمثلة املختـارة بـشأن              . اجلهوياملستوى  
منطقـة أراضـي    األراضـي مـن آسـيا مبـا يف ذلـك            بطالبـات   املمنازعات األراضي و   حل   ممارسات

 علـى ذكـر   الدراسـة باختـصار  تـأيت  ويف هذا اإلطار . شيتاغونغ يف بنغالديش ويف الفلبني  هضبة  
  .يف آسياحاالت مماثلة أخرى 

  حقوق األراضي للشعوب األصلية والقانون الدويل حلقوق اإلنسان  - باء  
 بــاألرض وبــاملوارداألمــور املتــصلة  حــق الــشعوب األصــلية يف األرض  مفهــوميــشمل   - ٧

 منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن ســكان وقبائــل الــشعوب ة وهــذا مــا يــنعكس يف اتفاقيــ.الطبيعيــة
بــشأن الــشعوب األصــلية   منظمــة العمــل الدوليــة واتفاقيــة ) ١٠٧رقــم ( ١٩٥٧األصــلية لعــام 

 “املعتــاد ســكناهااألقــاليم ” ١٠٧فاقيــة رقــم  وتــذكر االت.)١٦٩رقــم  (١٩٨٩ لعــاموالقبليــة 
األمهيـة اخلاصـة الـيت تتـسم هبـا عالقـات            ” إىل   ١٦٩بينما تشري االتفاقية رقـم       ،)١ (١٢املادة  (

املعنيــة لــشعوب لالثقافــات والقــيم الروحيــة  الــشعوب مــع األراضــي واألقــاليم بالنــسبة إىل هــذه
 ١٦٩  رقــم كمــا أن االتفاقيــة.)١(١٣ املــادة (“وخباصــة اجلوانــب اجلماعيــة مــن هــذه العالقــة

__________ 
  )٥(  R. D. Roy, Traditional Customary Laws and Indigenous Peoples in Asia, (London, Minority Rights Group 

International, 2005).  
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يشمل مفهوم األقاليم الذي يغطي البيئة اإلمجالية للمناطق الـيت          ”  يضاتوضح أن مصطلح األر   
تركّــز وهــي  ))٢(١٣املــادة  (“ خبــالف ذلــكتقــوم باســتخدامهاتــشغلها الــشعوب املعنيــة أو  
“ املــوارد هــذهاســتخدام وإدارة وحفــظ ” الــشعوب األصــلية يف بــشكل خــاص علــى مــشاركة

 “يف ذلــك املـوارد املنجميــة أو الـسطحية أو احلقــوق يف املـوارد األخــرى املتـصلة باألراضــي     مبـا 
  .)١٥املادة (
ليتبـع  ) “اإلعـالن ”(وقد جاء إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية                   - ٨

يم وامليـاه   األراضـي واألقـال   ”عبـارات   يـستخدم   اإلعالن  فـ  ،روح اتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة      
األراضـــــي واألقـــــاليم  ”و . )٢٥املـــــادة  (“ مـــــن املـــــوارد هـــــاوالبحـــــار الـــــساحلية وغري 

 ويتبـع اإلعـالن   .)٣٠ و ٢املادتـان   (“ أو األقـاليم  يضـ ااألر”و  ) ٢٨  و ٢٦ املادتان(“واملوارد
 كما أن األحكام املتصلة باألرض يف اإلعـالن تـشمل       .هنجاً ثقافياً وجيلياً إزاء حقوق األراضي     

ــيت حتــول دون       اال ــضمانات ال ــة إضــافة إىل ال ــوق اإلقليمي ــوق األرض واحلق ــراف حبق ــام عت القي
إعــادة التــوطني واإلبعــاد إضــافة إىل النــصوص املتــصلة باآلليــات الــشاملة    ب وبأنــشطة عــسكرية

  . والتعويضاالنتصافوالعادلة واملنصفة مبا يف ذلك 
 وأن ،فئـة خاصـة مـن احلقــوق    أن حقـوق الـشعوب األصــلية ال متثـل    مت التأكيـد علـى  و  - ٩

ــم       ــة رق ــشعوب األصــلية واالتفاقي ــشأن حقــوق ال  انطرحــيال ” ١٦٩إعــالن األمــم املتحــدة ب
ني ميثالن تأكيدات حلقـوق     بل على العكس فإن هذين الصكَّ     “ حقوق جديدة أي  خيترعان   وال

ن احلقـوق    وهذا يعين أهنمـا يـضعا      .اإلنسان العاملية الشاملة فيما ينطبقان على الشعوب األصلية       
بـاحترام ومحايـة حالـة الـشعوب األصـلية وتلبيتـها            زام الدول   التالشاملة ضمن السياق مبا يؤكد      

 جتاوز املظـامل التارخييـة واألمنـاط    مبا يؤّدي إىلمن خالل مراعاة اجلوانب املشتركة هلذه احلقوق      
  .)٦(الشعوب األصليةالذي تواجهه لتمييز من االراهنة 

ــة معاهــدات دول   - ١٠ ــة أخــرى ومث ــة     ،ي ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــا يف ذلــك العهــد ال  مب
ــسياسية ــصادي  ،وال ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــة ة والعهــد ال ــة والثقافي  إضــافة إىل ، واالجتماعي

 ،القضاء على التمييـز ضـد املـرأة       اتفاقية   و ،االتفاقية الدولية بشأن القضاء على التمييز العنصري      
 وكلــها تــضم ،تفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغيُّــر املنــاخواتفاقيــة التنــوع البيولــوجي وا

  .بدورها أحكاماً تتصل بصورة مباشرة مبا للشعوب األصلية من حقوق األراضي
    

__________ 
  )٦(  B. Feiring, Indigenous peoples’ rights to lands, territories and resources, Rome, ILC, 2013. 
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طالبـــات امل فيمـــا يتعلـــق حبـــل منازعـــات األراضـــي و اتاملمارســـأفـــضل   -ثالثاً   
    شيتاغونغ يف بنغالديش أراضي هضبة األراضي يف ب

شيتاغونغ هضبة أراضي  عن األرض والرتاع املسلح واتفاقية نقل القسري بعيداًوالالتمييز 
  ١٩٩٧لعام 
تــشارك يف احلــدود وهــي شــيتاغونغ يف جنــوب شــرقي بــنغالديش أراضــي هــضبة تقــع   - ١١

وميامنـار  ) تريبـورا وميـزورام   واليتا  (اهلند من ناحية الشمال والشرق واجلنوب       كال من   الدولية  
الـسهول   وهي منفصلة عـن خلـيج البنغـال يف غربـه مـن خـالل مقاطعـة                   .)واليتا شن وراخني  (

املقاطعـات  تـشكل   و .)وال ينبغـي اخللـط بينـها وبـني هـضبة شـيتاغونغ            (شـيتاغونغ   الساحلية يف   
تغطـي مـا مـساحته      و أراضـي اهلـضبة    ،اجلبلية الـثالث وهـي رانغامـايت وبنـداربان وخجرشـاري          

 يف املائــة ٥٣ ومنــهم نــسمة ١ ٥٩٨ ٢٣١ هناويبلــغ عــدد ســكا   كيلــومتراً مربعــاً  ١٣ ١٨١
  .٢٠١١تعداد السكان الوطين لعام حسب تقدير “ القبلي”يتسمون بالطابع 

واملنطقة املذكورة أعاله تتميَّز عن بقية أحناء البالد حبكـم تضاريـسها سـواء الـيت حتفـل               - ١٢
ــا الدســتوري واإلداري الف      ــضالً عــن تارخيه ــات ف ــال والغاب ــد باهلــضاب أو باجلب إضــافة إىل ري

 والتـشاك  البـاوم تـشمل شـعوب   فالـشعوب األصـلية   أمـا   . من سكان الـشعوب األصـلية      قاطنيها
ــانغ و  وهــذه . بــورايبنخــوا وتــشنغيا والتراملرمــا واملــرو والاللوشــاي ووالــشكما واخلــومي واخلي

ر  فهـي أكثـ    اجلـسمانية ومن الناحيـة    . الشعوب متثل أقليات إثنية ولغوية ودينية ضمن بنغالديش       
 تــدين بالعقائــدوهــي . شعوب جنــوب شــرقي آســيا مــن معظــم شــعوب جنــوب آســيا بــشــبهاً 
 -ت  لتبِـ ا ومعظمهـا يـتكلم لغـات        ،واهلندوكية واملـسيحية أو العقائـد األصـلية التقليديـة         ية  ذالبو
وهــي لغــة  البنغاليــة نوالــشعب البنغالديــشي يتكلمــ أفــراد وعلــى النقــيض فــإن غالبيــة  . رمــاوب

أقــرب عرقيــاً إىل  وهــم اإلســالمية كمــا يــدينون بالعقيــدة. أوروبيــة -و  آريــة أو هنــد- هنــدو
. أكثر من جرياهنـا إىل الـشمال أو الـشرق أو اجلنـوب الـشرقي          بنغالديش  البلدان اجملاورة غرب    

ــة وبريوقرا     ــر منتخب ــذايت للمنطقــة يــضم مؤســسات ودوائ ــة طكمــا أن النظــام اإلداري شــبه ال ي
  .)٧(وتقليدية

الزراعـة التحويليـة املعروفـة      هـي   املنطقـة   للـشعوب األصـلية يف      التقليدية  احلرفة  كانت  و  - ١٣
 وهـو للـشعوب والـسكان األصـليني       األصـلي   أفضت إىل االسم    اليت  وهي   ،“جوم” باسمحملياً  

أســاس األرض باإلضــافة إىل علــى تقــوم ال ف َرِحــوجــد أيــضاً ت واليــوم .“أو جومــو“ جومـا ”
__________ 

  )٧(  P. Martin, Institutional Capacity Building: A Review of the CHT Institutions of Governance (Rangamati, 

Bangladesh, United Nations Development Programme, Chittagong Hill Tracts Development Facility, 

2004). 
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“ اجلومـا ”واهلوية االجتماعية والثقافية والروحية لشعوب      الوجود   ويرتبط )٨(الزراعة التحويلية 
  .األسالفب ارتباطاً وثيقاً ةكشعوب متميز

ــد   - ١٤ ــصادية  شــكلت وق ــسياسية واالقت ــسببت يف  الكــربى األحــداث ال ــة وت ــاريخ املنطق ت
 إحلاق أراضي هـضبة شـيتاغونغ      وهذه األحداث تشمل     .تغيُّرات دميغرافية وإيكولوجية أساسية   

عاهـدة األمـة إزاء األمـة       ملانتـهاك   يف  احلكومة الربيطانية يف القرن التاسع العشر        بواسطة   البنغالب
 وقد أعقب ذلك مزيد مـن       .)٩( املعقودة بني ملك الشكما واحلاكم العام الربيطاين       ١٧٨٧لعام  

 وفادحـــة الـــضررتآكـــل نظـــام االســـتقالل الـــذايت إضـــافة إىل إنـــشاء مـــشاريع إمنائيـــة ضـــخمة 
الفترة الـيت سـبقت اسـتقالل     خالل ١٩٦٠مائي يف عام    وتكليف بإنشاء سد كهر   ذلك ال  يف مبا

ي أراضــي مــْسوإغــراق ُخاألســالف واطن ممــا أّدى إىل تــدمري َمــ) ١٩٧١-١٩٤٧(بــنغالديش 
 مــــن الــــشعوب األصــــليةأساســــاً يف املنطقــــة مــــع تــــشريد ثلــــث الــــسكان  زراعــــات األرز 

  . )١٠(تسكنها اليت
صـراع   يف أعقـاب     ١٩٧١مستقلة عن باكـستان يف عـام        وبعد أن أصبحت بنغالديش       - ١٥

لتـشمل  أراضـي هـضبة شـيتاغونغ       مسلَّح دام تـسعة أشـهر جـاءت أخطـر األحـداث املـدمِّرة يف                
 وحركات مـسلحة مـن أجـل احلكـم الـذايت            ة كثيف وأنشطة عسكرية  الدولةمتييزاً على مستوى    

إىل انتــهاكات جــسيمة وأّدت هــذه األحــداث . وبرنــامج لنقــل الــسكان حتــت إشــراف الدولــة 
حلقوق اإلنسان على يد قوات األمن التابعـة للدولـة وقـد مت توثيقهـا بدقـة بواسـطة العديـد مـن                

. )١١(واملنظمـات الدوليـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان       ) E/C.19/2011/6انظـر   (آليات األمـم املتحـدة      
 ٢٠٠ ٠٠٠، مت تــــوطني مــــا يتــــراوح بــــني  ١٩٨٥-١٩٨٤ الفتــــرة  إىل١٩٧٩ومــــن عــــام 

__________ 
  )٨(  R. D. Roy, “Occupations and Economy in Transition: A Case Study of the Chittagong Hill Tracts”, in ILO 

(ed.), Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends, ,( Geneva, 2000). 

  )٩(  A. M. Serajuddin, “The Rajas of the Chittagong Hill Tracts and their Relations with the Mughals and the 

East India Company in the Eighteenth Century” in Journal of the Pakistan Historical Society, Vol. XIX, 

Part 1, Karachi, 1968, pp. 53-60; S. B. Qanungo, Chakma Resistance to British Domination (1772-1798), 

Qanungopara, Chittagong, 1998; W. Van Schendel, W. Mey & A. K. Dewan (eds.), The Chittagong Hill 

Tracts: Living in a Borderland, White Lotus Press, 2000. 

  )١٠(  D. E. Sopher, “Population Dislocation in the Chittagong Hills” in The Geographical Review, Vol. LIII No.3 

July 1963. 

  )١١(  Militarization in the Chittagong Hills Tract, Bangladesh: The Slow Demise of the Region’s Indigenous 

Peoples, International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) report 14, (Copenhagen, IWGIA, 

Organising Committee Chittagong Hill Tracts Campaign and Shimin Gaikou Centre, 2012); Amnesty 

International, “Bangladesh: indigenous peoples engulfed in Chittagong Hill Tracts land conflict”, press 

release, 12 June 2013.  

http://undocs.org/ar/E/C.19/2011/6�
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ممـا أفـضى إىل   أراضي هضبة شـيتاغونغ   يف منطقة املسلمني البنغال مهاجري من  ٤٥٠ ٠٠٠ و
أفــراد الــشعوب  مــن ١٠٠ ٠٠٠ مجــاعي لنحــو نــزوحوداخلــي نزاعــات عرقيــة وحالــة تــشريد 

 عقـد التـسعينيات ولكـن الكـثريين          أُعيـد معظمهـم إىل الـوطن يف        وقداألصلية إىل اهلند اجملاورة     
إعـادة التأهيـل    غيـاب    فـإن    ،وعليـه  .)١٢( الوقـت احلـايل    حـىت منهم ال يزالون بغـري إعـادة تأهيـل          

األراضـي ال يـزاالن بـني األسـباب الرئيـسية لإلحبـاط         ملنازعـات    وعدم التوّصـل إىل حـلّ عـادل       
  . أعاله صفوف الشعوب األصلية يف املنطقة املذكورةان يسودنذيلوالسخط ال

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢ يف   متّوبعد مفاوضات امتـدت ألكثـر مـن عقـد مـن الـزمن،                 - ١٦
 توقيع اتفاق بشأن السلم واحلكم الذايت وإعادة التأهيل بني احلزب الـسياسي الرئيـسي               ١٩٩٧

 . وهو بارباتيا شاتاغرام جانا سـنغايت سـامييت وحكومـة بـنغالديش            للشعوب األصلية يف املنطقة   
 هــضبةتــشكيل وزارة معنيــة بــشؤون ) أ(أفــضت إىل فقــد  نــتج عنــها االتفــاق الــيتزمــة احلأمــا 

ــيتاغونغأراضــي  ــة؛    ) ب(؛ ش ــي باملنطق ــس إقليم ــشاء جمل ــدعيم اجملــ ) ج(إن ــى  ت ــة عل الس الثالث
إعـادة تأكيـد وتـدعيم دور املؤسـسات التقليديـة للـشعوب األصـلية الـيت         ) د(؛  مستوى املقاطعة 
تشكيل جلنة معنية باألراضي من أجل حل املنازعات املتـصلة بـاألرض            ) هـ(. تعترف هبا الدولة  

  .إنشاء حماكم مدنية وجنائية مستقلة عن اإلدارات اإلقليمية واجلهوية) و( و
 وبعـض أحكـام قـوانني       ١٩٩٨على أن دستورية قانون اجمللس اإلقليمي باملنطقـة لعـام             - ١٧
جـاء   ومـن مث     ، أمام ُشعبة احملكمـة العليـا      ن عليها  مت الطع  ١٩٩٨لعام  ) املعدَّلة( اجلهوية هاجمالس

 حكـم ُشـعبة   حيـث ال يـزال  االسـتئناف يف ُشـعبة االسـتئناف     نظـر  بانتظـار  ةإعالهنـا غـري قانونيـ   
 نقـل   )أ(: تـشمل ف االتفـاق    يفاألحكام الرئيسية املتـصلة باألراضـي       أما   .)١٣(قائماًاحملكمة العليا   

ــةإدارة األراضــي إىل اجملــالس   ــة   تثبيــت  إعــادة )ب(؛ اجلهوي وإعــادة دمــج املؤســسات التقليدي
 إعادة تأهيل الجئي جوما الدوليني واألشـخاص املـشردين داخليـاً مـن              )ج(األصلية؛  للشعوب  

 حــل )هـــ(لغــري املقــيمني؛ غــري املــشروعة ألراضــي ا إلغــاء عقــود إجيــار )د(الــشعوب األصــلية؛ 
أبنـاء   ِمنح بشأن ملكية األراضـي إىل         تقدمي )و(منازعات األراضي بواسطة جلنة معنية باألرض       

  .)E/C.19/2011/6 (املعدمنيالشعوب األصلية 
__________ 

  )١٢(  A. Mohsin, The Politics of Nationalism: The case of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, , Dhaka, 1997; S. 

