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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١مايو / أيار٢٧-١٦نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

األعمال املقبلة للمنتدى الدائم، مبا يف ذلـك املـسائل الـيت            
      ُيعىن هبا اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملسائل الناشئة

  ١٩٩٧دراسة عن حالة تنفيذ اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ لعام     
  مقدمة من املقرر اخلاص    

  
  موجز  

 -، عني املنتدى الـسيد الرس   ٢٠٠٩يف الدورة التاسعة للمنتدى الدائم، املعقودة يف عام           
ة أندرس بري، عضو املنتدى الدائم، مقررا خاصا إلعداد دراسة عن حالة تنفيذ اتفاق أراضي هـضب               

 التقــى خالهلــا ٢٠١٠ســبتمرب /وقــام املقــرر بزيــارة لبــنغالديش يف أيلــول . ١٩٩٧شــيتاغونغ لعــام 
. شىت، منهم وزير اخلارجيـة ووزيـر الدولـة لـشؤون أراضـي هـضبة شـيتاغونغ               مسؤولني حكوميني   

  . ويود املقرر أن يتوجه بالشكر إىل حكومة بنغالديش على ما بذلته من دعم هلذه الدراسة
الدراسة تقييما للتقدم احملرز يف تنفيذ األحكام الرئيسية التفـاق أراضـي هـضبة         وتتضمن    

ــع ع   ــذي مت التوقي ــيتاغونغ، ال ــه يف لش ــانون األول٢ي ــسمرب / ك ــة   ١٩٩٧دي ــب حكوم  مــن جان
بنغالديش واحلزب السياسي للشعوب األصـلية، بارباتيـا شـاتاغرام جانـا سـامهايت سـامييت، بعـد                  

كانـت تتعـرض لـه       حرب عصابات منخفضة احلـدة كـرد فعـل ملـا            عاما وختللتها  ٢٥فترة دامت   
    . البلد حقوق الشعوب األصلية من انتهاكات ومن قمع يف تلك املنطقة من
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  ةمقدم  -أوال   
 مـــن ١١بة شـــيتاغونغ يف جنـــوب شـــرقي بـــنغالديش وتـــستوطنها ضتقـــع أراضـــي هـــ  - ١

، وختتلـــف اختالفـــا )٢( نـــسمة٥٠٠ ٠٠٠يقـــارب تعـــدادها  ،)١(مجاعـــات الـــشعوب األصـــلية
ألغلبية البنغالية من حيث اللغة والثقافة واملظهر البدين والديانة وامللـبس وعـادات     ملحوظا عن ا  

، شرع تنظيم شـانيت بـاهيين، وهـو اجلنـاح           ١٩٧٦ويف عام   . الطعام والعمارة وأساليب الزراعة   
املسلح للحزب السياسي للشعوب األصلية، بارباتيا شـاتاغرام جانـا سـامهايت سـامييت، يف شـن                 

خفـضة احلـدة ضـد حكومـة بــنغالديش تـصديا ملـا كانـت تتعـرض لـه هــذه          حـرب عـصابات من  
الــشعوب مــن تــضييع الســتقالهلا الــذايت وحرمــان مــن االعتــراف الدســتوري هبــا، فــضال عــن     

، مت التوقيع علـى اتفـاق أراضـي    ١٩٩٧ويف عام . التهميش السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
.  بارباتيا شاتاغرام جانا سـامهايت سـامييت       هضبة شيتاغونغ املربم بني حكومة بنغالديش وحزب      

ــة         ــر مبنظوم ــة، ويق ــة مأهول ــة قبلي ــاق بأراضــي هــضبة شــيتاغونغ بوصــفها منطق ــرف االتف ويعت
ــية           ــات األساس ــوفر اللبن ــل، وي ــاء القبائ ــه زعم ــضطلع ب ــذي ي ــدور ال ــة وبال ــها التقليدي حوكمت

  . لالستقالل الذايت للمنطقة
 على توقيع اتفاق أراضي هضبة شـيتاغونغ، فـإن   وبالرغم من انقضاء ثالث عشرة سنة   - ٢

كثريا من أحكامه ال يزال دون تنفيذ، أو ُنفِّذ جزئيا فقط، مبـا يف ذلـك بعـض األحكـام البالغـة                      
األمهيـــة، مثـــل األحكـــام املتعلقـــة بتـــسوية منازعـــات األراضـــي، وإهنـــاء العـــسكرة، وتفـــويض  

عاقبـة عـن إمتـام تنفيـذ هـذا االتفـاق لـه        وتقاعس احلكومات املت. السلطات إىل املؤسسات احمللية  
عواقب هائلة على الشعوب األصلية يف املنطقة، ومن مث يلزم لزوما بالغا اختـاذ خطـوات فوريـة               

  .وفعالة لتنفيذ االتفاق مبشاركة من السكان األصليني للمنطقة

__________ 
“ أمـة فرعيـة  ”الذي يعين حرفيا  (أباجايتعلى الرغم من أن اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ يستعمل مصطلح          )١(  

الـشعوب  ”، فإن هذا التقرير يستعمل مـصطلح        “ألصليةالشعوب ا ”وليس مصطلح   ) “فئة عرقية فرعية  ”أو  
ألن هــذا املــصطلح ومقابلــه البنغــايل، أديباشــي، يتزايــد اســتعماهلما مــن جانــب الــشعوب األصــلية  “ األصــلية

. نفسها ومن جانـب حكومـة بـنغالديش، فـضال عـن قطـاع كـبري مـن املـواطنني البنغـاليني ووسـائط اإلعـالم                         
قـــد اســـُتخدم يف عـــدد مـــن القـــوانني “ أديباشـــي/الـــشعوب األصـــلية”وجـــدير بالـــذكر أيـــضا أن مـــصطلح 

، ٢٠١٠، وقانون املاليـة لعـام   ١٩٠٠والتشريعات والربامج، مبا يف ذلك الئحة أراضي هضبة شيتاغونغ لعام       
. ٢٠١٠، وورقة استراتيجية احلد من الفقـر لعـام   ٢٠١٠وقانون املعاهد الثقافية للفئات العرقية الصغرية لعام     

البــاوم، والــشاك، والــشاكما، واخلــومي، واخليــانغ،     :  الــشعوب األصــلية اإلحــدى عــشرة هــي    ومجاعــات
ــورا     ــشانغيا، والتريب ــانغخوا، والتان ــُرو، والب ــا، وامل ــرة    . واللوشــاي، واملارم ــذ الفت ــضا من ــة أي ــستوطن املنطق وي

ــة  ــن شــعوب أصــلية       ) ١٩٤٧-١٨٦٠(الربيطاني ــاجرين املنحــدرين م ــن امله ــدد صــغري م ــسان (ع ــها ال تال من
  . ولكن غري معترف هلم قانونا بصفة الشعوب األصلية)  الغورخا-واألهوميا والنيبايل 

  .١٩٩١بناء على تعداد عام   )٢(  
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وهناك دروس قيمـة يوفرهـا هـذا االتفـاق، مبـا يف ذلـك عمليـة تنفيـذ، بوصـفه منوذجـا                         - ٣
واحلالـة املتعلقـة   . لالتفاق الذي يعطي للشعوب األصـلية شـكال مـن أشـكال االسـتقالل الـذايت              

أيضا من حيـث أهنـا توضـح التحـديات الـيت ُتـصادف يف             باتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ مهمة      
تنفيــذ أي معاهــدة للــسالم وكيــف أن التــأخر يف تنفيــذها ميكــن أن يــؤدي إىل اســتمرار تفــشي 