Adnan, Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of 

Bangladesh, Research and Advisory Services, 2004; R. D. Roy, “The Population Transfer Programme of 

1980s and the land rights of the indigenous peoples of the Chittagong Hill Tracts”, in S. Bhaumik and other 

eds., Living on the Edge: Essays on the Chittagong Hill Tracts (Kathmandu, South Asia Forum for Human 

)Rights, 1997.  
 وكـان  Bangladesh Law Chronicles, vol. 15) ٢٠١٠(ديش وآخـرين،  حممد بادوالزمان وآخرون ضـد بـنغال    )١٣(  

  .الكاتب واحداً من املستشارين القانونيني يف هذه القضية وكذلك يف القضايا الوارد ذكرها يف الدراسة
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أبـدت   ٢٠١٣ إىل عـام     ٢٠١١من عام   منطقة يف الفترة    للعديدة  زيارات   يف أعقاب و  - ١٨
ما يكـاد يكـون الـذين اجتمعـت         ”: اضيمنظمة العفو الدولية املالحظة التالية بشأن قضايا األر       

 - سـنتني  ىإليهم منظمة العمل الدولية خالل إجرائها حبوثهـا مـن أجـل هـذا التقريـر علـى مـد            
ــاليني      ــستوطنني البنغـ ــن املـ ــاث، أو مـ ــور وإنـ ــن ذكـ ــادة ال  مـ ــرويني أو القـ ــن القـ ــاري أو مـ باهـ

ألة األرض أمـر     كـانوا يـشعرون بـأن التـصدي ملعاجلـة مـس            -احلكومـة   /املسؤولني يف اجلـيش    أو
أراضـــي شهدها يف الوقـــت احلـــايل  تـــجـــوهري بالنـــسبة حلـــل الكـــثري مـــن املـــشاكل الـــيت       

  .)١٤(شيتاغونغ هضبة
 بإهنـاء النـشاط     منـها   مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق         -ومثة عناصر جوهرية أخرى من االتفـاق          - ١٩

 منفـذة    ظلـت إىل حـد كـبري غـري         ، وقـد   إعـادة التأهيـل    أو اإلبعاد القسري إضافة إىل    العسكري  
ومـن هـذه الدراسـات مـا مت      .)١٥( عديـدة  منقوصة التنفيـذ علـى حنـو مـا تـشهد بـه دراسـات               أو

يف عـام  إىل الدورة العاشرة للمنتـدى      ومت تقدميها   إجراؤه بواسطة عضو سابق يف املنتدى الدائم        
بقيـام  وقد اختذ املنتدى الدائم بعض التوصيات يف تلك الدورة مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق                    .٢٠١١

 ممــن ينتــهكون ،ارة عمليــات حفــظ الــسالم مبنــع األفــراد العــسكريني والوحــدات العــسكرية  إد
حتـت إشـراف األمـم املتحـدة،     تم تـ  من املشاركة يف أنشطة حفظ السالم الـيت          ،حقوق اإلنسان 

ــاً وأن تعلــن حكومــة بــنغالديش    االتفــاقمــن أجــل تنفيــذ  حمــددة  وطرائــق اًحمــدَّدجــدوالً زمني
)(E/2011/43 and Corr.1, para. 102.  

  
  أراضي هضبة شيتاغونغجلنة حل منازعات األراضي يف     

 جلنـة   بأهنـا  فيما يلـي  وتعرف  (أراضي هضبة شيتاغونغ    جلنة حل منازعات األراضي يف        - ٢٠
 الــيت حــلّداريــة اإل اتتوجيهيــال علــى أســاس ١٩٩٩يف عــام مت إنــشاؤها ألول مــرة ) األراضــي

 ٥٣القـانون    (٢٠٠١ يف عـام     أراضي هضبة شـيتاغونغ   جلنة منازعات األراضي يف     قانون  حملها  
مكلِّفـة   تقـدِّم حلـوالً عالجيـة سـريعة وغـري         وكان من املتصور أن اللجنة سوف        .)٢٠٠١لعام  

ولـيس   ليتبـع روح     ٢٠٠١انون عـام     وجاء ق  . ومستدامة ملنازعات األراضي يف املنطقة     ومنصفة
 سـواء   ، متوافقـة  بـصورة  هبـا    قـضى  هيكله واملهـام الـيت       ومع ذلك فقد جاء    .١٩٩٧اتفاق  نص  

__________ 
  )١٤(  Amnesty International, Pushed to the Edge: Indigenous Rights Denied in Bangladesh’s Chittagong Hill 

Tracts, (London, 2013).  
  )١٥(  R. D. Roy, “The discordant accord: challenges in the implementation of the Chittagong Hill Tracts Accord 

of 1997”, in M. Boltjes, ed., Implementing Negotiated Agreements: The Real Challenge to Intra-State 

Peace (The Hague, T. M. C. Asser Press, 2007); and Adnan, Migration, Land Alienation and Ethnic 

Conflict.  
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 وال ســيما  مــع إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية   وكــذلكمــع االتفــاق 
  .٣٠-٢٥ املواد
ق الـشعوب األصـلية يف       جوهريـاً بالنـسبة لتـأمني حقـو        وبرغم أن اللجنة تشكِّل عـامالً       - ٢١

 أشـواط التقـدم املنـاظرة الـيت حتققـت           علـى أسـاس   األراضي إالّ أن األمر يقتـضي تقيـيم مهامهـا           
 فـضالً عـن    ١٩٩٧فيما يتصل بالتدابري األخرى املتعلقة باألرض، الوارد ذكرها يف اتفـاق عـام              

 املؤسـسات    مبـا يف ذلـك     ،أراضـي هـضبة شـيتاغونغ     قدرة املؤسسات احملـددة للحكـم الـذايت يف          
ــة ــوخَّ    ،التقليدي ــى النحــو املت ــا عل ــوم بأدواره ــى أن تق ــة و   عل ــصادرة باملنطق ــوانني ال يف ى يف الق

 وهـو قـاضٍ متقاعـد مـن     ،وتتألف جلنة األراضـي يف املنطقـة مـن رئـيس      . االتفاق املذكور أعاله  
لة  وموظـف مـدين أقـدم وممـثلني عـن الـشعوب األصـلية مـن اجملـالس املتـص                 ،قضاة احملكمة العليا  

ن واملؤمتنـ حتديداً باملنطقة إىل جانب الرؤساء التقليديني الـذين ُينظـر إلـيهم علـى أهنـم األطـراف                   
املعــارف التقليديــة املتــصلة باســتخدام األراضــي وحقــوق األراضــي اســتناداً إىل القــوانني    علــى 

ــة   ــات احملليـ ــد واملمارسـ ــراف والعوائـ ــاب ويقـــضي  .واألعـ ــانون  )ب) (١(٦البـ ــن القـ  ٥٣، مـ
ــل ٢٠٠١ لعــام ــة أن تعلــن   بتخوي ــة  اللجن ــد متل عــدم قانوني ــنح األراضــي وأن تعي ــاً  كيِم هــا طبق
) ١ (١٣ وهـذا يتبـع روح املـادة         .أراضـي هـضبة شـيتاغونغ     يف  الـسائدة   “ القوانني والعوائـد  ”لـ

 الـيت تؤكـد علـى احتـرام القـيم الثقافيـة والروحيـة               ١٦٩رقـم   من اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة        
مـن إعـالن األمـم      ) ٣(٢٦ وكـذلك املـادة      ،يمـا يتـصل بأراضـيها وأقاليمهـا       للشعوب األصـلية ف   

االعتـراف حبقـوق األراضـي       يـتم أن  ؤكـد علـى ضـرورة       تاملتحدة بشأن الشعوب األصـلية الـيت        
مــع مراعــاة عــادات الــشعوب األصــلية املعنيــة وتقاليــدها ونظمهــا اخلاصــة  ”للــشعوب األصــلية 

  .“حبيازة األراضي
مبـساندة  متمتعـة   سـلطة حمكمـة مدنيـة       األراضـي    جلنـة    ٢٠٠١عـام    ل ٥٣قـانون   ال مينحو  - ٢٢

أن قراراهتـا هنائيـة دون أن يـضم أحكامـاً تتعلـق             يـنص علـى     لدولـة و  مـن جانـب ا    تنفيذية كاملة   
 .أما خيار املراجعة القانونية بواسطة احملكمـة العليـا فـال يـزال مفتوحـاً رغـم ذلـك                  . باالستئناف

 من إعالن األمم املتحدة املذكور أعاله اليت تـنص علـى            ٢٧املادة  وهذا القانون يأيت متسقاً مع      
جنباً إىل جنباً مع الشعوب األصلية املعنيـة بوضـع وتنفيـذ عمليـة عادلـة                 ،تقوم الدول ”: ما يلي 

ــها         ــراف الواجــب بقوانين ــشعوب األصــلية االعت ــنح ال ــدة ومفتوحــة وشــفافة مت ــستقلة وحماي وم
 وذلـك اعترفـاً وإقـراراً حبقـوق الـشعوب           ، حبيـازة األراضـي    وتقاليدها وعاداهتا ونظمهـا اخلاصـة     

 مبـا يف ذلـك األراضـي واألقـاليم واملـوارد الـيت              ،األصلية املتعلقـة بأراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا        
ــستخدمها      ــشغلها أو ت ــة أو كانــت ت ــصفة تقليدي ــا ب ــك كانــت متتلكه ــشعوب . خبــالف ذل ولل

  .“األصلية احلق يف أن تشارك يف هذه العملية
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وبرغم اجلوانب اإلجيابية للجنة إالّ أهنـا بقيـت بغـري فعاليـة يف أداء مهامهـا منـذ بدايتـها                - ٢٣
بـني الـرئيس األخـري واألعـضاء مـن الـشعوب       الـيت ثـارت    اخلالفـات   جاءت  مث   .١٩٩٩يف عام   

كمـن وراء هـذا الركـود يف أعماهلـا          ي عامـل ومع ذلك فإن أهـم      . )١٦(األصلية لتزيد األمر سوءاً   
 مبا يف ذلـك الـسلطة       ١٩٩٧مع اتفاق عام     ٢٠٠١ لسنة   ٥٣القانون  ثل يف عدم اتساق     إمنا يتم 

 عمليـات بو باختـصاصاهتا املفرطة املوكلة إىل رئيسها فضالً عن حاالت عدم الـيقني الـيت تتـصل      
قـد   و . أما العوامل األخرى فتشمل غياب املوارد البشرية الكافيـة         .)١٧( اليت تباشرها  صنع القرار 

حات املتصلة بتعديل قانون جلنة األراضي من جانب اجمللـس اإلقليمـي يف املنطقـة               املقترأرسلت  
التـشريعات الـصادرة مـن أجـل      فيمـا يتـصل ب    وهو املكلَّف قانوناً بإسـداء املـشورة إىل احلكومـة           

 .٢٠١٢شيتاغونغ إىل احلكومات املتعاقبة منذ بدايات األلفية الثالثـة وحـىت عـام         أراضي هضبة   
يوليــه /لــة ومرهقــة مــن التفــاوض وافقــت احلكومــة يف هنايــة املطــاف يف متــوز  وبعــد عمليــة طوي

 ومــع ذلــك، وبــرغم االتفــاق علــى معظــم   .)١٨(٢٠٠١ســنة  علــى تعــديل قــانون  ٢٠١٣ عــام
القضايا اخلالفية وموافقة جملس الوزراء على مشروع قانون فقد أصبح واضحاً بصورة معقولـة              

 مـشروع القـانون مت جتميـدها وإن كـان األمـل أن               أن عملية إقرار   ٢٠١٣سبتمرب  /حبلول أيلول 
ومــن املعتقــد علــى نطــاق واســع أن هــذا األمــر تــسببت فيــه    . )١٩(يكــون هــذا التجميــد مؤقتــاً 

 بريوقراطية احلكومة سـواء املدنيـة   يف صفوفمتييزية وغري دميقراطية موجودة   “ عناصر تشويه ”
نتخابـات الربملانيـة الوطنيـة ولكـن         أُجريـت اال   ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاين  ٥ويف  . العسكريةأو  

 ومــن .دون مــشاركة مــن جانــب حــزب املعارضــة الرئيــسي وهــو احلــزب الــوطين لبــنغالديش   
 كـــانون ١٣املـــأمول واملتوقـــع أن تعمـــل حكومـــة مـــا بعـــد االنتخابـــات الـــيت مت تـــشكيلها يف 

احلــزب الــذي تفــاوض علــى االتفــاق وهــو عــصبة  مــرة أخــرى  ويقودهــا ،٢٠١٤ينــاير /الثــاين
  . بتعهدها بشأن املسألةعلى الوفاءعوامي يف بنغالديش 

ــاً لــضمان حقــوق        - ٢٤ ــة األراضــي، وإن كــان األمــر حيوي وبــصرف النظــر عــن مهــام جلن
دور املؤسـسات التقليديـة     ما يتمثل يف    شيتاغونغ،  أراضي هضبة   األراضي للشعوب األصلية يف     

__________ 
  )١٦(  “CHT Land Disputes: Commission chair takes flak about unilateral decision”, The Daily Star, Dhaka, 22 

March 2010. 

  )١٧(  See R. D. Roy, The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 (No 107) and the Laws of 

Bangladesh: A Comparative Review (Geneva, ILO, 2009).  
  )١٨(  “PM pledges full implementation of CHT accord”, The Daily Star, Dhaka, 7 July 2012. 

  )١٩(  Jagaran Chakma, “Land Dispute in CHT May Not be Resolved”, The Independent, Dhaka, 

12 September 2013.  
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 .صل بـإدارة األراضـي وإقامـة العدالـة         فيمـا يتـ    )٢٠( القرى وأعيان اوزا وقادة امل  النواحيورؤساء  
اجلرائم الكربى واملـسائل املدنيـة التجاريـة فـإن         التعامل مع   وبرغم أن قضاء الدولة مسؤول عن       

مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بـاألمور املدنيـة              ،التقليديـة مهام إقامة العدالة اليت تضطلع هبا املؤسـسات         
 حيـز أضـيق مـن       ضـمن يـتم    وإن كـان ذلـك       ، مـا زالـت علـى حاهلـا        ،والعرفية واجلرائم الثانويـة   

حيث االختصاص القضائي باملقارنة مع الفترة اليت كانت حتـت احلكـم االسـتعماري الربيطـاين              
)٢١()١٩٤٧- ١٨٦٠(.  

أن بـ  ٢٠٠٨ بعـد تعديلـها يف عـام         ١٩٠٠الئحة شيتاغونغ لعـام      من   ٨الباب   يقضيو  - ٢٥
“  واالسـتخدامات القائمـة    انني والعـادات  القـو ”مجيع القضايا املدنيـة ال بـد مـن نظرهـا طبقـاً لــ              

قـوانني األسـرة والقـوانني    .. .” يف القضايا املتصلة بــ ول بني حماكم الدولة وبني النظر حي ولكنه
كمـا يـرد     “واألعيـان ا  وزااليت سيتم النظر فيها بواسـطة رؤسـاء املـ         ... العرفية األخرى للقبائل    

رها يف العديـد مـن اللـوائح األخـرى املتعلقـة             السلطة القـضائية للمؤسـسات التقليديـة بـدو         ِذكر
قـد  و .)٢٢(فترات ما بعـد االتفـاق      وأ فترات ما قبل االتفاق      ذمنسواء  شيتاغونغ  بأراضي هضبة   

أن القــوانني بــبــصورة قاطعــة إىل اإلعــالن عــدد مــن أحكــام احملكمــة العليــا يف بــنغالديش  أدى 
علـى   وأن   ،)٢٣(فيهـا أن يـتم التـدخل      قطع  بالال ميكن   املذكورة  نطقة  املالعرفية الشخصية لقبائل    

مسؤويل إدارة األراضي واملـوظفني القـضائيني أن يـصدروا شـهادات اسـتخالف بالتـشاور مـع                  
كانـت  أراضـي هـضبة شـيتاغونغ       الئحـة    وبـرغم أن صـحة       .)٢٤(املـاوزا  النواحي ورؤساء    أعيان

مـــاً بانتظـــار زال احلكـــم قائ احملكمـــة العليـــا فمـــاإىل موضـــع اعتـــراض يف قـــضية ســـبق رفعهـــا 
  .)٢٥(االستئناف

 املــوروث مــن القـــوانني   إىليف إدارة األراضــي  ملؤســسات التقليديــة   ا ســلطة  وتــستند   - ٢٦
أراضــي هــضبة  إحلـاق واألعـراف واالســتخدامات واملمارسـات الــيت تــسبق مـن حيــث تارخيهــا    

__________ 
ــة     )٢٠(   ــاوزا هــي وحــدات إداري ــدوائر وامل ــدي ألراضــي هــضبة     . ال ــى شــرح للنظــام اإلداري التقلي ولالطــالع عل

  .www.mochta.gov.bd/index.php/index/othercontent/Other-Details__14/11/0/12ظر شيتاغونغ، ان
  )٢١(  “The system of traditional administration in the Chittagong Hill Tracts”, in Sanjeeb Drong, ed., Solidarity, 

2013 (Dhaka, Bangladesh Indigenous Peoples Forum, 2013); Martin, Institutional Capacity Building; Van 

Schendel, The Chittagong Hill Tracts: Living in a Borderland. 