وهلـــذه . اإلنـــسان، والرتاعـــات املـــشوبة بـــالعنف، والـــسيطرة العـــسكريةاالنتـــهاكات حلقـــوق 
األسباب، بادر املنتدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية، يف دورتـه التاسـعة، إىل تعـيني                     

، من أجل إعداد هذه الدراسة، املقـرر أن ينظـر           )٣( أندرس بري  -مقرر خاص، هو السيد الرس      
  . ةفيها املنتدى يف دورته العاشر

وتعرض الدراسـة اإلطـار الـدويل ملعاجلـة حقـوق الـشعوب األصـلية ونزاعاهتـا العنيفـة؛                     - ٤
واخللفية العامة للتوقيع علـى االتفـاق، مـع مقدمـة ُتعـرِّف بأبوابـه الرئيـسية؛ وااللتـزام الـسياسي             

 ذلـك   بتنفيذه؛ وحالة تنفيذ أحكامـه الرئيـسية؛ والتقيـيم العـام لعمليـة تنفيـذه حـىت اآلن، مبـا يف                    
  . آثارها على احلالة يف املنطقة؛ وتوصيات موجهة إىل األطراف املعنية ذات الصلة

  
  اخللفية العامة للتوقيع على اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ  -ثانيا   

كانت أراضي هضبة شيتاغونغ فيمـا قبـل فتـرة احلكـم الربيطـاين حمكومـة بـنظم حكـم                      - ٥
وقد متكن النفوذ الربيطاين مـن      .  ُتعترب مستقلة  ت وكان ذايت غري موسومة نسبيا بالطابع الرمسي،     

املنطقة على حنو متدرج، وخالل فترة هذا النفوذ، كانت املنطقة تتمتـع بـاملركز اخلـاص الـذي                  
، الـيت كانـت،     ١٩٠٠واحملميـة بالئحـة عـام       يضفي عليها صفة املنطقة املتمتعة باإلدارة الذاتية،        

ول األشخاص غـري املنـتمني إىل املنطقـة وإقامتـهم فيهـا،             يف مجلة أمور، تنظم تنظيما صارما دخ      
وخــالل فتــرة االســتعمار . )٤(وحتظــر بيــع األراضــي أو نقــل ملكيتــها إىل غــري شــعوهبا األصــلية  

الربيطـــاين، مث فتـــرة الـــسنوات األوىل للحكـــم الباكـــستاين للمنطقـــة، كانـــت أراضـــي هـــضبة   
عــدة أحكــام دســتورية، منــها قــانون   طبقــا ل)٥(شــيتاغونغ تعتــرب منطقــة خاضــعة إلدارة خاصــة 

، ودســتورا باكــستان لعــامي ١٩٣٥، وقــانون حكومــة اهلنــد لعــام ١٩١٩حكومــة اهلنــد لعــام 
، أَلْغــى تعــديل دســتوري املركــز اخلــاص للمنطقــة   ١٩٦٣بيــد أنــه يف عــام . ١٩٦٢ و ١٩٥٦

، ١٩٧١وبعـد أن أصــبحت بـنغالديش مـستقلة عـن باكـستان يف عــام      . وكـذلك قيـود اهلجـرة   

__________ 
  )./http://www.chtcommission.org(هذا املقرر عضو أيضا يف اللجنة الدولية ألراضي هضبة شيتاغونغ   )٣(  
 ال تـزال سـارية قانونـا حـىت اآلن، بعـد أن أُدخلـت عليهـا                  ، الـيت  ١٩٠٠الئحة أراضي هضبة شيتاغونغ لعـام         )٤(  

  . تعديالت عديدة، تشكل أساس النظام القانوين واإلداري للمنطقة
  .“ قبليةمنطقة”أو “ مستثناةمنطقة ”أو “ أراض متخلفة”كان يشار إليها على أهنا   )٥(  
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، ُرفضت مطالبـات الـشعوب األصـلية        ١٩٧٢ى اعتماد الدستور األول لبنغالديش يف عام        ولد
  . مبنح االستقالل الذايت للمنطقة وبإعادة إعمال الضمانات الدستورية اخلاصة

وكان من جـراء الـرفض ملـنح االعتـراف الدسـتوري، والتعـرض طيلـة سـنوات عديـدة                      - ٦
ــاعي   ــصادي واالجتمـ ــسياسي واالقتـ ــهميش الـ ــاح   للتـ ــاهيين، اجلنـ ــانيت بـ ــيم شـ ــرع تنظـ ، أن شـ

العسكري لبارباتيا شاتا غرام جانا سـامهاين سـامييت، احلـزب الـسياسي للـشعوب األصـلية، يف                 
. شن حرب عصابات منخفضة احلدة ضد حكومة بـنغالديش يف الفتـرة األوىل مـن الـسبعينات             

ــد عــام     ــذه احلــرب بع ــراد   ١٩٧٥واشــتدت ه ــال أف ــزعيم  ، حــني اغت املؤســس، عــسكريون ال
انغابانــدو شــيخ جميــب الــرمحن، ووقــع انقــالب عــسكري اســتوىل فيــه نظــام عــسكري علــى      ب

 ١٩٧٩وتــصديا لــذلك التمــرد، ُنفِّــذ برنــامج حكــومي للتــهجري فيمــا بــني عــامي          . احلكــم
 مستوطن بنغايل إىل منطقة هضبة شـيتاغونغ، الـيت          ٤٠٠ ٠٠٠، جلب عددا ُيقدَّر بـ      ١٩٨٤ و

فقـد جنـم عـن سـد كابتـاي،          . ة األراضـي بعـد إنـشاء سـد كابتـاي          كانت تعاين أصـال مـن نـدر       
 يف املائــة مــن األراضــي الــصاحلة للزراعــة يف  ٤٠مــر ، غ١٩٦٣َالــذي اكتمــل تــشييده يف عــام  

 نسمة من الشعوب األصلية، انتهى عـدد كـبري منـهم إىل             ١٠٠ ٠٠٠املنطقة وتشريد أكثر من     
  . اللجوء الدائم يف اهلند

هجري تغـــيريا جـــسيما يف التركيـــب الـــدميغرايف ألراضـــي هـــضبة وأحـــدث برنـــامج التـــ  - ٧
 يف  ٤١ إىل   ١٩٧٤ يف املائـة يف عـام        ٢٦شيتاغونغ؛ فقد ارتفعت نسبة البنغاليني يف املنطقة من         

ــة يف عــام  ــة مــن    ١٩٥١يف عــام  (١٩٨١املائ ، مل تكــن نــسبة البنغــاليني تتجــاوز تــسعة يف املائ
يون علــى نطــاق واســع وبــصفة غــري قانونيــة أراض وإضــافة إىل ذلــك، احتــل البنغــال). الــسكان

، “قـرى منوذجيـة  ” وُزحـزح الـسكان األصـليون قـسرا إىل مـا يـسمى          . ختص الشعوب األصلية  
ومت توطني البنغاليني الذين مل يتيسر استيعاهبم يف األراضي اليت ُرحِّلت أو فرَّت منـها الـشعوب                 

 معــسكر للجــيش حيــث تــشكل ، توجــد عــادة جبــوار“قــرى عنقوديــة”األصــلية، فيمــا يــسمى 
ــسلحة   ــوات امل ــا للق ــا وقائي ــانوين ألراضــي     . درع ــسري واالحــتالل غــري الق ــل الق وأدى الترحي

الــشعوب األصــلية إىل مزيــد مــن التــصعيد حلــدة الــرتاع وأصــبحت هــذه املــسألة أحــد املــصادر  
ش البنغـايل   الرئيسية لرتاع القائم بني الشعوب األصلية مـن ناحيـة واملـستوطنني البنغـاليني واجلـي               

  .)٦(من الناحية األخرى

__________ 
  )٦(  Jenneke Arens and Kirti Nishan Chakma, “Indigenous Struggle in the Chittagong Hill Tracts”, in 

Between Ashes and Hope: Chittagong Hill Tracts in the Blind Spot of Bangladesh Nationalism, Naeem 

Mohaiemen, ed., Drishtipat Writers’ Collective (Dhaka, 2010).  
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وحاولــت احلكومــات املتعاقبــة حــل هــذه املــشكلة، الــيت هــي أساســا مــشكلة سياســية    - ٨
وعرقية، عن طريق الوسائل العـسكرية، ومـن مث أصـبحت منطقـة هـضبة شـيتاغونغ يف غـضون                   

وتفيـد التقـديرات أن عـدد معـسكرات اجلـيش           . فترة قصرية منطقـة معـسكرة عـسكرة شـديدة         
ــة يتجــاوز   ا ــع أحنــاء املنطق ــشرة يف مجي ــرابط يف  ١٩٨٠ويف عــام .  معــسكر٥٠٠ملنت ، أصــبح ي

 من القوات النظاميـة وشـبه العـسكرية، وازداد عـدد مراكـز        ٣٠ ٠٠٠املنطقة عدد يقدر بنحو     
  . ١٩٨٠ إىل عام ١٩٧٦الشرطة فيها بنسبة الضعف يف فترة السنوات األربع املمتدة من عام 

 التمرد وما تاله مـن العـسكرة الـيت هيمنـت علـى املنطقـة، تفـشى                ويف أعقاب حدوث    - ٩
ارتكاب االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنـسان اخلاصـة بـسكاهنا األصـليني، وذلـك مـن جانـب                  
قوات األمن البنغالديشية أساسا، ومنـها القتـل خـارج إطـار القـانون واالحتجـاز دون حماكمـة                   

متلكات واالحتالل القـسري لألراضـي املوروثـة عـن          والتعذيب واالغتصاب وتدمري املنازل وامل    
 مـن أفـراد الـشعوب األصـلية         ٧٠ ٠٠٠ وخالل فترة التمرد، فر إىل اهلند حـوايل          .)٧(األسالف

  .  منهم مشردين داخليا١٠٠ ٠٠٠وأصبح زهاء 
واستمر هذا الرتاع الذي هو مدين يف جزء منه وعـسكري يف جزئـه اآلخـر حـىت فتـرة             - ١٠

 بتوقيـع اتفـاق أراضـي هـضبة         ١٩٩٧ يف عـام      تتوقف احلرب األهليـة رمسيـا إال       التسعينات، ومل 
 كـانون  ٢شيتاغونغ املربم بني حكومة بنغالديش وبارباتيا شـاتاغرام جانـا سـامهايت سـامييت يف      

ــسمرب /األول ــا      . ١٩٩٧دي ــاق حظــي بالترحيــب مــن كــثريين بوصــفه اتفاق ويف حــني أن االتف
 متامـا تطلعـات   لـسكان األصـليني، حبجـة أنـه ال يلـيب       اع مـن ا   تارخييا، فإنه القى الرفض مـن قطـ       

ــذايت الكامــل      ــها باالســتقالل ال ــا يف ذلــك مطالبت ــشعوب األصــلية، مب ــق  . ال وشــكل هــذا الفري
بعد اجلبهة الدميقراطية الشعبية املتحدة، وحدث بذلك انشقاق عميق يف حركـة الـشعوب          فيما

نغالديــشي، الــذي كــان يف املعارضــة آنئــذ، ورفــض االتفــاق أيــضا احلــزب الــوطين الب. األصــلية
  .حبجة أنه يشكل استسالما من جانب احلكومة للمتمردين

  
  اإلطار الدويل  -ثالثا   
  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  -ألف   

ُتعّد تسوية الرتاعـات بالوسـائل الـسلمية أمـرا ذا أمهيـة حيويـة يف عمليـة محايـة حقـوق                        - ١١
ويرد يف ديباجة إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، الـذي            . صليةالشعوب األ 

__________ 
   .http://amnesty.name/fr/library/assetانظر منظمة العفو الدولية،   )٧(  
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ــة العامــة يف   ــه اجلمعي ــة العامــة للرتاعــات   )٨(٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٢اعتمدت ، عــرض للخلفي
الــسابقة والراهنــة والناشــئة بــني الــشعوب األصــلية والــدول، وتتــضمن أيــضا توجيهــات بــشأن   

ويضم اإلعـالن مـواد تتـسم بأمهيـة خاصـة بالنـسبة             .  هذه الرتاعات  الكيفية اليت ميكن هبا تسوية    
وتــشكل املــشاركة  .إىل اتفــاق أراضــي هــضبة شــيتاغونغ، وتــوفر مــن مثّ إطــارا معياريــا لتنفيــذه

ــات،        ــوع مــن االتفاق ــذ هــذا الن ــة لتنفي ــشعوب األصــلية ضــرورة جوهري ــة مــن جانــب ال الفعال
  .ط والسياسات والقوانني ويف صياغتهاذلك إشراك هذه الشعوب يف إعداد اخلط يف مبا
  

  ١٠٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   -باء   
صدقت بنغالديش على عدة معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، مبـا فيهـا اتفاقيـة منظمـة        - ١٢

، )١٠٧االتفاقيــة رقــم   (١٩٥٧العمــل الدوليــة املتعلقــة بالــسكان األصــليني والقبلــيني لعــام       
ة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق    واالتفاقية الدولي 

  . املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 تشكل صـكا مفيـدا، يغطـي جمـاالت          ١٠٧وال تزال اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          - ١٣

بيد أن من اجلـدير بالـذكر أنـه بـالرغم           . ىل الشعوب األصلية  إسبة  عديدة ذات أمهية رئيسية بالن    
، فــإن أحكــام اتفاقيــة منظمــة العمــل  ١٠٧مــن أن بــنغالديش ال تــزال طرفــا يف االتفاقيــة رقــم   

مهمـة هـي األخـرى بالنـسبة     ) االتفاقية املتعلقـة بالـشعوب األصـلية والقبليـة         (١٦٩الدولية رقم   
 قيمتها كعنصر ُملهم وألن جلنـة اخلـرباء، الـيت تراقـب تنفيـذ       إىل الوضع يف بنغالديش بالنظر إىل     

، تـــستهدي بـــالروح التقدميـــة الـــيت متيـــز االتفاقيـــة  ١٦٩ ورقـــم ١٠٧كلتـــا االتفـــاقيتني رقـــم 
  .)٩(١٠٧الذي تنطوي عليه االتفاقية رقم  وترفض التوجه االستيعايب ١٦٩ رقم

  
  لميةاملسائل املتصلة بتسوية الرتاعات بالوسائل الس  -جيم   

كثريا ما جتـد الـشعوب األصـلية نفـسها منخرطـة يف نزاعـات مـع اجملتمـع املهـيمن مـن                         - ١٤
حوهلا، تُعزى يف معظم احلاالت إىل فقداهنا ألراضيها ومناطقهـا ومواردهـا أو إىل حرماهنـا مـن                  

  .)١٠(حقوقها املدنية والسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
__________ 

؛ بيد أنـه يف  ٢٠٠٧سبتمرب  /امتنعت بنغالديش عن التصويت على اعتماد اإلعالن يف اجلمعية العامة يف أيلول             )٨(  
، أعلــن رئــيس وزراء ٢٠٠٩أغــسطس /مناســبة االحتفــال بــاليوم الــدويل للــشعوب األصــلية يف العــامل يف آب