  )٢٢(  Section 8 and Rule 40, CHT Regulation, 1900; section 66, Hill District Councils Acts, 1989.  
  )٢٣(  Aung Shwe Prue Chowdhury v Kyaw Sain Prue Chowdhury & Others, 50 DLR (AD), 1998, 73; Rajkumari 

Unika Devi v Bangladesh & Others, 12 BLT (AD), 2004. 

  )٢٤(  Abrechai Magh v Joint District Judge & Others (Writ Petition No. 3285 of 2009).  
  )٢٥(  Rangamati Food Products v. Commissioner of Customs and others, Bangladesh Law Chronicles, vol. 10, 2005. 
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 كمــا أن .)٢٦(١٨٦٠البنغــال بواســطة احلكومــة االســتعمارية الربيطانيــة يف عــام      بشــيتاغونغ 
الدســـتور مــن  ) ١(١٥٢املــادة  العوائــد واالســتخدامات مدرجـــة ضــمن تعريــف القـــانون يف     

 شـيتاغونغ لعـام     مـن جانـب الئحـة أراضـي هـضبة           موضـع اعتـراف ضـمين      وهي أيـضاً   ،الوطين
 فيعيـــد التأكيـــد علـــى دور املؤســـسات ٢٠٠١أمـــا قـــانون جلنـــة األراضـــي لعـــام  .)٢٧(١٩٠٠
ــة ــص   التقليدي ــراف صــراحة ب ــن خــالل االعت ــضمّ   م ــريف وب ــانون الع ــواحي رؤســاء الحية الق  الن
  . األراضيأعضاء يف جلنة بوصفهم

طالبـــات املفيمـــا يتعلـــق حبـــل منازعـــات األراضـــي و أفـــضل املمارســـات   - رابعاً  
    األراضي يف الفلبنيب

  الشعوب األصلية بالفلبني
ي األصـلية مـن أجـل حقـوق األراضـ          آخر على نضاالت الشعوب      الًاالفلبني مث شكل  ت  - ٢٧

التقـديرات املـستكملة والدقيقـة      لكن   و . جزيرة ٧ ١٠٠وهي أرخبيل يضم حنو     . وتقرير املصري 
 ١٩٩٥  عـام  مـع ذلـك ففـي تعـداد       و .فيما يتعلق بالسكان مـن الـشعوب األصـلية غـرب متـوافرة            

 مليـون نـسمة مبـا ميثـل         ١٢,٨كان تقـدير عـدد الـسكان مـن الـشعوب األصـلية يـصل إىل حنـو                   
أّمـا   .لغويـة املختلفـة   /نـو  مـن الفئـات اإلث     ١١٠ جمموع الـسكان ويـشكِّل        يف املائة من   ١٧نسبة  

 يف املائـة، لـوزون،      ٦١منـداناو   :  على النحو التـايل    فهي موّزعة أغلبية سكان الشعوب األصلية     
ــاس، ٣٦ ــة، وفيزاي ــويتركــز . )٢٨( يف املائــة٣ يف املائ الــشعوب األصــلية يف مخــس  مــن سكان ال

يف األصـلية   ا اإلدارية يف جزيرة لوزون حيث ُتعـرف الـشعوب           منطقة كورديلري : مناطق رئيسية 
تعـرف  حيـث  بنغـسامورو  ة حاليـاً باسـم      فـ املعروناو  ا ويف جزيـرة منـد     ، اإلجيورت باسمعمومها  

جزيـرة  وجزيرة مندورو اليت يسكنها أساساً شـعب املنجيـان          مث  ز  دالشعوب األصلية باسم لوما   
  .نها جمتمع باالوااسكن على درجباالوان اليت 

  

__________ 
  )٢٦(  Qanungo, Chakma Resistance to British Domination (1772-1798); Van Schendel, The Chittagong Hill 

Tracts: Living in a Borderland. 

  )٢٧(  Section 8(4), and rules 34, 35, 38-41, 1A, 42, 45, 47, 48 and 50(1). 

  )٢٨(  28J. Corpuz, “Legal pluralism: the Philippine experience”, in M. Colchester and S. Chao, eds., Divers Paths 

to Justice: Legal Pluralism and the Rights of Indigenous Peoples in Southeast Asia (Chiangmai, Thailand, 

Forest Peoples Programme and Asia Indigenous Peoples Pact, 2011).  
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  مناطق األسالفالكفاح من أجل تقرير املصري والدفاع عن 
 من معاناة التمييز علـى يـد سـلطات           طويالً اًلشعوب األصلية يف الفلبني تارخي    شهدت ا   - ٢٨

 .إعـادة التـوطني القـسري والتـهميش الـشديد         إىل  أفـضى إىل اإلبعـاد عـن األراضـي و          ممـا الدولة  
 فقـد خـضعت تلـك الـشعوب إىل          ،بـنغالديش غ يف   أراضـي هـضبة شـيتاغون     وكما هو احلال يف     

أدى إىل تعبئـة مجاهرييـة دفاعـاً عـن احليـز املـوروث              مما   )٢٩(“العدوان اإلمنائي ”يوصف بأنه    ما
 أفــضىيلرياس حيــث حقــوق األراضــي مبــا يف ذلــك مــا شــهدته الكــورد  عــن عــن األســالف و

  عقـد الـسبعينيات     نـسمة يف   ١٠٠ ٠٠٠ لعـدد يبلـغ      اإلجباري شيكو إىل التشريد     مشروع سدّ 
  .ينرمن القرن العش

 ذروتـه  التعدين الذي بلـغ  تشّجع حكومة الفلبني    القرن العشرين ظلّت  ومنذ ثالثينيات     - ٢٩
 وهذا القانون قـضى بـسلطة كاسـحة تتمتـع هبـا شـركات               ،١٩٩٥قانون التعدين لعام    ور  بصد

ومـن مث تواصـلت     . ار األجـنيب   وأدى إىل تيسري احلوافز املالية والقانونية لصاحل االسـتثم         ،املناجم
وافقـة مـن جانـب    املعمليات التعدين بغري هوادة عرب الـبالد دون أي تـشاور مـسبق فـضالً عـن                 

 مـن األرض أي حنـو       هكتـار  ٨٥٠ ٠٠٠ وغطـى ذلـك مـا يقـرب مـن            ،اجملتمعات احمللية املعنيـة   
راضــي  األســالف وأمنــاطقمــن  رقعــة كــبرية ومنــها يف املائــة مــن جممــوع مــساحة الــبالد ٢,٨

إزاء عــاتق الــشركات علــى وقــد محَّلــت الــشعوب األصــلية املــسؤولية   .)٣٠(الــشعوب األصــلية
ن بعض عناصر تلك الثقافات حلـت حملـها قـيم           إيقال  حيث   تدمري ثقافاهتا الغنية     حدث من  ما

  .)٣١(القمار والبغاءممارسة وممارسات متدنية ومنها مثالً إدمان الكحوليات و
 واللجنة الوطنيـة املعنيـة      ١٩٩٧ حقوق الشعوب األصلية لعام      اننيقوالدستورية و التدابري  

  بالشعوب األصلية
هبويــة وحقــوق  صــراحة  بــاالعتراف ١٩٨٧ألول مــرة قــضى دســتور الفلــبني لعــام       - ٣٠

نـص الدسـتور علـى      و .“اجملتمعات احمللية الثقافية األصلية   ”األصلية اليت وصفت بأهنا      الشعوب
ــذايت يف   ــاطق للحكــم ال ــشكيل من ــسلمة    كــورت ــداناو امل ــة من ــدت  (ديلرياس ويف منطق ــيت أُعي ال

 شـهد  الـذي    ،العامنفس   وهو   ،١٩٩٧ويف عام   ). وتسميتها منذ ذلك احلني لتصبح منغسامور     
__________ 

  )٢٩(  C. Doyle and J. Gilbert, “Indigenous peoples and globalization: from ‘development aggression’ to ‘self-

determined development’”, in European Yearbook of Minority Issues, vol. 8 (2009), edited by the European 

Centre for Minority Issues and the European Academy Bozen/Bolzano (2011).  
  )٣٠(  R. D. Rovillos, S. Ramo and C. Corpuz, Jr., ”When the ’isles of gold’ turn to isles of dissent: a case study 

on the Philippine Mining Act of 1995”, Forest Peoples Programme, 2005.  
  )٣١(  E. Caruso and others, eds., Extracting Promises: Indigenous Peoples, Extractive Industries, and the World 

Bank, 2nd edition (Baguio City, the Philippines, Tebtebba Foundation and Forest Peoples Programme, 2005).  
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ل حكومة اهلند إىل اتفاق لوقف إطـالق         كما شهد توصّ   ،بنغالديشأراضي هضبة   توقيع اتفاق   
نون حقـوق الـشعوب األصـلية يف الفلـبني           من الشعوب األصـلية، صـدر قـا        النار مع حماريب ناغا   

حبمايـة وتعزيـز رفـاه      تكليفهـا   مت  الـيت   عنيـة بالـشعوب األصـلية       املوطنية  اللجنة  الفأدى إىل إنشاء    
باحتفـال واسـع النطـاق يف الفلـبني بفـضل      بـل صـدور القـانون املـذكور         ووق. الشعوب األصـلية  

 عـن املنـاطق واألراضـي الـيت تناهـت          )أ(: مـن احلقـوق   “ زمحِـ ”تدابريه احلمائية املتـصلة بـأربع       
ــالف،  ــتمكني،  )ب(األسـ ــذايت والـ ــم الـ ــسان،   )ج( احلكـ ــوق اإلنـ ــة وحقـ ــة االجتماعيـ  العدالـ

مــن  ،ســتراليا وبوليفيــاأ فــضالً عــن ،يف واقــع األمــر، ُتعــد الفلــبني و. )٣٢(التكامــل الثقــايف )د(و
ا واملـستنرية املعتـرف هبـ     قة   بـشأن املوافقـة احلـرة واملـسب        الئحـة خطّيـة   البلدان القالئل اليت لـديها      

  .)٣٣(مبوجب القانون الوطين
  

وتنفيـذ قـانون    للـشعوب األصـلية واملـستنرية        احلرة واملسبقة    باملوافقةاللجنة الوطنية املعنية    
  حقوق الشعوب األصلية

الصادر عن اللجنة الوطنيـة املعنيـة بالـشعوب األصـلية          ١٩٩٨لعام  األمر اإلداري   أّدى    - ٣١
من األمـور امللزمـة احلـصول علـى املوافقـة      إىل أن أصبح   ،قوق الشعوب األصلية  طبقاً لقانون ح  

أي جمتمـع مـن الـشعوب األصـلية فيمـا يتعلـق بأنـشطة               أفراد  من مجيع   املستنرية  احلرة واملسبقة و  
تعليمات واضـحة فيمـا     صدرت  و. )٣٤(س على صعيد مناطق وأراضي أسالفها     التعدين اليت متارَ  

 مــن إعـالن األمــم  ٣٢تبــاع املمارسـات العرفيــة وذلـك طبقــاً للمـادة    التـشاور وا بــإجراء يتـصل  
عمليـة املوافقـة احلـرة      ضـرورة اتبـاع      علـى     الـيت تـنصّ    ،املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية      

 هـا أقاليمأو   ]الـشعوب األصـلية   [ أراضـي يف  أي مـشروع يـؤثر      قبل إقـرار    ”املستنرية  واملسبقة و 
اســتخدام أو اســتغالل املــوارد املعدنيــة أو  ولــق بتنميــة أيتعفيمــا ال ســيما  وومواردهــا األخــرى

ــة أو  ــوارد األخــرى املائي ــرغم . “امل ــذه وب ــأن    ه ــاءات ب ــاك ادع ــة فهن ــشروط القانوني ــةال  املوافق
 عمليــة تنفيــذحيــث ال يــتم جمــرد إجــراء شــكلي املــذكورة كانــت يف بعــض األحيــان ال تعــدو  

__________ 
  )٣٢(  Institute for Autonomy and Governance (IAG), The Struggle Continues: Uphold the Rights of Indigenous 

Peoples, IAG Policy Brief, April 2011.  
  )٣٣(  A. Buxton, “The spirit of FPIC: lessons from Canada and the Philippines”, in International Institute for 

Environment and Development, Biodiversity and Culture: Exploring Community Protocols, Rights and 

Consent (London, 2012). 

  )٣٤(  W. N. Holden and A. Ingelson, “Disconnect between Philippine mining investment policy and indigenous 

peoples’ rights”, Journal of Energy and Natural Resources Law, vol. 25, No. 4 (November 2007).  
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هـو  يـتم  الـذي   ويف بعـض األحيـان كـان    .)٣٥( من مجيع جوانبها  التماس املوافقة املذكورة أعاله   
 شــيتاغونغ، يــتم  هــضبةوعلــى خــالف احلالــة بالنــسبة للجنــة أراضــي  .)٣٦(املوافقــة“ هندســة”

ضـمان  أي   مكتـب الـرئيس دون       مبعرفـة املعنيـة بالـشعوب األصـلية       اختيار أعـضاء جلنـة الفلـبني        
  .األمورتمثيل مباشر وكاٍف للشعوب األصلية مما يؤدي إىل مزيد من تعقيد ب

 عنــدما صــدر قــانون  ١٩٩٧بعــد عــام حتــسنت مــا لبثــت أن علــى أن احلالــة الــشاملة    - ٣٢
حقوق الشعوب األصلية وإن ظلت بعض الثغرات قائمة سواء من الناحيـة القانونيـة أو الناحيـة     

 ومــع مــا يتــصل ،إىل شــركات التعــدين علــى أهنــا تتعامــل مــع القــانونوكــان النظــر . التــشغيلية
 بـل أن  .علـى أهنـا عقبـات   بـشأن املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية            قانونيـة  بذلك مـن شـروط    

 احملكمــة الدســتورية حيــث  أمــامدســتورية قــانون حقــوق الــشعوب األصــلية تعرضــت للطعــن    
أن ورغـم    .)٣٧(سيقت ادعـاءات بـأن األمـر أدى إىل إهنـاء سـلطة الدولـة علـى املـوارد الطبيعيـة                    

 وعلـى أيـة حـال يقـال أن          .يف هنايـة املطـاف     تأييـد القـانون      متإال أنـه    هـم   ؤالقضاة انقسمت آرا  
ل مــن القــانون أّدت إىل إضــعاف موقــف اللجنــة الوطنيــة   مثــل هــذه احملــاوالت الراميــة إىل النيـْـ 

ومـن املعتقـد أن     . املـستنرية املذكورة أعاله بشأن أمور كثرية من بينها املوافقة احلرة واملـسبقة و           
 تـأثري   صـدر بفعـل  ،“٣-١٩٩٨رقـم  وهـو األمـر اإلداري   التوجيه اإلداري الصادر عن اللجنة    

ويذكر هذا األمر أن شركات التعدين اليت تكون قد تلقـت           . مجاعات الضغط يف جمال التعدين    
احلـرة  افقـة  املوإجـراءات  قبل تنفيذ القانون لن ُيطلـب إليهـا اتبـاع    على ممارسة أنشطتها املوافقة  

قانون التعدين وإتاحة املزيد مـن      صرف النظر عن    اد  وعلى ذلك طلب النقّ   . املستنريةاملسبقة و و
  . االعتماد على احلكومة الوطنيةتقليل معستقاللية للجنة الوطنية الا

ــة     ويــأيت  - ٣٣ ــاطق األســالف وشــهادات حقــوق ملكي ــة من  إصــدار شــهادات حبقــوق ملكي
 ٢٠٠٧ وحبلـول عـام      .باالضـطالع هبـا     الـيت كُلِّفـت اللجنـة      هـام يف مقدمـة امل   أراضي األسالف   

ــاطق املــذكورة ملــا يقــرب مــن      ــة املن ــة أصــدرت شــهادات ملكي  مليــون ٠,٩٥ أفيــد بــأن اللجن
 واقـع  هكتار آخـر مـن       ٤ ٨٠٠األراضي املذكورة أعاله بالنسبة إىل      ملكية   وشهادات   ،هكتار

__________ 
  )٣٥(   M. Salamat, “Indigenous peoples’ groups decry use of IPRA and NCIP for development aggression”, 

12 August 2011.  
  )٣٦(  M. Colchester and M. F. Ferrari, Making FPIC Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples 

(Forest Peoples Programme, 2007).  
  )٣٧(  W. Holden, K. Nadeau and R. D. Jacobson, “Exemplifying accumulation by dispossession: mining and 

indigenous peoples in the Philippines”, Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, vol. 93, No. 2 

(June 2011).  
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 تعرضـت   لكـن و .)٣٨( مطالبـات بالنـسبة هلـا       مليون هكتار الـيت مت تـسجيل       ٢,٩املساحة البالغة   
مجيــع املطالبــات ســواء حبقــوق املنــاطق أو حقــوق   إزاء عجزهــا عــن البــّت يف  اللجنــة لالنتقــاد 

 إنفـاق املزيـد مـن األمـوال علـى األمـور اإلداريـة بـأكثر مـن                   تنحـو حنـو   عى بأهنـا     وُيدّ ،األراضي
ذلك، فربغم أن أعماهلـا قـد ال تكـون          ومع  . يدايناملصعيد  الإنفاقها على األنشطة املبذولة على      

ت توقعات الكثريين، يف ضـوء الـصعوبات الـيت تواجههـا يف جمـاالت امليزانيـة أو اجملـاالت            قد لبّ 
 إالّ أن إجنــازات اللجنــة يف إصــدار شــهادات حقــوق األراضــي  ،اللوجــستية أو املــوارد البــشرية

  .عة إن مل تكن مرموقةشهادات حقوق املناطق ميكن اعتبارها أكثر من جمرد متواض أو
مـن   فهناك جانبان آخـران مهمـان        ،وباإلضافة إىل إصدارها الشهادات املذكورة أعاله       - ٣٤

إقــرار منــوذج جملتمعــات منــاطق األســالف مــن خــالل التنميــة والــسلم  ) أ(أعمــال اللجنــة ومهــا 
ك مـا   الـتمكني لـصاحل الـشعوب األصـلية مبـا يف ذلـ            ُسـبل   إنفاذ حقوق اإلنسان وتيسري     ) ب( و

ومع ذلك، فمـن بـني هـذه املهـام، فـضالً عـن عمليـة                . )٣٨(يتم من خالل سلطتها شبه القضائية     
 وتتصل بطلـب سـندات وثائقيـة وغـري          ،سندات امللكية، ما يشمل تعقيدات إجرائية ال لزوم هلا        

ويف  .اجملتمعـات احملليـة النائيـة     وهو ما ميثـل عبئـاً ثقـيالً علـى عـاتق             الشهادات الداعمة   ذلك من   
  .للشعوب األصليةبالنسبة بكثري شيتاغونغ أكثر مالءمة أراضي هضبة هذا الصدد يبدو نظام 

    
مقارنة ُنظم حقوق األراضي ومطالبـات األراضـي للـشعوب األصـلية يف               -خامساً   

    يشبنغالد ،أراضي هضبة شيتاغونغيف الفلبني و
ــواردة     - ٣٥ ــشة ال ــرات   فتوضــح املناق ــن فق ــا ســبق م ــن نظــام أراضــي هــضبة    أن يم كــالً م
 بالعديد من املالمـح     يتسم فيما يتصل حبقوق أراضي الشعوب األصلية        يتاغونغ ونظام الفلبني  ش

حقـوق األراضـي   كاالعتـراف الرمسـي   ) أ: (بنيالفلـ مكامن القوة يف   تشمل  و .الشديدة اإلجيابية 
مــنح ســندات ) ج(الدســتور، علــى ذلــك يف  التأكيــد) ب(، بــاإلدارة الذاتيــة املتعــارف عليهــاو

أما أوجـه الـضعف فتـشمل       . املستنريةاملسبقة و احلرة و املوافقة  مببدأ  االلتزام  ) د(امللكية الرمسية و  
ــرار؛       )أ( ــنع القـ ــستويات صـ ــد مـ ــلية عنـ ــشعوب األصـ ــشاركة الـ ــصور مـ ــدات )ب( قـ  التعقيـ

 املــستنريةاملــسبقة واحلــرة و اتبــاع عمليــة املوافقــة  يف قــصور ال )ج(البريوقراطيــة واإلجرائيــة؛  
 التمويـل والنـواحي اللوجـستية يف أعمـال اللجنـة الوطنيـة               جمـاالت  اليت تشوب السلبيات   )د( و

  .املعنية بالشعوب األصلية

__________ 
  )٣٨(  M. Colchester and C. Fay, Land, Forest and People: Facing the Challenges in South-East Asia (Rights and 

Resources Initiative, 2007).  
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الـيت يتـسم هبـا       اإلجيابيـة وجـه   األبعـض   فتغيـب   ،  شـيتاغونغ هـضبة   أراضـي   يف نظـام    أما    - ٣٦
املـسبقة  احلـرة و   ذلك االعتراف الدستوري واملوافقة      القصور مبا يف  فيها   يلوحبيين أو   الفلالنظام  

 ،١٩٩٧تنفيـذ األحكـام اجلوهريـة مـن اتفـاق           عـدم    فقـد أّدى   وباإلضـافة إىل ذلـك       .املستنريةو
 إىل ،إدارة األراضـي املسائل املتـصلة بـ  والتراجع عن  ،القوانني املتعلقة باللجنةيف ذلك تعديل    مبا

تــسوية والعتــراف مبطالبــات األراضــي مــن حيــث اتــدمري عمليــة كــان ميكــن أن تكــون ســليمة 
شيتاغونغ مـا يتمثـل يف االعتـراف        هضبة   ولكن من بني أقوى مالمح نظام        .منازعات األراضي 

 بـدور  اً مقترنـ ،باحلقوق العرفية يف األراضي على حنو ما تقضي به اللوائحاملقيد  اجلوهري وغري   
احلكــم الــذايت جمــاالت  شــيتاغونغ يف املؤســسات التقليديــة وغريهــا مــن املؤســسات القائمــة يف 

املذكورة أعاله بالنسبة جلميع سندات ملكيـة       موافقة املؤسسات   هو  املطلوب  ف .وإدارة األرض 
يف حالــة كــذلك  و،١٩٩٨منــذ عــام هــو مــا يــتم أيــضاً   و.األراضــي وحــاالت نقــل األراضــي 

أراضــي ددة يف احملــملؤســسات ا وباإلضــافة إىل ذلــك، ف. اإلجبــاري بواســطة الدولــةاالســتحواذ
 الطـابع الرمسـي علـى قطـع األراضـي      تتمّتع باستقاللية ذاتية فيما يتعلّق بإضـفاء   شيتاغونغ  هضبة  

 الدراســة بمبعرفــة كاتــ وقــد مت . )٣٩(حــسب العــرف املتبــع  املــستخدمة والــسكنية املــشاعية 
حلمايـة  “سـيفاً ” إن مل يكـن      “درعـاً ”باعتبـاره   توصيف نظام من هذا القبيـل يف مواقـع أخـرى            

 يف العالقـات    مزيـداً مـن اإلنـصاف      النظـام    يـضفي كـذلك    )٤٠(حقوق أراضي الشعوب األصلية   
 مث  ،بني القانون العريف من ناحية وبني اللـوائح القانونيـة مـن الناحيـة األخـرى               غري املتسقة عادةً    

 مبـا يـؤدي إىل      اجلانـب اآلخـر    ومـسؤويل الدولـة مـن        جانـب بني سلطات الشعوب األصلية من      
  .)٤١(“تكافؤاً”أكثر “ ساحة اللعب”لشعوب األصلية من جعل متكني قادة ا

بني الفلـ  أدناه بإجيـاز أوجـه القـوة والـضعف النـسبية لنظـامي       ٢  و ١اجلدوالن  يعرض  و  - ٣٧
ــصل   وأراضــي هــضبة   ــا يت ــات املبشــيتاغونغ فيم ــة   بطالب األراضــي ومنازعــات األراضــي املتعلق
  . بالشعوب األصلية

  
  
  
  

__________ 
  )٣٩(  Section 8 and rules 39-42, 45, 50, CHT Regulation and section 64, Hill District Councils Acts, 1989. 

  )٤٠(  R. D. Roy, “Indigenous peoples and international human rights−plural approaches to securing customary 

rights”, in S. Chao and M. Colchester, eds., Human Rights and Agribusiness: Plural Legal Approaches to 

Conflict Resolution, Institutional Strengthening and Legal Reform (Moreton-in-March, United Kingdom, 

Forest Peoples Programme, 2012).  
  )٤١(  R. D. Roy, “Asserting customary land rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh: Challenges for 

Legal and Juridical Pluralism” in Colchester & Chao. 
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  ١اجلدول 
 الشعوب األصليةب املتصلني باألرض فيما يتعلّقالنظامني عف الرئيسية يف أوجه القوة والض 

  يف الفلبني
  أوجه الضعف  أوجه القوة

االسـتقالل  وأوضـاع   حقوق األراضـي العرفيـة      
   يف اللوائح القانونيةاالذايت معترف هب

ــنع   ــلية يف صـ قـــصور مـــشاركة الـــشعوب األصـ
ــة     ــة العدال ــك إقام ــا يف ذل ــرار مب واالســتقالل الق

  لذايت اإلقليميا
ــام حقـــوق األراضـــي    ــتوري لنظـ الـــسند الدسـ

   الذايتواالستقالل
ــل وســلبيات يف  اللوجــستية يف العمليــات التموي

ــشرية   ــوى الب ــى صــعيد والق ــة   عل ــة الوطني اللجن
  املعنية بالشعوب األصلية

ــة يف      رمسيةمتلّكمنح سندات  ــة واإلجرائيـ ــدات البريوقراطيـ ــار التعقيـ إطـ
ألراضـي ممـا يـسبب أعبـاًء        اك  متلّعملية سندات   

  يف اإلثبات
 يــتم املــستنريةاملــسبقة واحلــرة وعمليــة املوافقــة 

  اتباعها بشكل عام 
ــة   ــة املوافق ــسبقة واحلــرة وعملي ــستنريةامل ــتم امل  ي

  اتباعها بصورة غري كافية
    

  ٢اجلدول 
صلية الشعوب األب يف النظامني املتصلني باألرض فيما يتعلقأوجه القوة والضعف الرئيسية  

  بنغالديشيف أراضي هضبة شيتاغونغ، 
  

  أوجه الضعف  أوجه القوة

ــرار     ــشعوب األصــلية يف صــنع الق ــشاركة ال م
الرؤســاء وجلنــة األراضــي واجملــالس والــوزارة (

  )التقليديون

احلكـم الـذايت ونظـام إدارة األراضـي لـيس هلمــا      
  سند من الدستور

ــى     ــة علـ ــدي للعدالـ ــام التقليـ ــراف بالنظـ االعتـ
  وب األصليةصعيد الشع

ــشعوب األصــلية وإدارة     ــنح األراضــي لل ُنظــم م
العدالـــة التقليديـــة ال تنـــال مـــن جانـــب الدولـــة 

  سوى دعم قاصر يف إنفاذها
عــدم االعتــراف رمسيــاً باملوافقــة احلــرة واملــسبقة     بالقانون العريفاألساسياالعتراف 

  املستنريةو
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يف  منازعــات األراضــي راضــي وحــلّاألبطالبــات ظــم املوتقــارن الفقــرات التاليــة بــني ُن  - ٣٨
ــني     ــبني وبـ ــيتاغونغ والفلـ ــضبة شـ ــي هـ ــوق    أراضـ ــشأن حقـ ــدة بـ ــم املتحـ ــالن األمـ ــام إعـ أحكـ

  .األصلية الشعوب
بني الفلـ األراضـي وحـل منازعـات األراضـي يف          بطالبـات   املجمموعهما حيتوي نظاما    يف    - ٣٩
ــى عــدد مــن    -شــيتاغونغ  أراضــي هــضبة ويف  ــشعوب األصــلية عل ــنغالديش لل ــيت املالمــح  ب ال
 فالنظامـان املـذكوران أعـاله ينطويـان علـى إمكانيـة احلمايـة الفعالـة          .يف مواقع أخرى  توجد   ال

والتأمني الفعال حلقوق الشعوب األصلية يف األرض مبا يف ذلك ما يتم مـن خـالل نظـام رمسـي                   
حلـل  عمليـة قـضائية أو شـبه قـضائية          من خـالل    من جانب الدولة و   هبا  أو شبه رمسي لالعتراف     

فاء التعـديالت   ضـ باحملاكاة يف بلدان خمتلفة مـع إ       وعلى ذلك فهما جديران      .منازعات األراضي 
االعتـراف الرمسـي    ) أ: (املالمح املهمة التاليـة   بمعاً   يتسمانوالنظامان   .حسب املالئم الضرورية  

آليــات ) ج(عــن األرض؛ القــسري ضــمانات ضــد اإلبعــاد ) ب(بــاحلقوق العرفيــة يف األرض؛ 
يض مـــن أجـــل التـــصدي ملنازعـــات األراضـــي مـــع أخـــذ القـــانون العـــريف يف االعتبـــار؛  للتعـــو

 أدنـاه   ٣ اجلـدول    ويعـرض  . الـشعوب األصـلية يف عمليـات صـنع القـرار الرئيـسية             مشاركة )د(
إعـــالن األمـــم املتحـــدة بـــشأن حقـــوق احملـــددة مـــن حكـــام  إىل األاإلحالـــةمـــع هـــذه املالمـــح 

  .األصلية الشعوب
  ٣اجلدول 
أراضـي   الفلـبني و   للنظامني املتعلّقني باألرض بالنسبة للشعوب األصلية يف      الرئيسية  املالمح  
إعالن األمم املتحدة بشأن    مع اإلحالة إىل أحكام حمددة من        بنغالديش   -شيتاغونغ  هضبة  

  حقوق الشعوب األصلية
ــم   /موضــوع ــالن األم ــادة إع م
  املتحدة

  شيتاغونغأراضي هضبة نظام   نظام الفلبني

ــر املــ   واالســتقاللصري تقري
  )٣املادة (الذايت 

البنــــــــد الدســــــــتوري بــــــــشأن  
   الذايت اإلقليمياالستقالل

ــ ــضبة  وزارة الـــــ ــة هبـــــ املعنيـــــ
أراضـــي شـــيتاغونغ وجمـــالس  

هتا اشــيتاغونغ ومؤســسهــضبة 
  التقليدية

ــاظ ــسات  احلفـ ــى املؤسـ  علـ
  )٣٤  و٥دتان اامل(األصلية 

اجملتمعـــــــات احملليـــــــة ملنـــــــاطق   
  األسالف

للرؤســاء املؤســسات التقليديــة 
  واألعيان والكارباري

ــشاركة يف  ــاذاملــــــــ  اختــــــــ
ــرار ــؤثراتالقــ ــى ة املــ  علــ

ــد الدســـــــتوري املتعلـــــــق    متثيـل الــسكان األصــليني علــى  البنـــــ
ـــ  ــوزارة واجملـ ــستوى الــ لس امــ
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ــلية   ــشعوب األصــــــــ الــــــــ
  )١٨ املادة(

إدارة يف وجلنـــــة األراضـــــي و    الذايت اإلقليميباالستقالل
  األراضي وإقامة العدالة

ــق يف  ــداء احلـ ــشورة إسـ املـ
بــشأن التــشريعات املتعلقــة  
بالـــــــــشعوب األصـــــــــلية  

  )١٩ املادة(

اختصاصات اجمللـس اإلقليمـي       
ــيتاغونغ ألراضــــي هــــضبة  شــ

ــو ــى  الس اجملــــ ــة علــــ اجلهويــــ
 فيمـــــــا يتـــــــصل  اصـــــــعيده

ــة   ــشريعات املتعلقـــــــــ بالتـــــــــ
بالشعوب األصـلية والواليـات     
 القضائية اإلقليمية ذات الصلة 

االعتــراف بالقــانون العــريف 
القـــضائي  فـــصلالوعدالـــة 

بشأن ما للشعوب األصلية    
ــوق   ــن حقـــ ــي امـــ ألراضـــ

  )٤٠  و٢٨  و٢٧املواد (

ــانون   ــتوري وقـــ ــانون الدســـ القـــ
حقــوق الــشعوب األصــلية ودور  
اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بالــشعوب 

مبـــا يف ذلـــك ســـندات (األصـــلية 
ــالف   ــاطق األســـــ ــة منـــــ ملكيـــــ
ــي    ــة أراضــــ ــهادات ملكيــــ وشــــ

 ةواألحكـــام املتعلقـــ ) األســـالف
  ايت اإلقليميباحلكم الذ

ــتوري   ــراف الدســــــــ االعتــــــــ
القــــانوين بالقــــانون العــــريف   و

ــدور   ــضائية والـ ــام القـ واألحكـ
ــداً    ــه حتديــ ــضطلع بــ ــذي تــ الــ

أراضـــــي هـــــضبة مؤســـــسات 
ــيتاغونغ يف إدارة األراضـــي   شـ
ــي  ــة األراضــــــــــــــ وجلنــــــــــــــ