  . عنية تقدمي الدعم يف تنفيذهبنغالديش تأييد حكومته لإلعالن وطلب إىل مجيع األطراف امل
 Raja Devasish Roy, The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 (No. 107) andانظـر    )٩(  

the Laws of Bangladesh: A Comparative Review, International Labor Organization (Geneva, 2009).  
ــدة   انظــــر إدارة الــــشؤون االق  )١٠(   ــامل، األمــــم املتحــ ــلية يف العــ ــة الــــشعوب األصــ ــة، حالــ تــــصادية واالجتماعيــ

  ). ٢٠٠٩ نيويورك،(
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ــشع    - ١٥ ــضايا ال ــروز ق ــم املتحــدة،     ومــع ب ــة األم وب األصــلية بقــدر أكــرب يف إطــار منظوم
منتــدى دويل لتــسوية املنازعــات واخلالفــات بــشأن مــا يوجــد مــن  اشــتدت احلاجــة إىل وجــود 

، عقــدت مؤســسة ٢٠٠٠ديــسمرب /ويف كــانون األول. قــضايا بــني الــشعوب األصــلية والــدول
الـدويل املعـين بتـسوية الرتاعـات        طبطيبا، وهي منظمة للشعوب األصلية مقرهـا الفلـبني، املـؤمتر            

وتتـضمن الوثيقـة اخلتاميــة للمـؤمتر، الــيت    . وبنـاء الـسالم والتنميــة املـستدامة والـشعوب األصــلية    
، توصـيات تفـصيلية بـشأن بنـاء الـسالم، واملـساعدة التقنيـة،               “إعالن مـانيال  ”يشار إليها باسم    

عات، وتقـر بالـدور البـالغ األمهيـة         والتدريب على أنشطة الوساطة وغريها من ُنُهج معاجلة الرتا        
ومل جيـر حـىت اآلن تنفيـذ تلـك التوصـيات،            . الذي تؤديه املرأة يف جمال بناء السالم يف جمتمعاهتا        

ــى          ــم املتحــدة وعل ــار األم ــات يف إط ــسوية الرتاع ــات لت ــوفري آلي ــة إىل ت ــة قائم ــزال احلاج وال ت
  .)١٠(الوطين الصعيد

  
  ج العسكرةالعنف وهنَ  -دال   

 القضايا اليت تتكرر إثارهتا من جانب الشعوب األصلية يف منتديات األمـم املتحـدة               من  - ١٦
قــضية اختــاذ العــسكرة ســبيال إىل الــسيطرة علــى املــوارد الطبيعيــة، مبــا فيهــا األراضــي واملعــادن   

ــويض  ــنفط، دون رد أو تع ــا        . وال ــشب فيه ــيت تن ــامل ال ــاطق الع ــن من ــا م ــة تقريب ويف كــل منطق
ــشعو   ــات، تلحــق بال ــسكرة     نزاع ــف والع ــن جــراء العن ــرض . ب األصــلية أضــرار شــديدة م وف

العــسكرة يف منــاطق الــشعوب األصــلية يهــدد هتديــدا مباشــرا أســلوب معيــشة هــذه الــشعوب     
وال تقتـصر العـسكرة علـى جمـرد         . وُيلحق مبجتمعاهتا احمللية آثارا كبرية    . ويعرض بقاءها للخطر  

 والعنــف اجلنــسيني، الــيت كــثريا تحــرشالــصراع املــسلح بــل تــشمل أيــضا أفعــال االغتــصاب وال
  . تتخذ منها القوات املسلحة استراتيجية الستهداف النساء ما
ــاطق           - ١٧ ــا من ــدى احتالهل ــسلحة ل ــوات امل ــستخدمها الق ــيت ت ــاليب األخــرى ال ــن األس وم

الشعوب األصلية تدمري النسيج االجتماعي جملتمعات هذه الـشعوب عـن طريـق اغتيـال مراجـع             
وكـثريا  . ا لالسـتغالل والتالعـب    ية فيهـا، فُتحـرم بـذلك مـن قياداهتـا وتـصبح هنبـ              السلطة التقليد 

يكــون التــشريد إحــدى النتــائج األخــرى الشــتداد النــشاط العــسكري يف منــاطق الــشعوب    مــا
وُتجـرب يف حـاالت     . وُتترك مجاعات املشردين تلك دون طعام أو مـأوى ودون محايـة           . األصلية

  .)١٠( إىل غريها من املناطقكثرية على الرتوح إىل املدن أو
    

  اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ  -رابعا   
  : يشمل اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ أربعة أبواب  - ١٨
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، يعترف بأراضي هضبة شـيتاغونغ علـى أهنـا          “عام”الباب ألف، حتت عنوان       )أ(  
ــة  ــة مأهول ــاول االلتزامــات املتعلقــة بإصــدار التــشريعات وحيــدد   . منطقــة قبلي  تفاصــيل وهــو يتن

  تشكيل جلنة لإلشراف على تنفيذ االتفاق؛ 
جملــس /جملــس احلكــم احمللــي ألراضــي هــضبة شــيتاغونغ”البــاب بــاء، املعنــون   )ب(  
، يتــضمن تفاصــيل التعــديالت املقترحــة لتعزيــز الــسلطات احلاليــة جملــالس املقاطعــات “املقاطعــة

  وتوسيع نطاق واليتها لتشمل مواضيع جديدة؛ 
، يعـرض   “اجمللـس اإلقليمـي ألراضـي هـضبة شـيتاغونغ         ”املعنـون   الباب جيم،     )ج(  

تكوين وحدة جديدة للسلطة اإلقليمية جيري تشكيلها بوصفها جملـسا إقليميـا يـضم مقاطعـات       
وفيمـا يتعلـق بكـل مـن اجمللـس اإلقليمـي وجمـالس املقاطعـات، يـتعني ختـصيص              . املنطقة الـثالث  

  صلية؛ منصب الرئيس وثلثي مقاعد األعضاء للشعوب األ
، يتنـاول   “رىإعـادة التأهيـل والعفـو العـام ومـسائل أخـ           ”الباب دال، املعنـون       )د(  

جمموعة واسـعة النطـاق مـن القـضايا، مبـا يف ذلـك إعـادة تأهيـل الالجـئني الـدوليني واملـشردين                        
داخليا ومقاتلي الشعوب األصلية ومنح العفو ملقاتلي حروب العصابات وغريهم ممـن شـاركوا              

أما قضية األراضي وتسوية املنازعات املتعلقة هبـا فـريد ذكرهـا يف كـل مـن                 . سلحيف الصراع امل  
  . البابني دال وباء

ومن املهم مالحظة أنه مل يوضع إطار زمين لتنفيـذ شـىت أحكـام االتفـاق وأنـه مل ُيتفـق          - ١٩
 ومـن النقـاط املهمـة أيـضا أن االتفـاق ال حتميـه أي       . )١١(على هيئة مستقلة تشرف على تنفيـذه      

وهذا يعين مجلـة أمـور منـها أن أي حكومـة تكـون غـري موافقـة علـى نقـل                      . ضمانات دستورية 
الــسلطات إىل منطقــة أراضــي هــضبة شــيتاغونغ، ميكنــها، نظريــا، أن تــضع تــشريعات مؤداهــا    

  .ضعاف أحكامه على األقلإنقض االتفاق أو 
  

  االلتزام السياسي بتنفيذ اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ   -خامسا  
، ظلت مقاليد الـسلطة     ١٩٩٧يف أعقاب توقيع اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ يف عام            - ٢٠

ملدة أربـع سـنوات، أُختـذت خالهلـا بعـض املبـادرات             “ رابطة عوامي ”بأيدي احلزب السياسي    
أما االئتالف الذي توىل احلكم بعـد ذلـك بقيـادة احلـزب           . لتنفيذ عدد قليل من أحكام االتفاق     