  العرفية واحملاكم
    

األراضي ب طالباتامليف آسيا بالنسبة إىل األخرى الدروس املستفادة من الواليات القضائية   
  وحل منازعات األراضي

 ، بنغالديش املـذكورين أعـاله     -شيتاغونغ  وأراضي هضبة    الفلبني   باإلضافة إىل نظاميْ    - ٤٠
االعتراف الرمسي حبقوق الـشعوب األصـلية       ب وتتعلّقيف آسيا وغريها    أمثلة صاحلة أخرى    توجد  

 وإدارة ، الـسياسات رسـم وشاركة الشعوب األصلية يف عملية التـشريع       مبو ،يف األرض واملوارد  
 ويف مقدمتــها مــا تــضمه واليــات عديــدة يف مشــال  . وإقامــة العدالــةفيهــاوالتــصّرف  ،األراضــي

 وهذه الُنظم تطرح كـذلك منـاذج جـديرة          . يف ماليزيا  ساراواك اهلند ويف والييت صباح و     يشرق
 .ظمبعـض أهـم مالمـح هـذه الـنُ     بصورة مـوجزة   ٤اجلدول يعرض  و.باحملاكاة يف مواقع أخرى   

ــة اجلــدولني    ــتقاء ٤  و٣وميكــن مقارن ــاملة  الس ــسبة  نظــرة ش ــاألرض يف   لبالن ــصلة ب ــُنظم املت ل
  .الواليات القضائية األربع املذكورة أعاله
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  ٤اجلدول 
 ييف مشـال شـرق   بالـشعوب األصـلية   فيمـا يتـصل  املتعلقة باألراضـي  املالمح الرئيسية للُنظم  

إعــالن األمــم  حمــددة مــن بنــود اإلحالــة إىل مــع يف ماليزيــا ســاراواكو -صــباح يف اهلنــد و
  املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  ، ماليزياساراواك ‐صباح    اهلنديمشال شرق مادة إعالن األمم املتحدة/موضوع

ــصري   ــر املـ ــتقاللتقريـ  واالسـ
  )٣املادة (الذايت 

ضــمانات خاصــة بــشأن واليــيت  
ــزورام  اناغ ــد وميــ دســــتور (النــ

لـــــف  أ٣٧١املادتـــــان : اهلنـــــد
  ) زاي على التوايل٣٧١ و

ــة  ــستقلةمقاطع ــالس  م ــاً وجم  ذاتي
ــ ــتور اهلنـــد  (ةإقليميـ امللحـــق دسـ

  ) ١(١٦٤السادس، املادة 

ضــــــمانات خاصــــــة بــــــشأن 
الوضـــع الدســـتوري لـــوالييت   

ومواطنيهمـا   ساراواكصباح و 
 ،دســـتور ماليزيـــا (األصـــليني 

 هـــــــــــــاء ١٦١املادتـــــــــــــان 
  )ألف على التوايل ١٦١ و

ــاظ ــسات  احلفــ ــى مؤســ  علــ
ــ ــلية الــــــــــ شعوب األصــــــــــ

  )٣٤  و٥ دتاناامل(

 النـواحي تعيينات رؤساء وأعيان    
اجلهويــــــة الس اجملــــــبواســــــطة 

  )السادسامللحق دستور اهلند، (

ــان   ــاء واألعيــــــ دور الرؤســــــ
التقليـــديني يف إدارة األراضـــي 

دســــــتور (وإقامــــــة العدالــــــة 
ــع   ــق التاســــ ــا، امللحــــ ماليزيــــ

 ،ألـف ثانياً  القائمة  ،  ١٣ املادة
 ثالثــــاً ، القائمــــة١٠واملــــادة 

  .)ألف
املـــشاركة يف صـــنع القــــرار   
املؤثر على الشعوب األصلية    

  )١٨املادة (

يف اهليئـــــــات املواقــــــع   حجــــــز 
ــة   ــشريعية والوظــائف احلكومي الت

ــد   ــتور اهلنـــ ــواد (دســـ  ٣٣٠املـــ
علـــى )  ألـــف٤ (١٦  و٣٣٢ و

  )التوايل
ــالس  ــتقاللجمــــ ــذايت االســــ  الــــ
دســـــتور  (اإلقليميـــــة واجملـــــالس

  ) السادس امللحق ،اهلند
  

أحكــــــام تــــــشريعية خاصــــــة 
 حقــوق واليــيت صــباح نتــضم

 رســــــــــــم يفوســــــــــــاراواك 
الـــسياسات املتـــصلة بـــاألرض 

 ٩٥املادتـان  (دسـتور ماليزيـا،   
  ) هاء٩٥ دال و

قــانون (دور احملــاكم الوطنيــة  
  )١٩٥٢ ،احملاكم الوطنية
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  ، ماليزياساراواك ‐صباح    اهلنديمشال شرق مادة إعالن األمم املتحدة/موضوع

ــشأن   ــشاور بـــــ ــق التـــــ حـــــ
التـــــــــــشريعات املتعلقـــــــــــة 
ــلية   ــشعوب األصـــــــــ بالـــــــــ

  )١٩ املادة(

يــيت ضــمانات خاصــة بــشأن وال 
: دستور اهلنـد  (وميزورام  نغاالند  

 ٣٧١  ألـــــف و٣٧١املادتـــــان 
  )زاي، على التوايل

ــة    ــشريعية ملقاطع ــصالحيات الت ال
ــتقالل ــذايت  االســـ ــالـــ الس واجملـــ

دسـتور اهلنـد، امللحـق      (اإلقليمية  
  )السادس

األحكـــــام التـــــشريعية اخلاصـــــة 
 كلــــــوالييت صــــــباح وســــــاراوا

ــا ــتور ماليزيـ ــواد  دسـ  دال ٩٥املـ
  )٤( هاء ١٦١  هاء و٩٥ و

ــوق   ــن حقــــ ــويض عــــ التعــــ
ــي و ــات املاألراضـــــــ طالبـــــــ

 ٢٨  و ٢٧املـواد   (األراضي  ب
  )٤٠ و

الــــدور التــــشريعي والتنفيــــذي    
  حلكومات الواليات 

ــة املتخصــصة يف   احملــاكم التقليدي
  واليات عديدة 

ــي ودور  ــالس إدارة األراضـــ جمـــ
االســــــتقالل الــــــذايت اجلهويــــــة 

   واإلقليمية يف إقامة العدالة
ــ( ــر األحكـــ ــتورية انظـــ ام الدســـ

  )املذكورة أعاله

ــباح   ــا يف صـــــ ــة العليـــــ احملكمـــــ
  وساراواك 

. الوطنيـة سـتئناف   الادور حماكم   
احملكمة اجلزئيـة الوطنيـة وحمـاكم       

  . القبائلوأعيانرؤساء 
ــشريعية اخلاصــة    ــصالحيات الت ال

  لوالييت صباح وساراواك 
ــام التـــــشريعية : انظـــــر( األحكـــ

ــذكورة    ــات املؤســسية امل والعملي
  )أعاله

  
  
  اخلالصة والتوصيات  -سادساً   

  اخلالصة  -ألف   
وقـد جـرت مناقـشتها     ، بـنغالديش -شـيتاغونغ  أراضـي هـضبة     الفلـبني و   انظامـ يعرض    - ٤١
األراضـي  بطالبـات  امل أو على األقل ميكـن أن تكـون فعالـة بالنـسبة إىل          ، معامل ُنظم فعالة   ،أعاله

أن كليهمـا يـشوهبما سـلبيات حتتـاج         وحل منازعات األراضي املتعلقة بالشعوب األصلية برغم        
 املــذكورين ميــثالن منــاذج يــتم  ومــع ذلــك فهــذه الدراســة تــذهب إىل أن النظــامني.العــالجإىل 
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ــذها بالفعــل علــى   ــعأتنفي ــة”مــا ال يــشكالن منــاذج  فُه ومــن مث ،رض الواق جمــرَّدة مــن  “ نظري
 اهلنـد ويف واليـيت     يرقوينطبق نفس الـشيء علـى الـُنظم القائمـة يف مشـال شـ              . احلقائق العملياتية 

أن تطــرح وميكــن للدراســات التفــصيلية بــشأن هــذين النظــامني  . صــباح وســاراواك يف ماليزيــا
االعتــراف الفــوري مبطالبــات  باعتبــار أن  ،يف مواقــع أخــرىيــصار إىل تنفيــذها أفكــاراً عمليــة 

لطويـل  يف األجـل ا   يؤديـان   بـشأن األراضـي     الناشبة  األراضي للشعوب األصلية وحل املنازعات      
من جانب احلكومات مبـا يفـضي إىل سـالم مـستدام     املبذولة اجلهود  من  إىل احلد من النفقات و    

 مــع تيــسري القيــام بتنميــة  ،وإىل حتــسني العالقــات بــني الــشعوب األصــلية والدولــة ذات الــصلة  
الثقافيــة يف ظــل املوافقــة احلــرة  للنــواحي شــاملة وموجَّهــة حنــو الــشعب وســليمة بيئيــاً ومراعيــة  

  . للشعوب واجملتمعات احمللية املعنيةاملستنريةملسبقة ووا
  

  التوصيات  -باء   
والوكـاالت  التوصيات التالية مطروحة على احلكومات وعلى منظومـة األمـم املتحـدة               -٤٢

 وعلـى املؤسـسات املاليـة ومؤسـسات البحـوث واملنظمـات        ،اإلمنائية املتعددة األطراف والثنائية   
  . األصليةاص والشعوبغري احلكومية والقطاع اخل

  
  احلكومات

ــاء بتعهــداهتا و    حــثّ  - ٤٣ ــى الوف ــنغالديش عل ــة ب ــهوض حكوم ــسياسية  بالن ــسؤوليات ال بامل
 ٢٠٠١لعـام    شـيتاغونغ هـضبة   هبا من أجـل تعـديل قـانون جلنـة أراضـي             تضطلع  والقانونية اليت   
  .اجمللس اإلقليمي للمنطقة املذكورةطبقاً لتوصيات 

أراضـي هـضبة     على تنفيذ ما مل يتم تنفيذه مـن أحكـام اتفـاق              حكومة بنغالديش  حثّ  - ٤٤
دورتـه  الـدائم يف  يف تقريـر املنتـدى   التركيـز عليـه    علـى النحـو الـذي مت    ١٩٩٧شـيتاغونغ لعـام   

الكاملـة  لطة سالـ  نقلمبا يف ذلك  ) ١٠٣  و ١٠٢ الفقرتان   Corr.1  و E/2011/43انظر  (العاشرة  
الجئـي  من مل يتم تأهيلهم مـن       وإعادة تأهيل   يف املنطقة   اجملالس اجلهوية   إدارة األراضي إىل    عن  

  . بصورة فّعالةملنطقة من األسلحةيد ارمع جتجوما وسكان الشعوب األصلية املشرَّدين داخلياً 
ونيـــة حكومـــة الفلـــبني علـــى اختـــاذ اخلطـــوات الراميـــة إىل حـــل املـــشاكل القان   حـــثّ  - ٤٥

واإلجرائية واللوجـستية واملاليـة الـيت تواجههـا اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بالـشعوب األصـلية مبـا يف                    
بـشأن إتاحـة شـهادات التملـك علـى مـستوى       مـن أعمـال   اللجنة املـذكورة  ما تضطلع به    ذلك  

وعليهـا أن تيـسِّر قيـام اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بالـشعوب األصـلية                 . ألسـالف أراضـي ا  أو  مناطق  
يتطلّـب األمـر    كمـا    . الـشركات  وعوامل نفـوذ الـسياسيني أ     بعيداً عن    يف استقالل ذايت  مبهامها  

http://undocs.org/ar/E/2011/43�


E/C.19/2014/4  
 

14-24812 25/27 
 

 بشأن امتيـازات التعـدين الـسابقة        املستنريةاالستثناءات من قاعدة املوافقة املسبقة واحلرة و       إلغاء
  .على صدور قانون حقوق الشعوب األصلية

الـيت  النـواحي   احلكم احمللي يف املناطق و    حث حكومة الفلبني على تيسري تدعيم هيئات          - ٤٦
تتـصل بـاحلكم    أساسـية    وتنفيـذ قـوانني      سـنّ العمـل علـى     سكنها الشعوب األصلية مبا يف ذلك       ت

ــاطق كــوردي   ــذايت اإلقليمــي يف من ــار     ال ــة ويف إط ــشعوب األصــلية املعني ــع ال ــشاركة م لراس بامل
  .املستنريةاحلرة واملسبقة وموافقتها 

املعنيـة بالـشعوب األصـلية علـى أن تكفـل االتبـاع الـدقيق لعمليـة              الوطنيـة للجنة  حث ا   - ٤٧
 طبقــاً لقــانون حقــوق الــشعوب األصــلية والقــوانني العرفيــة   املــستنريةاملوافقــة احلــرة واملــسبقة و

 مـع  ، فيمـا يتـصل مبـنح شـهادات سـندات ملكيـة منـاطق األسـالف وأراضـي األسـالف                   ،املعنية
 وعليهـا   . األنشطة ذات الصلة وعلـى األصـعدة كافـة         مشاركة الشعوب األصلية يف مجيع    تعزيز  

أن تنقِّح املمارسات اإلجرائية اليت تتسبب يف أعبـاء ال لـزوم هلـا مـن حيـث اإلثبـات وتتحملـها               
  .هتاا مطالبالبّت يفاجملتمعات احمللية مبا يف ذلك املستندات الداعمة من أجل 

األراضـي وُنظـم حـل    بطالبـات  امل علـى دراسـة   املواقـع احلكومات يف آسيا وسائر حث    - ٤٨
شــيتاغونغ يف بــنغالديش مث يف أراضــي هــضبة منــاطق عديــدة مــن بينــها منازعــات األراضــي يف 

  .بأحواهلاأفكار قابلة للتنفيذ بشأن هذه األمور اليت تتصل  ومن أجل التوصُّل إىلالفلبني 
  

  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهامنظومة وكاالت 
صـناديقها وبراجمهــا مبـا يف ذلــك   إضــافة إىل مـم املتحــدة ذات الـصلة   وكــاالت األعلـى    - ٤٩

ــاملي  ــة الع ــامج األغذي ــة ،برن ــة والزراع ــة  ، ومنظمــة األغذي ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــصندوق ال  ، وال
بأمهيـة  أن تعتـرف     ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحـدة للمـرأة والبنـك الـدويل             

 ،ملطالبات ومنازعات األراضي اليت تتعلـق بالـشعوب األصـلية         شامل  احلل الفوري واِملنصف وال   
املمارسات اجليدة القائمة مبا يف ذلـك تلـك املـشار إليهـا يف هـذه الدراسـة يف                   اتباع  وأن تراعي   

  .ويف أنشطتها وممارساهتاسياساهتا وتوجيهاهتا التشغيلية 
  

   األخرىاملؤسسات املالية الدوليةو األطراف املؤسسات اإلمنائية الثنائية واملصارف اإلمنائية املتعددة
أفـضل املمارسـات املطروحـة يف هـذه      اتبـاع   على الوكاالت اإلمنائية الثنائيـة أن تراعـي           - ٥٠

احلــل املنــصف ملطالبــات ُســبل  وأن تيــسِّر ،الدراســة إضــافة إىل التجــارب األخــرى ذات الــصلة
ــيت تقــوم  األراضــي ومنازعــات األراضــي للــشعوب األصــلية مــن خــالل املــ     ــربامج ال شاريع وال

  .بتمويلها
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وعلــى املؤســسات املاليــة املتعــددة األطــراف، مبــا يف ذلــك املؤســسة املاليــة الدوليــة            - ٥١
ــددة األطــراف   ــة املتع ــ،واملؤســسات اإلمنائي ــصارف  ها ومن ــثالً امل ــا    م ــا فيه ــة مب ــة اإلقليمي اإلمنائي

 احلــل بتيــسري ُســُبلمج الــيت متوهلــا ملــشاريع والــرباقيــام ا أن تــضمن ،املــصرف اإلمنــائي اآلســيوي
ــصف ل ــات لاملن ــشعوب األصــلية    بمطالب ــة بال ــع ،األراضــي ومنازعــات األراضــي املتعلق  وأن متن
  .اآلثار السلبية اليت تتعرض هلا حقوق األراضي للشعوب األصليةوقوع وتتحاشى 

حبيـث  وُيحث البنك الـدويل بالـذات علـى تعـديل سياسـته املتعلقـة بالـشعوب األصـلية                - ٥٢
أمهيـة  إيـالء  تشمل االمتثال الكامل إلعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية مـع                

  .املستنريةخاصة العتماد معيار املوافقة احلرة واملسبقة و
  

   مؤسسات البحوثوسائراجلامعات 
أن تعمـل يف شـراكة مـع الـشعوب       على  اجلامعات ومؤسسات البحوث األخرى     حث    - ٥٣

علـى  راء حبـوث متعمِّقـة بـشأن الـُنظم املـشار إليهـا يف هـذه الدراسـة مبـا ييـسِّر                       األصلية على إج  
 ،ومنظومة األمم املتحدة وغـري ذلـك مـن الفعاليـات ذات الـصلة      احلكومات والشعوب األصلية    