، فإنــه حبكــم معارضــته لالتفــاق كــان أكثــر نزوعــا إىل )٢٠٠٦-٢٠٠١ (الــوطين البنغالديــشي
وخـالل تلـك الفتـرة، تكـاثر اإلبـالغ عـن وقـوع              . حل املشاكل يف املنطقة بالوسائل العسكرية     

__________ 
فيما يتعلق بإزالة معسكرات اجليش، كان من املقرر أن يتم االتفـاق علـى جـدول زمـين، ولكـن هـذا احلُكـم                  )١١(  

  . قد أُغفل
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واسـتمر هـذا الوضـع خـالل فتـرة          . انتهاكات حلقوق اإلنسان ضد الشعوب األصلية يف املنطقة       
كانت قد أُختـذت آنئـذ بـضع خطـوات إجيابيـة            ، وإن   )٢٠٠٨-٢٠٠٧(سريان حالة الطوارئ    

  .)١٢(قليلة، منها عقد عدد من اجتماعات اللجان املختلفة املتعلقة بتنفيذ االتفاق
، فقـد  “رابطـة عـوامي  ”احلاليـة، الـيت يقودهـا حـزب     “ التحـالف الكـبري   ”أما حكومة     - ٢١

ء علـى إعـالن      بنـا  ٢٠٠٨جاءت إىل السلطة بعد فوزهـا الـساحق باالنتخابـات يف أواخـر عـام                
  : انتخايب نص على ما يلي

وسيبذل مزيـد   .  تنفيذا تاما  ١٩٩٧سينفذ اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ لعام           
من اجلهود من أجل النهوض باملناطق القبلية الناقصة النمو، وسُيضطلع بـربامج خاصـة           

ها على أساس األولوية لتأمني حقوق هذه املنـاطق واحلفـاظ علـى لغتـها وآداهبـا وثقافتـ             
  . )١٣(وأساليب املعيشة اليت تتفرد هبا

وقد تكرر إعالن هذا التعهد يف منتـديات وطنيـة ودوليـة شـىت، مبـا يف ذلـك يف سـياق                        - ٢٢
االستعراض الدوري الشامل لبنغالديش، الذي أجراه جملس األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان يف               

  . )١٤(٢٠٠٩عام 
  

  فاق أراضي هضبة شيتاغونغحالة تنفيذ األحكام الرئيسية الت  -سادساً  
ال يتيسر يف هذه الدراسة، نظـرا حملدوديـة احليـز املتـاح، عـرض وصـف تفـصيلي حلالـة                       - ٢٣

ومـن مث يـرد أدنـاه تقيـيم مـوجز ملـدى مـا مت مـن تنفيـذ                    . تنفيذ كل حكـم مـن أحكـام االتفـاق         
  .لبعض أحكام االتفاق الرئيسية

  
  املنطقة القبلية املأهولة   -ألف   

تفــاق يف البــاب ألــف منــه باحلاجــة إىل احلفــاظ علــى خــصائص أرضــي هــضبة   يقــر اال  - ٢٤
وقد حتققت بعـض اخلطـوات لـصون الـسمات اخلاصـة           . شيتاغونغ بوصفها منطقة قبلية مأهولة    

للمنطقة بفضل اعتماد بعـض التـدابري التـشريعية، مثـل قـانون اجمللـس اإلقليمـي ألراضـي هـضبة                     
ــة تــسوية منازعــات    ، واســتمرار دور ٢٠٠١األراضــي يف املنطقــة لعــام  شــيتاغونغ وقــانون جلن

__________ 
  )١٢(  Ishtiaq Jamil and Pranab Kumar Panday, The Elusive Peace Accord in the Chittagong Hill Tracts of 

Bangladesh and the Plight of the Indigenous People, Commonwealth & Comparative Politics, vol. 46, 

No. 4, 2008.  
  .http://www.albd.org/autoalbd/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemd=1انظر   )١٣(  
  )١٤(  A/HRC/11/18/Add.1.  
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بيـد أن اسـتمرار نـزوح شـعوب غـري أصـلية             . )١٥(الرؤساء والشيوخ التقليديني يف إدارة املنطقـة      
مــن املنــاطق الــسهلية إىل املنطقــة، وســلب ملكيــة أراضــي الــشعوب األصــلية اآليلــة إلــيهم مــن    

غـاليني، وإدراج املـستوطنني البنغـاليني      أسالفهم، وإصدار شهادات إقامة دائمة للمـستوطنني البن       
ــة         ــة خــصائص املنطق ــبني بوضــوح أن محاي ــك مــن التطــورات، ت ــاخبني، وغــري ذل ــوائم الن يف ق

ويقـول حـزب    . بوصفها منطقة قبلية مأهولة مل تكن شـاغال حقيقيـا لـدى احلكومـات املتعاقبـة               
ــاهم غــري رمســ        ــاك تف ــه كــان هن ــا ســامهايت ســامييت أن ــا شــاتاغرام جان ــة  بارباتي ــني احلكوم ي ب

واملفاوضــني املمــثلني للحــزب مــؤداه أنــه ســيتم يف هنايــة املطــاق ترحيــل املــستوطنني علــى حنــو    
ومل حيدث شيء من هذا إطالقا فضال عن رفض عـرض مـن االحتـاد األورويب للتكفـل       . طوعي

  . بلوازم هذا الترحيل
  

  التشريعات   -باء   
تــدابري بــشأن التــشريعات املوضــوعية  يــشري اتفــاق أراضــي هــضبة شــيتاغونغ إىل عــدة    - ٢٥
املنطقة، مبا يف ذلك سـّن القـوانني اجلديـدة وتعـديل القـوانني واللـوائح واملمارسـات القائمـة                     يف

كــي تتوافــق مــع االتفــاق بنــاًء علــى مــشورة وتوصــيات اجمللــس اإلقليمــي ألراضــي هــضبة            
ون اجمللـس اإلقليمـي     ووفقاً هلذا احلكم من أحكـام االتفـاق، أصـدرت احلكومـة قـان             . شيتاغونغ

ــام     ــيتاغونغ لع ــضبة ش ــانون ١٩٩٨ألراضــي ه ــديل(، وق ــام    ) تع ــة لع ــات املنطق جمــالس مقاطع
ــام      ١٩٩٨ ــسوية منازعــات األراضــي يف منطقــة أراضــي هــضبة شــيتاغونغ لع ــة ت ــانون جلن ، وق
ــة . ٢٠٠٣الئحــة أراضــي هــضبة شــيتاغونغ لعــام   ) تعــديل(، وقــانون ٢٠٠١ وبــرغم أن عملي

إىل دفع عملية الـسالم قـدماً ال تـزال بعيـدة عـن االكتمـال، فإنـه قـد مت إصـدار                       التشريع الرامية   
بيـد أنـه يف مقابـل ذلـك تعثـرت عمليـة صـوغ القواعـد واألنظمـة،                   . بعض القوانني ذات الصلة   

  . )١٥(فيها أنظمة اجمللس اإلقليمي ألراضي هضبة شيتاغونغ مبا
  

  جلنة تنفيذ االتفاق  -جيم   
ويقـوم  . كيل جلنـة للتنفيـذ ُتـسند إليهـا واليـة مراقبـة تنفيـذ االتفـاق                يقضي االتفاق بتش    - ٢٦

بترشيح أعضاء اللجنة رئيس الـوزراء، ورئـيس فرقـة العمـل املعنيـة بإعـادة تأهيـل العائـدين مـن                      
وقــد . الالجــئني واملــشردين داخليــا، ورئــيس حــزب بارباتيــا شــاتاغرام جانــا ســامهايت ســامييت  