  .املتعلقة مبطالبات األراضي وحل منازعات األراضي للشعوب األصليةالنماذج نشر 
أن تعمـل يف شـراكة مـع الـشعوب األصـلية علـى              على  ومية  تشجِّع املنظمات غري احلك     - ٥٤

 مــع تيــسري جهــود الــشعوب ،النمــاذج املــشار إليهــا يف هــذه الدراســةب املتعلّقــةإجــراء البحــوث 
 ةالـضغط املـؤثر  ممارسـات   ومـن ذلـك مـثالً أنـشطة الـدعوة و       ،يف هـذا املـضمار    املبذولة  األصلية  
مـاذج املتـصلة هبـذا األمـر واملتعلقـة مبطالبـات        الترويج ألفضل املمارسات وغريهـا مـن الن        لصاحل

ــا يف إطـــار األراضـــي ومنازعـــات األراضـــي للـــشعوب األصـــلية مبـــا يف ذلـــك مـــا يـــتم    براجمهـ
  .ومشاريعها

  
  الشعوب األصلية

املؤســسات واملنظمــات والــشبكات علــى ســائر الــشعوب األصــلية وحكوماهتــا وحــث   - ٥٥
 جنباً إىل جنب مع النمـاذج األخـرى ذات الـصلة    ،دراسة النماذج املشار إليها يف هذه الدراسة 

املزيد مـن البحـوث وسـائر       إجراءو مع الدول    اتالدعوة حلوار مع  التأثري  هود التعبئة و  جل اًتيسري
األراضـي  الـشعوب األصـلية يف      حقـوق   إقـرار   األنشطة املهمة األخرى فيما يتـصل بالـدعوة إىل          

مبا يف ذلك االعتـراف مبطالبـات األراضـي واملُـضي           واحلقوق اإلقليمية واحلقوق املتصلة باملوارد      
  .بغري تأخري إىل حل منازعات األراضي اليت تتصل بالشعوب األصلية
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  القطاع اخلاص
 مبـــا يف ذلـــك الـــشركات واملـــصارف وغريهـــا مـــن ،كيانـــات القطـــاع اخلـــاصحـــث   - ٥٦

للـشعوب  العائـدة   األنـشطة الـيت تنتـهك حقـوق األراضـي           القيام ب  على جتنُّب    ،املؤسسات املالية 
حلـول ملنازعـات    التوصل إىل   األراضي للشعوب األصلية و   بطالبات  املاألصلية مع تعزيز ومحاية     

  .األراضي على صعيد تلك الشعوب
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	ثانياً - النضالات من أجل حقوق الأراضي وقانون حقوق الإنسان الدولي والإصلاحات القانونية والإدارية في آسيا
	ألف - نضالات الشعوب الأصلية من أجل حقوق الأراضي والإصلاح القانوني والإداري بشأن حقوق الأراضي والمطالبات بالأراضي وحل منازعات الأراضي 
	2 - تكمن النضالات التي ثارت لإقرار حقوق الأراضي في صميم حركات الشعوب الأصلية على صعيد العالم كله. وكما لاحظت أريكا أيرين دايس فأن الأراضي والموارد أمور لا غنى عنها لبقاء تلك الشعوب بل وللحفاظ على هويتها وكرامتها وعلى سلامتها الاجتماعية والثقافية (انظر E/CN.4/Sub.2/1997/17 و Corr.1 و E/CN.4/Sub.2/2002/23). وقد قيل إن علاقة الشعوب الأصلية بأراضيها وأقاليمها تتسم بأنها ”ذات أهمية خاصة لثقافاتها وقيمها الروحية وبالنسبة لاستمرارها كشعوب لها سماتها المتميزة“().
	3 - وتمثل الأرض مصدراً رئيسياً للنزاع الذي يشمل الشعوب الأصلية في العديد من مناطق العالم. وهذه النزاعات، فضلاً عن العلاقة بين تجريد الشعوب الأصلية من أراضيها وظروف تهميشها وتخلفها والتمييز ضدها، تم تدارُسها على نطاق واسع من جانب الباحثين بما في ذلك ما تم تحت إشراف الأمم المتحدة(). ومن الناحية الأخرى فقد أدى الاعتراف الكافي من جانب الدول بمطالبات الشعوب الأصلية بالأراضي والحلول المنصفة لمنازعات الأراضي التي تشمل الشعوب الأصلية، إلى تبني التوصل إلى السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في العديد من أرجاء العالم، بما في ذلك المناطق التي كانت في الماضي منكوبة بالنزاعات، ومنها مثلاً شمال شرقي الهند وميانمار والفلبين وبنغلاديش (إلى حد ما) ونيكاراغوا ودولة بوليفيا المتعددة القوميات.
	4 - وتُعد آسيا موطناً لما يقرب من 70 في المائة من الشعوب الأصلية في العالم البالغ عددها 370 مليون نسمة فيما جرى تم حرمان عدد من فئاتها من حقوقها المتعارف عليها في الأراضي وفي غيرها(). وما يوصف بأنه مشاريع إنمائية بما في ذلك السدود ومشاريع ”الغابات“ وعمليات التعدين وغيرها من الصناعات الاستخراجية فضلاً عن نقل السكان وممارسة الأنشطة العسكرية تعدّ من الأسباب الرئيسية لمثل هذا الحرمان. وفي الوقت نفسه، فعلى مدار العقود القليلة الأخيرة، تم اتخاذ مبادرات في المجالات القانونية والسياسية في عدد من البلدان في آسيا فأدّت إلى الاعتراف الرسمي بحقوق الشعوب الأصلية بما في ذلك الحقوق في الأراضي وغيرها على أساس الأعراف المتبعة() ومن بينها التطورات التي شهدتها أراضي هضبة شيتاغونغ في بنغلاديش وفي الفلبين.
	5 - ففي الفلبين صدر قانون حقوق الشعوب الأصلية في عام 1997 طبقاً لدستور الفلبين لعام 1987 مما يسَّر الاعتراف الرسمي بحقوق الشعوب الأصلية في الهوية الثقافية والتكامل الثقافي والحكم الذاتي، فضلاً عن حقها في مناطق وأراضي أسلافها. وفي أراضي هضبة شيتاغونغ في بنغلاديش، جرى التوصل بعد عقود من النزاع المسلح إلى اتفاق في عام 1997 لإنهاء النزاع مما أدى للاعتراف بالحاجة إلى إعادة التأهيل لصالح الذين تضرروا، مع دعم نُظم الحكم الذاتي في المنطقة وإتاحة سُبل الحل المنصف للمنازعات المتصلة بالأرض.
	6 - أما الأمثلة الأخرى التي تتسم بالأهمية بالنسبة للتشريعات المتصلة تحديداً بأدوار الشعوب الأصلية في مجالات الحكم الذاتي والتشريع والتنمية وإقامة العدل فتشمل النصوص الدستورية المتصلة بولايات في شمال شرقي الهند إضافة إلى ولايتيْ صباح وساراواك في شرقي ماليزيا، وهو ما تم استكماله بتدابير تشريعية وتنفيذية سواء على المستوى الاتحادي أو على المستوى الجهوي. وهذه الدراسة تركِّز على تقييم عدد قليل من الأمثلة المختارة بشأن أفضل ممارسات حل منازعات الأراضي والمطالبات بالأراضي من آسيا بما في ذلك منطقة أراضي هضبة شيتاغونغ في بنغلاديش وفي الفلبين. وفي هذا الإطار تأتي الدراسة باختصار على ذكر حالات مماثلة أخرى في آسيا.
	باء - حقوق الأراضي للشعوب الأصلية والقانون الدولي لحقوق الإنسان
	7 - يشمل مفهوم حق الشعوب الأصلية في الأرض الأمور المتصلة بالأرض وبالموارد الطبيعية. وهذا ما ينعكس في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سكان وقبائل الشعوب الأصلية لعام 1957 (رقم 107) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وتذكر الاتفاقية رقم 107 ”الأقاليم المعتاد سكناها“ (المادة 12 (1)، بينما تشير الاتفاقية رقم 169 إلى ”الأهمية الخاصة التي تتسم بها علاقات هذه الشعوب مع الأراضي والأقاليم بالنسبة إلى الثقافات والقيم الروحية للشعوب المعنية وبخاصة الجوانب الجماعية من هذه العلاقة“ (المادة 13(1). كما أن الاتفاقية رقم 169 توضح أن مصطلح الأراضي ” يشمل مفهوم الأقاليم الذي يغطي البيئة الإجمالية للمناطق التي تشغلها الشعوب المعنية أو تقوم باستخدامها بخلاف ذلك“ (المادة 13(2)) وهي تركّز بشكل خاص على مشاركة الشعوب الأصلية في ”استخدام وإدارة وحفظ هذه الموارد“ بما في ذلك الموارد المنجمية أو السطحية أو الحقوق في الموارد الأخرى المتصلة بالأراضي“ (المادة 15).
	8 - وقد جاء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (”الإعلان“) ليتبع روح اتفاقيتي منظمة العمل الدولية، فالإعلان يستخدم عبارات ”الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد“ (المادة 25). و ”الأراضي والأقاليم والموارد“(المادتان 26 و 28) و ”الأراضي أو الأقاليم“ (المادتان 2 و 30). ويتبع الإعلان نهجاً ثقافياً وجيلياً إزاء حقوق الأراضي. كما أن الأحكام المتصلة بالأرض في الإعلان تشمل الاعتراف بحقوق الأرض والحقوق الإقليمية إضافة إلى الضمانات التي تحول دون القيام بأنشطة عسكرية وبإعادة التوطين والإبعاد إضافة إلى النصوص المتصلة بالآليات الشاملة والعادلة والمنصفة بما في ذلك الانتصاف والتعويض.
	9 - وتم التأكيد على أن حقوق الشعوب الأصلية لا تمثل فئة خاصة من الحقوق، وأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والاتفاقية رقم 169 ”لا يطرحان ولا يخترعان أي حقوق جديدة“ بل على العكس فإن هذين الصكَّين يمثلان تأكيدات لحقوق الإنسان العالمية الشاملة فيما ينطبقان على الشعوب الأصلية. وهذا يعني أنهما يضعان الحقوق الشاملة ضمن السياق بما يؤكد التزام الدول باحترام وحماية حالة الشعوب الأصلية وتلبيتها من خلال مراعاة الجوانب المشتركة لهذه الحقوق بما يؤدّي إلى تجاوز المظالم التاريخية والأنماط الراهنة من التمييز الذي تواجهه الشعوب الأصلية().
	10 - وثمة معاهدات دولية أخرى، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وكلها تضم بدورها أحكاماً تتصل بصورة مباشرة بما للشعوب الأصلية من حقوق الأراضي.
	ثالثاً - أفضل الممارسات فيما يتعلق بحل منازعات الأراضي والمطالبات بالأراضي في هضبة أراضي شيتاغونغ في بنغلاديش 
	التمييز والنقل القسري بعيداً عن الأرض والنزاع المسلح واتفاقية أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 1997
	11 - تقع أراضي هضبة شيتاغونغ في جنوب شرقي بنغلاديش وهي تشارك في الحدود الدولية كلا من الهند من ناحية الشمال والشرق والجنوب (ولايتا تريبورا وميزورام) وميانمار (ولايتا شن وراخين). وهي منفصلة عن خليج البنغال في غربه من خلال مقاطعة السهول الساحلية في شيتاغونغ (ولا ينبغي الخلط بينها وبين هضبة شيتاغونغ). وتشكل المقاطعات الجبلية الثلاث وهي رانغاماتي وبنداربان وخجرشاري، أراضي الهضبة وتغطي ما مساحته 181 13 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها 231 598 1 نسمة ومنهم 53 في المائة يتسمون بالطابع ”القبلي“ حسب تقدير تعداد السكان الوطني لعام 2011.
	12 - والمنطقة المذكورة أعلاه تتميَّز عن بقية أنحاء البلاد بحكم تضاريسها سواء التي تحفل بالهضاب أو بالجبال والغابات فضلاً عن تاريخها الدستوري والإداري الفريد إضافة إلى قاطنيها من سكان الشعوب الأصلية. أما الشعوب الأصلية فتشمل شعوب الباوم والتشاك والشكما والخومي والخيانغ واللوشاي والمرما والمرو والبنخوا وتشنغيا والتريبورا. وهذه الشعوب تمثل أقليات إثنية ولغوية ودينية ضمن بنغلاديش. ومن الناحية الجسمانية فهي أكثر شبهاً بشعوب جنوب شرقي آسيا من معظم شعوب جنوب آسيا. وهي تدين بالعقائد البوذية والهندوكية والمسيحية أو العقائد الأصلية التقليدية، ومعظمها يتكلم لغات التبِت - بورما. وعلى النقيض فإن غالبية أفراد الشعب البنغلاديشي يتكلمون البنغالية وهي لغة هندو - آرية أو هندو - أوروبية. كما يدينون بالعقيدة الإسلامية وهم أقرب عرقياً إلى البلدان المجاورة غرب بنغلاديش أكثر من جيرانها إلى الشمال أو الشرق أو الجنوب الشرقي. كما أن النظام الإداري شبه الذاتي للمنطقة يضم مؤسسات ودوائر منتخبة وبيروقراطية وتقليدية().
	13 - وكانت الحرفة التقليدية للشعوب الأصلية في المنطقة هي الزراعة التحويلية المعروفة محلياً باسم ”جوم“، وهي التي أفضت إلى الاسم الأصلي للشعوب والسكان الأصليين وهو ”جوما“ أو جومو“. واليوم توجد أيضاً حِرَف لا تقوم على أساس الأرض بالإضافة إلى الزراعة التحويلية() ويرتبط الوجود والهوية الاجتماعية والثقافية والروحية لشعوب ”الجوما“ كشعوب متميزة ارتباطاً وثيقاً بالأسلاف.
	14 - وقد شكلت الأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى تاريخ المنطقة وتسببت في تغيُّرات ديمغرافية وإيكولوجية أساسية. وهذه الأحداث تشمل إلحاق أراضي هضبة شيتاغونغ بالبنغال بواسطة الحكومة البريطانية في القرن التاسع العشر في انتهاك لمعاهدة الأمة إزاء الأمة لعام 1787 المعقودة بين ملك الشكما والحاكم العام البريطاني(). وقد أعقب ذلك مزيد من تآكل نظام الاستقلال الذاتي إضافة إلى إنشاء مشاريع إنمائية ضخمة وفادحة الضرر بما في ذلك التكليف بإنشاء سد كهرومائي في عام 1960 خلال الفترة التي سبقت استقلال بنغلاديش (1947-1971) مما أدّى إلى تدمير مَواطن الأسلاف وإغراق خُمسْي أراضي زراعات الأرز أساساً في المنطقة مع تشريد ثلث السكان من الشعوب الأصلية التي تسكنها(). 
	15 - وبعد أن أصبحت بنغلاديش مستقلة عن باكستان في عام 1971 في أعقاب صراع مسلَّح دام تسعة أشهر جاءت أخطر الأحداث المدمِّرة في أراضي هضبة شيتاغونغ لتشمل تمييزاً على مستوى الدولة وأنشطة عسكرية كثيفة وحركات مسلحة من أجل الحكم الذاتي وبرنامج لنقل السكان تحت إشراف الدولة. وأدّت هذه الأحداث إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن التابعة للدولة وقد تم توثيقها بدقة بواسطة العديد من آليات الأمم المتحدة (انظر E/C.19/2011/6) والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان(). ومن عام 1979 إلى الفترة 1984-1985، تم توطين ما يتراوح بين 000 200 و 000 450 من مهاجري البنغال المسلمين في منطقة أراضي هضبة شيتاغونغ مما أفضى إلى نزاعات عرقية وحالة تشريد داخلي ونزوح جماعي لنحو 000 100 من أفراد الشعوب الأصلية إلى الهند المجاورة وقد أُعيد معظمهم إلى الوطن في عقد التسعينيات ولكن الكثيرين منهم لا يزالون بغير إعادة تأهيل حتى الوقت الحالي(). وعليه، فإن غياب إعادة التأهيل وعدم التوصّل إلى حلّ عادل لمنازعات الأراضي لا يزالان بين الأسباب الرئيسية للإحباط والسخط اللذين يسودان صفوف الشعوب الأصلية في المنطقة المذكورة أعلاه.
	16 - وبعد مفاوضات امتدت لأكثر من عقد من الزمن، تمّ في 2 كانون الأول/ديسمبر 1997 توقيع اتفاق بشأن السلم والحكم الذاتي وإعادة التأهيل بين الحزب السياسي الرئيسي للشعوب الأصلية في المنطقة وهو بارباتيا شاتاغرام جانا سنغاتي ساميتي وحكومة بنغلاديش. أما الحزمة التي نتج عنها الاتفاق فقد أفضت إلى (أ) تشكيل وزارة معنية بشؤون هضبة أراضي شيتاغونغ؛ (ب) إنشاء مجلس إقليمي بالمنطقة؛ (ج) تدعيم المجالس الثلاثة على مستوى المقاطعة؛ (د) إعادة تأكيد وتدعيم دور المؤسسات التقليدية للشعوب الأصلية التي تعترف بها الدولة. (هـ) تشكيل لجنة معنية بالأراضي من أجل حل المنازعات المتصلة بالأرض و (و) إنشاء محاكم مدنية وجنائية مستقلة عن الإدارات الإقليمية والجهوية.
	17 - على أن دستورية قانون المجلس الإقليمي بالمنطقة لعام 1998 وبعض أحكام قوانين مجالسها الجهوية (المعدَّلة) لعام 1998 تم الطعن عليها أمام شُعبة المحكمة العليا، ومن ثم جاء إعلانها غير قانونية بانتظار نظر الاستئناف في شُعبة الاستئناف حيث لا يزال حكم شُعبة المحكمة العليا قائماً(). أما الأحكام الرئيسية المتصلة بالأراضي في الاتفاق فتشمل: (أ) نقل إدارة الأراضي إلى المجالس الجهوية؛ (ب) إعادة تثبيت وإعادة دمج المؤسسات التقليدية للشعوب الأصلية؛ (ج) إعادة تأهيل لاجئي جوما الدوليين والأشخاص المشردين داخلياً من الشعوب الأصلية؛ (د) إلغاء عقود إيجار الأراضي غير المشروعة لغير المقيمين؛ (هـ) حل منازعات الأراضي بواسطة لجنة معنية بالأرض (و) تقديم مِنح بشأن ملكية الأراضي إلى أبناء الشعوب الأصلية المعدمين (E/C.19/2011/6).
	18 - وفي أعقاب زيارات عديدة للمنطقة في الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 أبدت منظمة العفو الدولية الملاحظة التالية بشأن قضايا الأراضي: ”ما يكاد يكون الذين اجتمعت إليهم منظمة العمل الدولية خلال إجرائها بحوثها من أجل هذا التقرير على مدى سنتين - من ذكور وإناث، أو من المستوطنين البنغاليين أو من القرويين أو القادة الباهاري أو المسؤولين في الجيش/الحكومة - كانوا يشعرون بأن التصدي لمعالجة مسألة الأرض أمر جوهري بالنسبة لحل الكثير من المشاكل التي تشهدها في الوقت الحالي أراضي هضبة شيتاغونغ().
	19 - وثمة عناصر جوهرية أخرى من الاتفاق - بما في ذلك ما يتعلق منها بإنهاء النشاط العسكري أو الإبعاد القسري إضافة إلى إعادة التأهيل، وقد ظلت إلى حد كبير غير منفذة أو منقوصة التنفيذ على نحو ما تشهد به دراسات عديدة(). ومن هذه الدراسات ما تم إجراؤه بواسطة عضو سابق في المنتدى الدائم وتم تقديمها إلى الدورة العاشرة للمنتدى في عام 2011. وقد اتخذ المنتدى الدائم بعض التوصيات في تلك الدورة بما في ذلك ما يتعلق بقيام إدارة عمليات حفظ السلام بمنع الأفراد العسكريين والوحدات العسكرية، ممن ينتهكون حقوق الإنسان، من المشاركة في أنشطة حفظ السلام التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن تعلن حكومة بنغلاديش جدولاً زمنياً محدَّداً وطرائق محددة من أجل تنفيذ الاتفاق ((E/2011/43 and Corr.1, para. 102.
	لجنة حل منازعات الأراضي في أراضي هضبة شيتاغونغ