 ولكــن وجودهــا مل يــستمر بعــد أن تــوىل الــسلطة احلــزب ١٩٩٨ُشــكلت اللجنــة أوالً يف عــام 

__________ 
  )١٥(  Raja Devasish Roy, “Implementation Status of the Chittagong Hill Tracts Accord of 1997”, in The 

Chittagong Hill Tracts: The Road to a Lasting Peace, Victoria Tauli Corpuz et. al (eds.), Tebtebba 

Foundation, (the Philippines, 2000).  
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مايو عـام   /وأعادت احلكومة احلالية تشكيل اللجنة يف أيار      . ٢٠٠١الوطين البنغالديشي يف عام     
  . ، بيد أهنا مل ُتعقد منذ ذلك الوقت إال عددا قليال من االجتماعات٢٠٠٩

  
  عات املنطقة جمالس مقاط/جمالس احلكم احمللي ملقاطعات املنطقة  -دال   

القـوانني التاسـع عـشر       (١٩٨٩أُنشئت مبوجب قوانني جمالس مقاطعـات املنطقـة لعـام             - ٢٧
ثالثـة جمـالس متطابقـة الـسلطات علـى مـستوى       ) ١٩٨٩والعشرون واحلـادي والعـشرون لعـام        

وُخوَّلـت اجملـالس سـلطة      . املقاطعات، مع حفظ ثلثي مقاعد العضوية ومنصب الـرئيس للقبائـل          
 جماال من جمـاالت االختـصاص، تـشمل التعلـيم االبتـدائي، واملرافـق الـصحية،                 ٢١ى  حمدودة عل 

  . والشرطة احمللية، وسلطة املوافقة على عمليات نقل ملكية األراضي
، وفقا ألحكام االتفاق، مبا خيـول هلـا   ١٩٩٨وُعدَّلت قوانني جمالس املقاطعات يف عام    - ٢٨

ذايت مـا يفـوق مـا كـان هلـا منـهما مـن قبـل، عـن                   من السلطة ويضفي عليهـا مـن االسـتقالل الـ          
 موضـــوعا يف ٦٨ موضـــوعا إىل ٢١طريـــق زيـــادة عـــدد املواضـــيع املنقولـــة إىل ســـلطتها مـــن  

ــشرطة      ٣٣ ــز ســلطتها يف جمــاالت إدارة األراضــي، وال جمــاالً مــن جمــاالت االختــصاص، وتعزي
وقبـل توقيـع االتفـاق،    . رىاحمللية، والغابات، والتعليم الثانوي، وامليزانيات، وعـدة جمـاالت أخـ       

 مــن جمــاالت االختــصاص؛ ١٠ موضــوعا يف ١٥ُنقــل إىل ســلطة جمــالس املقاطعــات   قــد كــان
ومـن  . )١٦( سوى مخسة مواضيع أخرى يف ثالثة جمـاالت        ١٩٩٨ُينقل إىل اجملالس منذ عام       ومل

   .الواضح أن هناك أمورا عديدة بالغة األمهية ما زال يتعني أن تصبح حتت سلطة اجملالس
ويقوم بانتخاب أعضاء جمالس املقاطعات األشخاص القبليـون وغـري القبلـيني املقيمـون                - ٢٩

ــة   ــة دائمــة يف املقاطعــات املعني ــذي أجــري يف عــام     . إقام ــه باســتثناء االنتخــاب األول ال ــد أن بي
، مــا برحــت اجملــالس ُتــدار حــىت اآلن بواســطة  )١٧( وكــان مــثريا للجــدل بعــض الــشيء ١٩٨٩

وإحــدى املــسائل . كومــة ومل جتــر انتخابــات أخــرى منــذ توقيــع االتفــاق  أشــخاص تعينــهم احل
فاالتفاق يقـضي بإعـداد قائمـة       . املتصلة بانتخابات جمالس املقاطعات هي مسألة قائمة الناخبني       

للناخبني تضم املقيمني إقامة دائمـة يف املقاطعـات الـثالث، أي األفـراد الـذين هلـم عنـوان حمـدد                    
ومت إعداد قائمة للنـاخبني قبـل االنتخابـات الربملانيـة     . اض يف املنطقةوملكية صحيحة قانونا ألر   

، ضـمت بعـض املـستوطنني البنغـاليني غـري املقـيمني إقامـة دائمـة، ومـن مث رفـضها                      ٢٠٠١لعام  
ــا ســامهايت ســامييت   ــا شــاتاغرام جان ذوي ”وهنــاك مــسألة أخــرى هــي مــسألة   . حــزب بارباتي

__________ 
  )١٦(  PCJSS, “The status of the Chittagong hill tracts Accord and the latest situation in the Chittagong hill 

tracts”, 16 February 2009.  
 Chittagong Hill Tracts Commission, “Life is Not Ours”: Land and Human Rights in the Chittagongانظـر   )١٧(  

Hill Tracts: Bangladesh (The Netherlands, 1991).  
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ة كبرية من مستوطين املنطقة البنغـاليني املـشمولني بكفالـة           فبالنظر إىل أن نسب   . “اإلقامة الدائمة 
احلكومة لديهم وثائق تسجيل عقاري لـبعض األراضـي، وبـالنظر إىل مـسألة مـا إن كـان كـثري                   
من صكوك امللكية املوجودة يف حوزة املستوطنني صحيحا أصال، هناك ختوفات مـن أن كـثريا                

.  يف أي قائمة جديدة جيـرى إعـدادها للنـاخبني          من املستوطنني البنغاليني سُيدرجون مرة أخرى     
  . ومن مث فإن مسألة قائمة الناخبني ال تزال بغري حل

ــتمني إىل         - ٣٠ ــاخبني املن ــسبيا للن ــة ن ــل لألعــداد القليل ــك أن ُيكف ومــن املهــم إضــافة إىل ذل
ه يوليـ /ويف متـوز  . الفئات العرقية األصغر تعدادا أن يكون هلم صوت فعلي يف اختيار مرشحيهم           

، أعلنت احلكومة أهنا سـتجري انتخابـات جملـالس املقاطعـات واجمللـس اإلقليمـي عقـب                  ٢٠١٠
ــانون اجمللــس اإلقليمــي ألراضــي هــضبة        ــشأن عــدم دســتورية ق صــدور حكــم قــضائي هنــائي ب

، وأهنـا سـتأخذ يف االعتبـار اقتراحـا مـؤداه أال             ) أدنـاه  ٣٢انظـر الفقـرة      (١٩٩٨شيتاغونغ لعام   
  . )١٨(لمرشحني املنتمني إىل نفس فئاهتم العرقيةيصوت الناخبون إال ل

  
  اجمللس اإلقليمي ألراضي هضبة شيتاغونغ   -هاء   

ومثلمـا يف حالـة جمـالس املقاطعـات، ُيحـتفظ           . ينص االتفاق على إنشاء جملس إقليمـي        - ٣١
وُينتخـب أعـضاء اجمللـس انتخابـا غـري          . للقبائل مبنـصب رئـيس اجمللـس وبثلثـي مقاعـد العـضوية            

ــه مل جتــر انتخابــات هلــذه      مباشــر ــة، ولكــن مبــا أن  مــن جانــب أعــضاء جمــالس املقاطعــات الثالث
وللمجلــس اإلقليمــي . اجملــالس، فــإن كــل أعــضاء اجمللــس احلــاليني معينــون مــن ِقبــل احلكومــة   