	20 - لجنة حل منازعات الأراضي في أراضي هضبة شيتاغونغ (وتعرف فيما يلي بأنها لجنة الأراضي) تم إنشاؤها لأول مرة في عام 1999 على أساس التوجيهيات الإدارية التي حلّ محلها قانون لجنة منازعات الأراضي في أراضي هضبة شيتاغونغ في عام 2001 (القانون 53 لعام 2001). وكان من المتصور أن اللجنة سوف تقدِّم حلولاً علاجية سريعة وغير مكلِّفة ومنصفة ومستدامة لمنازعات الأراضي في المنطقة. وجاء قانون عام 2001 ليتبع روح وليس نص اتفاق 1997. ومع ذلك فقد جاء هيكله والمهام التي قضى بها بصورة متوافقة، سواء مع الاتفاق وكذلك مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ولا سيما المواد 25-30.
	21 - وبرغم أن اللجنة تشكِّل عاملاً جوهرياً بالنسبة لتأمين حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي إلاّ أن الأمر يقتضي تقييم مهامها على أساس أشواط التقدم المناظرة التي تحققت فيما يتصل بالتدابير الأخرى المتعلقة بالأرض، الوارد ذكرها في اتفاق عام 1997 فضلاً عن قدرة المؤسسات المحددة للحكم الذاتي في أراضي هضبة شيتاغونغ، بما في ذلك المؤسسات التقليدية، على أن تقوم بأدوارها على النحو المتوخَّى في القوانين الصادرة بالمنطقة وفي الاتفاق المذكور أعلاه. وتتألف لجنة الأراضي في المنطقة من رئيس، وهو قاضٍ متقاعد من قضاة المحكمة العليا، وموظف مدني أقدم وممثلين عن الشعوب الأصلية من المجالس المتصلة تحديداً بالمنطقة إلى جانب الرؤساء التقليديين الذين يُنظر إليهم على أنهم الأطراف المؤتمنون على المعارف التقليدية المتصلة باستخدام الأراضي وحقوق الأراضي استناداً إلى القوانين والأعراف والعوائد والممارسات المحلية. ويقضي الباب 6(1) (ب)، من القانون 53 لعام 2001 بتخويل اللجنة أن تعلن عدم قانونية مِنح الأراضي وأن تعيد تمليكها طبقاً لـ”القوانين والعوائد“ السائدة في أراضي هضبة شيتاغونغ. وهذا يتبع روح المادة 13 (1) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 التي تؤكد على احترام القيم الثقافية والروحية للشعوب الأصلية فيما يتصل بأراضيها وأقاليمها، وكذلك المادة 26(3) من إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية التي تؤكد على ضرورة أن يتم الاعتراف بحقوق الأراضي للشعوب الأصلية ”مع مراعاة عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي“.
	22 - ويمنح القانون 53 لعام 2001 لجنة الأراضي سلطة محكمة مدنية متمتعة بمساندة تنفيذية كاملة من جانب الدولة وينص على أن قراراتها نهائية دون أن يضم أحكاماً تتعلق بالاستئناف. أما خيار المراجعة القانونية بواسطة المحكمة العليا فلا يزال مفتوحاً رغم ذلك. وهذا القانون يأتي متسقاً مع المادة 27 من إعلان الأمم المتحدة المذكور أعلاه التي تنص على ما يلي: ”تقوم الدول، جنباً إلى جنباً مع الشعوب الأصلية المعنية بوضع وتنفيذ عملية عادلة ومستقلة ومحايدة ومفتوحة وشفافة تمنح الشعوب الأصلية الاعتراف الواجب بقوانينها وتقاليدها وعاداتها ونظمها الخاصة بحيازة الأراضي، وذلك اعترفاً وإقراراً بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، بما في ذلك الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها بصفة تقليدية أو كانت تشغلها أو تستخدمها بخلاف ذلك. وللشعوب الأصلية الحق في أن تشارك في هذه العملية“.
	23 - وبرغم الجوانب الإيجابية للجنة إلاّ أنها بقيت بغير فعالية في أداء مهامها منذ بدايتها في عام 1999. ثم جاءت الخلافات التي ثارت بين الرئيس الأخير والأعضاء من الشعوب الأصلية لتزيد الأمر سوءاً(). ومع ذلك فإن أهم عامل يكمن وراء هذا الركود في أعمالها إنما يتمثل في عدم اتساق القانون 53 لسنة 2001 مع اتفاق عام 1997 بما في ذلك السلطة المفرطة الموكلة إلى رئيسها فضلاً عن حالات عدم اليقين التي تتصل باختصاصاتها وبعمليات صنع القرار التي تباشرها(). أما العوامل الأخرى فتشمل غياب الموارد البشرية الكافية. وقد أرسلت المقترحات المتصلة بتعديل قانون لجنة الأراضي من جانب المجلس الإقليمي في المنطقة وهو المكلَّف قانوناً بإسداء المشورة إلى الحكومة فيما يتصل بالتشريعات الصادرة من أجل أراضي هضبة شيتاغونغ إلى الحكومات المتعاقبة منذ بدايات الألفية الثالثة وحتى عام 2012. وبعد عملية طويلة ومرهقة من التفاوض وافقت الحكومة في نهاية المطاف في تموز/يوليه عام 2013 على تعديل قانون سنة 2001(). ومع ذلك، وبرغم الاتفاق على معظم القضايا الخلافية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون فقد أصبح واضحاً بصورة معقولة بحلول أيلول/سبتمبر 2013 أن عملية إقرار مشروع القانون تم تجميدها وإن كان الأمل أن يكون هذا التجميد مؤقتاً(). ومن المعتقد على نطاق واسع أن هذا الأمر تسببت فيه ”عناصر تشويه“ تمييزية وغير ديمقراطية موجودة في صفوف بيروقراطية الحكومة سواء المدنية أو العسكرية. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2014 أُجريت الانتخابات البرلمانية الوطنية ولكن دون مشاركة من جانب حزب المعارضة الرئيسي وهو الحزب الوطني لبنغلاديش. ومن المأمول والمتوقع أن تعمل حكومة ما بعد الانتخابات التي تم تشكيلها في 13 كانون الثاني/يناير 2014، ويقودها مرة أخرى الحزب الذي تفاوض على الاتفاق وهو عصبة عوامي في بنغلاديش على الوفاء بتعهدها بشأن المسألة.
	24 - وبصرف النظر عن مهام لجنة الأراضي، وإن كان الأمر حيوياً لضمان حقوق الأراضي للشعوب الأصلية في أراضي هضبة شيتاغونغ، ما يتمثل في دور المؤسسات التقليدية ورؤساء النواحي وقادة الماوزا وأعيان القرى() فيما يتصل بإدارة الأراضي وإقامة العدالة. وبرغم أن قضاء الدولة مسؤول عن التعامل مع الجرائم الكبرى والمسائل المدنية التجارية فإن مهام إقامة العدالة التي تضطلع بها المؤسسات التقليدية، بما في ذلك ما يتعلق بالأمور المدنية والعرفية والجرائم الثانوية، ما زالت على حالها، وإن كان ذلك يتم ضمن حيز أضيق من حيث الاختصاص القضائي بالمقارنة مع الفترة التي كانت تحت الحكم الاستعماري البريطاني (1860 -1947)().
	25 - ويقضي الباب 8 من لائحة شيتاغونغ لعام 1900 بعد تعديلها في عام 2008 بأن جميع القضايا المدنية لا بد من نظرها طبقاً لـ”القوانين والعادات والاستخدامات القائمة“ ولكنه يحول بين محاكم الدولة وبين النظر في القضايا المتصلة بـ ”... قوانين الأسرة والقوانين العرفية الأخرى للقبائل ... التي سيتم النظر فيها بواسطة رؤساء الماوزا والأعيان“ كما يرد ذِكر السلطة القضائية للمؤسسات التقليدية بدورها في العديد من اللوائح الأخرى المتعلقة بأراضي هضبة شيتاغونغ سواء منذ فترات ما قبل الاتفاق أو فترات ما بعد الاتفاق(). وقد أدى عدد من أحكام المحكمة العليا في بنغلاديش إلى الإعلان بصورة قاطعة بأن القوانين العرفية الشخصية لقبائل المنطقة المذكورة لا يمكن بالقطع أن يتم التدخل فيها()، وأن على مسؤولي إدارة الأراضي والموظفين القضائيين أن يصدروا شهادات استخلاف بالتشاور مع أعيان النواحي ورؤساء الماوزا(). وبرغم أن صحة لائحة أراضي هضبة شيتاغونغ كانت موضع اعتراض في قضية سبق رفعها إلى المحكمة العليا فما زال الحكم قائماً بانتظار الاستئناف().
	26 - وتستند سلطة المؤسسات التقليدية في إدارة الأراضي إلى الموروث من القوانين والأعراف والاستخدامات والممارسات التي تسبق من حيث تاريخها إلحاق أراضي هضبة شيتاغونغ بالبنغال بواسطة الحكومة الاستعمارية البريطانية في عام 1860(). كما أن العوائد والاستخدامات مدرجة ضمن تعريف القانون في المادة 152(1) من الدستور الوطني، وهي أيضاً موضع اعتراف ضمني من جانب لائحة أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 1900(). أما قانون لجنة الأراضي لعام 2001 فيعيد التأكيد على دور المؤسسات التقليدية من خلال الاعتراف صراحة بصلاحية القانون العرفي وبضمّ رؤساء النواحي بوصفهم أعضاء في لجنة الأراضي.
	رابعاً - أفضل الممارسات فيما يتعلق بحل منازعات الأراضي والمطالبات بالأراضي في الفلبين
	الشعوب الأصلية بالفلبين
	27 - تشكل الفلبين مثالاً آخر على نضالات الشعوب الأصلية من أجل حقوق الأراضي وتقرير المصير. وهي أرخبيل يضم نحو 100 7 جزيرة. ولكن التقديرات المستكملة والدقيقة فيما يتعلق بالسكان من الشعوب الأصلية غبر متوافرة. ومع ذلك ففي تعداد عام 1995 كان تقدير عدد السكان من الشعوب الأصلية يصل إلى نحو 12.8 مليون نسمة بما يمثل نسبة 17 في المائة من مجموع السكان ويشكِّل 110 من الفئات الإثنو/لغوية المختلفة. أمّا أغلبية سكان الشعوب الأصلية فهي موزّعة على النحو التالي: منداناو 61 في المائة، لوزون، 36 في المائة، وفيزاياس، 3 في المائة(). ويتركز السكان من الشعوب الأصلية في خمس مناطق رئيسية: منطقة كورديليرا الإدارية في جزيرة لوزون حيث تُعرف الشعوب الأصلية في عمومها باسم الإيجورت، وفي جزيرة منداناو المعروفة حالياً باسم بنغسامورو حيث تعرف الشعوب الأصلية باسم لومادز ثم جزيرة مندورو التي يسكنها أساساً شعب المنجيان وجزيرة بالاوان التي درج على سكناها مجتمع بالاوان.
	الكفاح من أجل تقرير المصير والدفاع عن مناطق الأسلاف
	28 - شهدت الشعوب الأصلية في الفلبين تاريخاً طويلاً من معاناة التمييز على يد سلطات الدولة مما أفضى إلى الإبعاد عن الأراضي وإلى إعادة التوطين القسري والتهميش الشديد. وكما هو الحال في أراضي هضبة شيتاغونغ في بنغلاديش، فقد خضعت تلك الشعوب إلى ما يوصف بأنه ”العدوان الإنمائي“() مما أدى إلى تعبئة جماهيرية دفاعاً عن الحيز الموروث عن الأسلاف وعن حقوق الأراضي بما في ذلك ما شهدته الكورديليراس حيث أفضى مشروع سدّ شيكو إلى التشريد الإجباري لعدد يبلغ 000 100 نسمة في عقد السبعينيات من القرن العشرين.
	29 - ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين ظلّت حكومة الفلبين تشجّع التعدين الذي بلغ ذروته بصدور قانون التعدين لعام 1995، وهذا القانون قضى بسلطة كاسحة تتمتع بها شركات المناجم، وأدى إلى تيسير الحوافز المالية والقانونية لصالح الاستثمار الأجنبي. ومن ثم تواصلت عمليات التعدين بغير هوادة عبر البلاد دون أي تشاور مسبق فضلاً عن الموافقة من جانب المجتمعات المحلية المعنية، وغطى ذلك ما يقرب من 000 850 هكتار من الأرض أي نحو 2.8 في المائة من مجموع مساحة البلاد ومنها رقعة كبيرة من مناطق الأسلاف وأراضي الشعوب الأصلية(). وقد حمَّلت الشعوب الأصلية المسؤولية على عاتق الشركات إزاء ما حدث من تدمير ثقافاتها الغنية حيث يقال إن بعض عناصر تلك الثقافات حلت محلها قيم وممارسات متدنية ومنها مثلاً إدمان الكحوليات وممارسة القمار والبغاء().
	التدابير الدستورية وقوانين حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 واللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية
	30 - لأول مرة قضى دستور الفلبين لعام 1987 بالاعتراف صراحة بهوية وحقوق الشعوب الأصلية التي وصفت بأنها ”المجتمعات المحلية الثقافية الأصلية“. ونص الدستور على تشكيل مناطق للحكم الذاتي في كورديليراس وفي منطقة منداناو المسلمة (التي أُعيدت تسميتها منذ ذلك الحين لتصبح منغسامورو). وفي عام 1997، وهو نفس العام، الذي شهد توقيع اتفاق أراضي هضبة بنغلاديش، كما شهد توصّل حكومة الهند إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع محاربي ناغا من الشعوب الأصلية، صدر قانون حقوق الشعوب الأصلية في الفلبين فأدى إلى إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية التي تم تكليفها بحماية وتعزيز رفاه الشعوب الأصلية. وقوبل صدور القانون المذكور باحتفال واسع النطاق في الفلبين بفضل تدابيره الحمائية المتصلة بأربع ”حِزم“ من الحقوق: (أ) المناطق والأراضي التي تناهت عن الأسلاف، (ب) الحكم الذاتي والتمكين، (ج) العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، و(د) التكامل الثقافي(). وفي واقع الأمر، تُعد الفلبين، فضلاً عن أستراليا وبوليفيا، من البلدان القلائل التي لديها لائحة خطيّة بشأن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة المعترف بها بموجب القانون الوطني().
	اللجنة الوطنية المعنية بالموافقة الحرة والمسبقة للشعوب الأصلية والمستنيرة وتنفيذ قانون حقوق الشعوب الأصلية
	31 - أدّى الأمر الإداري لعام 1998 الصادر عن اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية طبقاً لقانون حقوق الشعوب الأصلية، إلى أن أصبح من الأمور الملزمة الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جميع أفراد أي مجتمع من الشعوب الأصلية فيما يتعلق بأنشطة التعدين التي تمارَس على صعيد مناطق وأراضي أسلافها(). وصدرت تعليمات واضحة فيما يتصل بإجراء التشاور واتباع الممارسات العرفية وذلك طبقاً للمادة 32 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تنصّ على ضرورة اتباع عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ”قبل إقرار أي مشروع يؤثر في أراضي [الشعوب الأصلية] أو أقاليمها ومواردها الأخرى ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى“. وبرغم هذه الشروط القانونية فهناك ادعاءات بأن الموافقة المذكورة كانت في بعض الأحيان لا تعدو مجرد إجراء شكلي حيث لا يتم تنفيذ عملية التماس الموافقة المذكورة أعلاه من جميع جوانبها(). وفي بعض الأحيان كان الذي يتم هو ”هندسة“ الموافقة(). وعلى خلاف الحالة بالنسبة للجنة أراضي هضبة شيتاغونغ، يتم اختيار أعضاء لجنة الفلبين المعنية بالشعوب الأصلية بمعرفة مكتب الرئيس دون أي ضمان بتمثيل مباشر وكافٍ للشعوب الأصلية مما يؤدي إلى مزيد من تعقيد الأمور.