ألراضــي هــضبة شــيتاغونغ ســلطة إشــرافية وتنــسيقية علــى أمــور مــن قبيــل األنــشطة اإلمنائيــة،    
ــالس   ــة، وجم ــضبة       واإلدارة العام ــة أراضــي ه ــة تنمي ــي، وهيئ ــالس احلكــم احملل ــات، وجم املقاطع

وإضــافة إىل ذلــك، خيــتص اجمللــس بإســداء . شــيتاغونغ، والقــانون العــريف، والعدالــة االجتماعيــة
بيد أنه علـى صـعيد املمارسـة العمليـة،          . املشورة إىل احلكومة بشأن التشريعات املتعلقة باملنطقة      

  . )١٩( أداء فعاالمل يتسنَّ للمجلس أن يؤدي دوره
، قــضت احملكمــة العاليــة لبــنغالديش بــأن قــانون اجمللــس ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٣ويف   - ٣٢

 غري دستوري وغري قـانوين مـن حيـث أنـه خيـلّ      ١٩٩٨اإلقليمي ألراضي هضبة شيتاغونغ لعام    
وقضت احملكمة العاليـة يف حكمهـا أيـضا بعـدم دسـتورية بـضع               . حبرمة دولة ذات كيان موحد    

، وذلــك بنــاًء علــى دعــوى  ١٩٩٨مــن القــوانني املعدلــة الثالثــة جملــالس املقاطعــات لعــام   مــواد 
__________ 

  )١٨(  The Daily Jugantor, Dhaka, 5 July 2010.  
  )١٩(  PCJSS, Report on the Implementation of the Chittagong hill tracts Accord (Rangamati, 2004); Raja 

Devasish Roy, The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 (No. 107) and the 

Laws of Bangladesh: A Comparative Review, ILO (Geneva, 2009).  
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ويشمل هذا املادة اليت تقول بأنـه يـتعني علـى املـستوطنني             . )٢٠(٢٠٠٠استئنافية ُرفعت يف عام     
البنغاليني أن حيصلوا على شهادات لإلقامـة الدائمـة مـن الرئاسـة التقليديـة للـشعب األصـلي يف                    

ت الــصلة، وكــذلك املــادة الــيت تــنص علــى أنــه ال جيــوز للــشخص غــري املنتمــي إىل    املنطقــة ذا
الشعوب األصلية أن يصوت يف انتخابات اجملالس دون أن تكـون حتـت تـصرفه أرض ملكيتـها                  
مسجلة تـسجيال صـحيحا، واألحكـام الـيت جتيـز حجـز مناصـب الفئـة الثالثـة والفئـة الرابعـة يف               

 احلكومة يف هذا احلكم وأوقفت نفاذه دائرة االسـتئناف يف           وطعنت. اجملالس للشعوب األصلية  
  . احملكمة العليا ريثما يتم النظر يف الطعن

  
  األراضي  -واو   

هناك إقرار على نطاق واسع بأن قضية األراضي هي أخطـر القـضايا املاثلـة يف أراضـي          - ٣٣
مـن فقـدان    هضبة شـيتاغونغ، يف ضـوء مـا حـدث وال يـزال حيـدث مبعـدل يبعـث علـى اجلـزع                        

الشعوب األصلية لألراضي اليت آلت إليها من أسالفها، وذلك نتيجة لطرد هـذه الـشعوب مـن                 
أراضيها تلك ومصادرهتا عن طريق مشاريع التنمية وعن طريـق االحـتالل مـن جانـب القـوات                  

وبغية معاجلة املشاكل املتصلة باألراضي، ينص االتفـاق علـى مجلـة أمـور منـها إنـشاء               . املسلحة
 عقارية لألراضي ُتسند إليها والية تسوية املنازعات املتعلقة باألراضي، مبا يف ذلـك سـلطة                جلنة

  . إبطال عقود تأجري األراضي لغري األشخاص القبليني واحملليني
، ولكن اللجنة ظلت، مـن الناحيـة        ١٩٩٩ومت تعيني أول رئيس للجنة العقارية يف عام           - ٣٤

ــة عــن العمــل حــىت شــهر     ــة، عاطل ــه /متــوزالفعلي ــسها احلــايل  ٢٠٠٩يولي ــه رئي ــذي ُعــني في .  ال
وباإلضافة إىل سلطة الفصل يف منازعات األراضي عن طريق مراعاة القـوانني العرفيـة والتقاليـد     
واإلجراءات احمللية، ُخوَّلت للجنة سلطة إبطال حقوق ملكية األراضي الـيت تكـون قـد ُمنحـت              

ا باالتفــاق وبقــانون جلنــة تــسوية املنازعــات وتــسترشد اللجنــة يف عملــه. علــى حنــو غــري قــانوين
بيــد أن عــددا مــن أحكــام هــذا  . ٢٠٠١املتــصلة باألراضــي يف منطقــة هــضبة شــيتاغونغ لعــام   

القــانون منــاقض لالتفــاق، وبعــد فتــرة وجيــزة مــن صــدور القــانون، قــدم اجمللــس اإلقليمــي إىل   
لجنـة الـيت تكـاد ختولـه        احلكومة قائمة تعديالت مقترحة، مبا يف ذلك تعـديل سـلطات رئـيس ال             

حق النقض، ومعاجلة اجلوانب غـري املتيقنـة بـشأن مـدى واليـة اللجنـة علـى األراضـي احلرجيـة                      
وتـشكل مـسألة    . )٩(وأراضي احلرث الصاحلة للزراعة مومسيا واملعروفة باسم األراضـي املتطرفـة          

هـا علـى الوجـه    تعديل قـانون اللجنـة العقاريـة أحـد العوامـل الـيت تعـوق اللجنـة عـن أداء وظائف                 

__________ 
، وطالبـت باعتبـار االتفـاق    ٢٠٠٧ومع ذلك، رفضت احملكمة العليا دعوى استئنافية أخرى، قُدَّمت يف عـام            )٢٠(  

  .غري قانوين
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السليم؛ وقد اتفق األعضاء املنتمـون إىل الـشعوب األصـلية علـى عـدم بـدء العمـل إىل أن ُتـزال                    
  . أوجه التباين بني القانون وأحكام االتفاق عن طريق إجراء تعديالت قانونية

وقد أثارت القرارات اليت اختذهتا اللجنة العقارية مؤخرا، وأعلنها رئيسها دون موافقـة               - ٣٥
عضاء اللجنة املنتمني إىل الشعوب األصلية، انتقادات كـثرية مـن جانـب الـشعوب األصـلية يف           أ

فـأوال، أُعلـن أنـه سـيتم إجـراء مـسح عقـاري يف              . املنطقة ومن جانـب منظمـات اجملتمـع املـدين         
وقـد أوجـد هـذا اإلعـالن ختوفـا مـن أن مـن        . املنطقة قبـل تـسوية املنازعـات املتعلقـة باألراضـي         

ضي الشعوب األصلية حاليا على حنو غري قانوين سُيـسَّجلون علـى أهنـم حـائزو هـذه                 حيتلون أرا 
ــستبعد مــن ســجالت املــسح مــن      األراضــي مث مالكهــا القــانونيون يف هنايــة املطــاف، بينمــا سُي

ــراد واجلماعــات  مت وبعــد أشــهر مــن االحتجــاج ضــد هــذا القــرار، أعلنــت    . تــشريده مــن األف
  .  البت يف ملكية األراضي سيتم قبل إجراء املسحاحلكومة أن املسح قد أُلغي وأن

ودعــت اللجنــة العقاريــة أيــضا إىل أن تقــدم األطــراف املتــضررة شــكاواها، بــدون أن     - ٣٦
حتصل اللجنة على موافقة أعضائها املنـتمني إىل الـشعوب األصـلية بـشأن عمليـة االسـتماع إىل                   