	32 - على أن الحالة الشاملة ما لبثت أن تحسنت بعد عام 1997 عندما صدر قانون حقوق الشعوب الأصلية وإن ظلت بعض الثغرات قائمة سواء من الناحية القانونية أو الناحية التشغيلية. وكان النظر إلى شركات التعدين على أنها تتعامل مع القانون، ومع ما يتصل بذلك من شروط قانونية بشأن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على أنها عقبات. بل أن دستورية قانون حقوق الشعوب الأصلية تعرضت للطعن أمام المحكمة الدستورية حيث سيقت ادعاءات بأن الأمر أدى إلى إنهاء سلطة الدولة على الموارد الطبيعية(). ورغم أن القضاة انقسمت آراؤهم إلا أنه تم تأييد القانون في نهاية المطاف. وعلى أية حال يقال أن مثل هذه المحاولات الرامية إلى النيْل من القانون أدّت إلى إضعاف موقف اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه بشأن أمور كثيرة من بينها الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. ومن المعتقد أن التوجيه الإداري الصادر عن اللجنة وهو الأمر الإداري رقم 1998-3“، صدر بفعل تأثير جماعات الضغط في مجال التعدين. ويذكر هذا الأمر أن شركات التعدين التي تكون قد تلقت الموافقة على ممارسة أنشطتها قبل تنفيذ القانون لن يُطلب إليها اتباع إجراءات الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وعلى ذلك طلب النقّاد صرف النظر عن قانون التعدين وإتاحة المزيد من الاستقلالية للجنة الوطنية مع تقليل الاعتماد على الحكومة الوطنية.
	33 - ويأتي إصدار شهادات بحقوق ملكية مناطق الأسلاف وشهادات حقوق ملكية أراضي الأسلاف في مقدمة المهام التي كُلِّفت اللجنة بالاضطلاع بها. وبحلول عام 2007 أفيد بأن اللجنة أصدرت شهادات ملكية المناطق المذكورة لما يقرب من 0.95 مليون هكتار، وشهادات ملكية الأراضي المذكورة أعلاه بالنسبة إلى 800 4 هكتار آخر من واقع المساحة البالغة 2.9 مليون هكتار التي تم تسجيل مطالبات بالنسبة لها(). ولكن تعرضت اللجنة للانتقاد إزاء عجزها عن البتّ في جميع المطالبات سواء بحقوق المناطق أو حقوق الأراضي، ويُدّعى بأنها تنحو نحو إنفاق المزيد من الأموال على الأمور الإدارية بأكثر من إنفاقها على الأنشطة المبذولة على الصعيد الميداني. ومع ذلك، فبرغم أن أعمالها قد لا تكون قد لبّت توقعات الكثيرين، في ضوء الصعوبات التي تواجهها في مجالات الميزانية أو المجالات اللوجستية أو الموارد البشرية، إلاّ أن إنجازات اللجنة في إصدار شهادات حقوق الأراضي أو شهادات حقوق المناطق يمكن اعتبارها أكثر من مجرد متواضعة إن لم تكن مرموقة.
	34 - وبالإضافة إلى إصدارها الشهادات المذكورة أعلاه، فهناك جانبان آخران مهمان من أعمال اللجنة وهما (أ) إقرار نموذج لمجتمعات مناطق الأسلاف من خلال التنمية والسلم و (ب) إنفاذ حقوق الإنسان وتيسير سُبل التمكين لصالح الشعوب الأصلية بما في ذلك ما يتم من خلال سلطتها شبه القضائية(38). ومع ذلك، فمن بين هذه المهام، فضلاً عن عملية سندات الملكية، ما يشمل تعقيدات إجرائية لا لزوم لها، وتتصل بطلب سندات وثائقية وغير ذلك من الشهادات الداعمة وهو ما يمثل عبئاً ثقيلاً على عاتق المجتمعات المحلية النائية. وفي هذا الصدد يبدو نظام أراضي هضبة شيتاغونغ أكثر ملاءمة بكثير بالنسبة للشعوب الأصلية.
	خامساً - مقارنة نُظم حقوق الأراضي ومطالبات الأراضي للشعوب الأصلية في الفلبين وفي أراضي هضبة شيتاغونغ، بنغلاديش
	35 - توضح المناقشة الواردة فيما سبق من فقرات أن كلاً من نظام أراضي هضبة شيتاغونغ ونظام الفلبين فيما يتصل بحقوق أراضي الشعوب الأصلية يتسم بالعديد من الملامح الشديدة الإيجابية. وتشمل مكامن القوة في الفلبين: (أ) الاعتراف الرسمي كحقوق الأراضي وبالإدارة الذاتية المتعارف عليها، (ب) التأكيد على ذلك في الدستور، (ج) منح سندات الملكية الرسمية و(د) الالتزام بمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. أما أوجه الضعف فتشمل (أ) قصور مشاركة الشعوب الأصلية عند مستويات صنع القرار؛ (ب) التعقيدات البيروقراطية والإجرائية؛ (ج) القصور في اتباع عملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة و (د) السلبيات التي تشوب مجالات التمويل والنواحي اللوجستية في أعمال اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية.
	36 - أما في نظام أراضي هضبة شيتاغونغ، فتغيب بعض الأوجه الإيجابية التي يتسم بها النظام الفلبيني أو يلوح فيها القصور بما في ذلك الاعتراف الدستوري والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وبالإضافة إلى ذلك فقد أدّى عدم تنفيذ الأحكام الجوهرية من اتفاق 1997، بما في ذلك تعديل القوانين المتعلقة باللجنة، والتراجع عن المسائل المتصلة بإدارة الأراضي، إلى تدمير عملية كان يمكن أن تكون سليمة من حيث الاعتراف بمطالبات الأراضي وتسوية منازعات الأراضي. ولكن من بين أقوى ملامح نظام هضبة شيتاغونغ ما يتمثل في الاعتراف الجوهري وغير المقيد بالحقوق العرفية في الأراضي على نحو ما تقضي به اللوائح، مقترناً بدور المؤسسات التقليدية وغيرها من المؤسسات القائمة في شيتاغونغ في مجالات الحكم الذاتي وإدارة الأرض. فالمطلوب هو موافقة المؤسسات المذكورة أعلاه بالنسبة لجميع سندات ملكية الأراضي وحالات نقل الأراضي. وهو ما يتم أيضاً منذ عام 1998، وكذلك في حالة الاستحواذ الإجباري بواسطة الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فالمؤسسات المحددة في أراضي هضبة شيتاغونغ تتمتّع باستقلالية ذاتية فيما يتعلّق بإضفاء الطابع الرسمي على قطع الأراضي المشاعية والسكنية المستخدمة حسب العرف المتبع(). وقد تم بمعرفة كاتب الدراسة توصيف نظام من هذا القبيل في مواقع أخرى باعتباره ”درعاً“ إن لم يكن ”سيفاً“لحماية حقوق أراضي الشعوب الأصلية() كذلك يضفي النظام مزيداً من الإنصاف في العلاقات غير المتسقة عادةً بين القانون العرفي من ناحية وبين اللوائح القانونية من الناحية الأخرى، ثم بين سلطات الشعوب الأصلية من جانب ومسؤولي الدولة من الجانب الآخر بما يؤدي إلى تمكين قادة الشعوب الأصلية من جعل ”ساحة اللعب“ أكثر ”تكافؤاً“().
	37 - ويعرض الجدولان 1 و 2 أدناه بإيجاز أوجه القوة والضعف النسبية لنظامي الفلبين وأراضي هضبة شيتاغونغ فيما يتصل بالمطالبات بالأراضي ومنازعات الأراضي المتعلقة بالشعوب الأصلية. 
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	باء - التوصيات
	42- التوصيات التالية مطروحة على الحكومات وعلى منظومة الأمم المتحدة والوكالات الإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية، وعلى المؤسسات المالية ومؤسسات البحوث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية.
	الحكومات
	43 - حثّ حكومة بنغلاديش على الوفاء بتعهداتها وبالنهوض بالمسؤوليات السياسية والقانونية التي تضطلع بها من أجل تعديل قانون لجنة أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 2001 طبقاً لتوصيات المجلس الإقليمي للمنطقة المذكورة.
	44 - حثّ حكومة بنغلاديش على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من أحكام اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ لعام 1997 على النحو الذي تم التركيز عليه في تقرير المنتدى الدائم في دورته العاشرة (انظر E/2011/43 و Corr.1 الفقرتان 102 و 103) بما في ذلك نقل السلطة الكاملة عن إدارة الأراضي إلى المجالس الجهوية في المنطقة وإعادة تأهيل من لم يتم تأهيلهم من لاجئي جوما وسكان الشعوب الأصلية المشرَّدين داخلياً مع تجريد المنطقة من الأسلحة بصورة فعّالة.
	45 - حثّ حكومة الفلبين على اتخاذ الخطوات الرامية إلى حل المشاكل القانونية والإجرائية واللوجستية والمالية التي تواجهها اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية بما في ذلك ما تضطلع به اللجنة المذكورة من أعمال بشأن إتاحة شهادات التملك على مستوى مناطق أو أراضي الأسلاف. وعليها أن تيسِّر قيام اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية بمهامها في استقلال ذاتي بعيداً عن عوامل نفوذ السياسيين أو الشركات. كما يتطلّب الأمر إلغاء الاستثناءات من قاعدة الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة بشأن امتيازات التعدين السابقة على صدور قانون حقوق الشعوب الأصلية.
	46 - حث حكومة الفلبين على تيسير تدعيم هيئات الحكم المحلي في المناطق والنواحي التي تسكنها الشعوب الأصلية بما في ذلك العمل على سنّ وتنفيذ قوانين أساسية تتصل بالحكم الذاتي الإقليمي في مناطق كورديلراس بالمشاركة مع الشعوب الأصلية المعنية وفي إطار موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.
	47 - حث اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية على أن تكفل الاتباع الدقيق لعملية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة طبقاً لقانون حقوق الشعوب الأصلية والقوانين العرفية المعنية، فيما يتصل بمنح شهادات سندات ملكية مناطق الأسلاف وأراضي الأسلاف، مع تعزيز مشاركة الشعوب الأصلية في جميع الأنشطة ذات الصلة وعلى الأصعدة كافة. وعليها أن تنقِّح الممارسات الإجرائية التي تتسبب في أعباء لا لزوم لها من حيث الإثبات وتتحملها المجتمعات المحلية بما في ذلك المستندات الداعمة من أجل البتّ في مطالباتها.
	48 - حث الحكومات في آسيا وسائر المواقع على دراسة المطالبات بالأراضي ونُظم حل منازعات الأراضي في مناطق عديدة من بينها أراضي هضبة شيتاغونغ في بنغلاديش ثم في الفلبين ومن أجل التوصُّل إلى أفكار قابلة للتنفيذ بشأن هذه الأمور التي تتصل بأحوالها.
	وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها
	49 - على وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إضافة إلى صناديقها وبرامجها بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي، أن تعترف بأهمية الحل الفوري والمِنصف والشامل لمطالبات ومنازعات الأراضي التي تتعلق بالشعوب الأصلية، وأن تراعي اتباع الممارسات الجيدة القائمة بما في ذلك تلك المشار إليها في هذه الدراسة في سياساتها وتوجيهاتها التشغيلية وفي أنشطتها وممارساتها.
	المؤسسات الإنمائية الثنائية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى
	50 - على الوكالات الإنمائية الثنائية أن تراعي اتباع أفضل الممارسات المطروحة في هذه الدراسة إضافة إلى التجارب الأخرى ذات الصلة، وأن تيسِّر سُبل الحل المنصف لمطالبات الأراضي ومنازعات الأراضي للشعوب الأصلية من خلال المشاريع والبرامج التي تقوم بتمويلها.
	51 - وعلى المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، بما في ذلك المؤسسة المالية الدولية والمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف، ومنها مثلاً المصارف الإنمائية الإقليمية بما فيها المصرف الإنمائي الآسيوي، أن تضمن قيام المشاريع والبرامج التي تمولها بتيسير سُبُل الحل المنصف للمطالبات بالأراضي ومنازعات الأراضي المتعلقة بالشعوب الأصلية، وأن تمنع وتتحاشى وقوع الآثار السلبية التي تتعرض لها حقوق الأراضي للشعوب الأصلية.
	52 - ويُحث البنك الدولي بالذات على تعديل سياسته المتعلقة بالشعوب الأصلية بحيث تشمل الامتثال الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية مع إيلاء أهمية خاصة لاعتماد معيار الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
	الجامعات وسائر مؤسسات البحوث
	53 - حث الجامعات ومؤسسات البحوث الأخرى على أن تعمل في شراكة مع الشعوب الأصلية على إجراء بحوث متعمِّقة بشأن النُظم المشار إليها في هذه الدراسة بما ييسِّر على الحكومات والشعوب الأصلية ومنظومة الأمم المتحدة وغير ذلك من الفعاليات ذات الصلة، نشر النماذج المتعلقة بمطالبات الأراضي وحل منازعات الأراضي للشعوب الأصلية.
	54 - تشجِّع المنظمات غير الحكومية على أن تعمل في شراكة مع الشعوب الأصلية على إجراء البحوث المتعلّقة بالنماذج المشار إليها في هذه الدراسة، مع تيسير جهود الشعوب الأصلية المبذولة في هذا المضمار، ومن ذلك مثلاً أنشطة الدعوة وممارسات الضغط المؤثرة لصالح الترويج لأفضل الممارسات وغيرها من النماذج المتصلة بهذا الأمر والمتعلقة بمطالبات الأراضي ومنازعات الأراضي للشعوب الأصلية بما في ذلك ما يتم في إطار برامجها ومشاريعها.
	الشعوب الأصلية
	55 - حث الشعوب الأصلية وحكوماتها وسائر المؤسسات والمنظمات والشبكات على دراسة النماذج المشار إليها في هذه الدراسة، جنباً إلى جنب مع النماذج الأخرى ذات الصلة تيسيراً لجهود التعبئة والتأثير مع الدعوة لحوارات مع الدول وإجراء المزيد من البحوث وسائر الأنشطة المهمة الأخرى فيما يتصل بالدعوة إلى إقرار حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والحقوق الإقليمية والحقوق المتصلة بالموارد بما في ذلك الاعتراف بمطالبات الأراضي والمُضي بغير تأخير إلى حل منازعات الأراضي التي تتصل بالشعوب الأصلية.
	القطاع الخاص
	56 - حث كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والمصارف وغيرها من المؤسسات المالية، على تجنُّب القيام بالأنشطة التي تنتهك حقوق الأراضي العائدة للشعوب الأصلية مع تعزيز وحماية المطالبات بالأراضي للشعوب الأصلية والتوصل إلى حلول لمنازعات الأراضي على صعيد تلك الشعوب.