توطنني بنغـاليني ممـن حيتلـون       وأسفر هذا عن تقدمي شـكاوى معظمهـا مـن مـس           . تلك الشكاوى 
وقــد عمــدت الــشعوب األصــلية ومنظماهتــا الرئيــسية  . عــادة أراضــي ختــص الــشعوب األصــلية 

وأصـدرت اللجنـة فيمـا      . االجتماعية والسياسية إىل مقاطعة هذا اإلجراء الذي أثـار االخـتالف          
 وحذرت مـن    بعد إخطارات إىل الشعوب األصلية تطلب إليهم فيها املثول أمامها هبذا الصدد؛           

ونتيجـة لـذلك، سـادت    . أن من ميتنع عن املثول أمامها يتعرض خلطر البـت يف قـضيته يف غيبتـه    
أوهام شديدة حول احتمـال فقـدان الـشعوب األصـلية حلقـوق ملكيتـها ألراضـيها علـى نطـاق                     

  . )٢١(واسع عن طريق هذا اإلجراء الذي ُيدَّعى أنه إجراء قانوين
ــة لغــري    وفيمــا يتعلــق بإلغــاء عقــو   - ٣٧ د إجيــار مــزارع املطــاط وغريهــا مــن املــزارع التجاري

الــسكان القبلــيني واحمللــيني، يف احلــاالت الــيت ظلــت فيهــا األراضــي غــري مــستغلة علــى الوجــه     
يوليـه  /السليم ملا يزيد عن عشر سنوات، أوصت اللجنة الربملانية املعنية بشؤون املنطقة، يف متوز             

 فـدان مـن األراضـي يف    ٤٥ ٠٠٠ذلك ملساحات جـاوزت  ، بإلغاء تلك العقود، مبا يف      ٢٠٠٩
ــثالث   ــضبة ال ــات اهل ــول آب. مقاطع ــاء إجيــارات    ٢٠٠٩أغــسطس /وحبل ــد بإلغ ــد أُفي ، كــان ق

 فـدان أخـرى     ١٥ ٠٠٠ فدانا من األراضي، وبأنه أصبح يف حكم املعلوم أن إجيارات            ٨ ١٧٥
ه اإلفـادات ال أسـاس      ويرى كثري من السكان األصليني أن هذ      . )٢٢( الفوري اإللغاءعلى وشك   

__________ 
خاغراشـاري  /اغايهـات جلنة أراضـي هـضبة شـيتاغونغ، مـذكرة مرفوعـة إىل رئـيس الـوزراء بـشأن حـوادث ب                      )٢١(  

  .٢٠١٠وأنشطة اللجنة العقارية 
  )٢٢(  http://www.thedailystar.net/newDesign/latest_news.php?nid=18725.  



E/C.19/2011/6
 

16 11-23877 
 

ويف بـضع حـاالت،     . هلا من الواقع وأن ما أُلغي بالفعل من هذه اإلجيارات هو عدد قليـل جـدا               
ُيدَّعى أن بعض األراضي امللغـي إجيارهـا قـد أُجَّـرت مـرة أخـرى بـدال مـن إعادهتـا إىل مالكهـا                         

  . األصلي
ت نفـسه فيمـا يتعلـق بـرد     وإحدى املسائل البالغة األمهيـة والـشديدة احلـساسية يف الوقـ        - ٣٨

األراضي إىل الشعوب األصلية وفقا ألحكام ومقاصـد االتفـاق وديباجتـه الـيت تقـضي باحلفـاظ                  
علــى الــسمات اخلاصــة للمنطقــة بوصــفها منطقــة قبليــة مأهولــة، هــي مــسألة الترحيــل الطــوعي 

وقـــد طُرحـــت عـــدة . للمـــستوطنني البنغـــاليني إىل منـــاطق خـــارج أراضـــي هـــضبة شـــيتاغونغ 
احات بشأن عملية الترحيل تتوخى احلفاظ على كرامة املـستوطنني وتيـسري إعـادة تأهيلـهم              اقتر

، ولكـن مل يتـضح وجـود أي مبـادرة مـن جانـب احلكومـات املتعاقبـة                   )٢٣(على الوجه املناسـب   
ومــن املعلــوم أن الربملــان األورويب ســبق أن عــرض تقــدمي دعمــه  . لبــدء عمليــة مــن هــذا القبيــل

  . )١٧(لعملية الترحيل تلك
  

  إهناء العسكرة  -زاي   
ينص االتفاق على أن ُتسحب على مراحل من املنطقـة إىل منـاطق جتميـع دائمـة مجيـع                     - ٣٩

، وفرقـة الـدفاع عـن القـرى،     )قوات شبه عسكرية  (معسكرات اجليش املؤقتة، وقوات األنصار      
ــنغالديش  ابعــة ، وســت منــشآت أو مواقــع جتميــع دائمــة حمــددة ت  )٢٤(باســتثناء وحــدة بنــادق ب

وبــالنظر إىل أن أغلبيــة انتــهاكات حقــوق . للجــيش، وعلــى أن يوضــع حــد زمــين هلــذا الغــرض
اإلنسان املرتكبة ضد الشعوب األصـلية يف املنطقـة تعـزى إىل ضـخامة وجـود القـوات األمنيـة،                    
وإىل تأثري القوات املسلحة على أنشطة اإلدارة املدنيـة واألنـشطة اإلمنائيـة يف املنطقـة، فـإن هـذا               

كم من أحكام االتفاق ُيعترب حكما بالغ األمهيـة بالنـسبة إىل إعـادة األحـوال إىل طبيعتـها يف           احل
  .أراضي هضبة شيتاغونغ

ــوات          - ٤٠ ــسكرات الق ــا ســامهايت ســامييت عــدد مع ــا شــاتاغرام جان ــدِّر حــزب بارباتي ويق
ر  معــسك٥٠٠ معـسكرا، مـن جممـوع جيـاوز     ٧٤املـسلحة الـيت مت سـحبها حـىت تارخيـه حبــوايل      

__________ 
 Shapan Adnan, Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in theانظــر   )٢٣(  

Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Dhaka, Research and Advisory Services (2004); Chittagong Hill 

Tracts Commission, The Chittagong Hill Tracts Commission concludes second mission, press release, 

February 2009.  
 وأصـبح   ٢٠١١ ينـاير / كـانون الثـاين    ٢٣أعيد تشكيل وحدة بنادق بنغالديش التابعة لقوات أمن احلـدود يف              )٢٤(  

  . امسها حرس حدود بنغالديش
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 ٢٠٠؛ بينمـــا تفيـــد احلكومـــة بأنـــه مت حـــىت اآلن ســـحب      )٢٥(للقـــوات املـــسلحة ) مؤقـــت(
ومن اجلدير باملالحظة أن احلكومة مل تقدم قائمـة         .  على مراحل منذ توقيع االتفاق     )٢٦(معسكر

باملعسكرات اليت أزيلت، رغـم تلقّيهـا عـدة طلبـات لـذلك مـن حـزب بارباتيـا شـاتاغرام جانـا                       
ث ما مت مـن تفكيـك ملعـسكرات القـوات املـسلحة جـرى يف منتـصف                  وأحد. سامهايت سامييت 

بيـد أنـه ُيـدَّعى أن بعـض هـذه املعـسكرات قـد أعيـد         .  معسكرا ٣٥، ومشل إغالق    ٢٠٠٩عام  
. إنشاؤه أو االستعاضة عنه مبعسكرات أخرى من جانب قطاعات أخرى من القوات املـسلحة             

ــا إعــالن حــد زمــين لــس     ــه مل جيــر إطالق حب املعــسكرات التابعــة للقــوات  وينبغــي مالحظــة أن
  .املسلحة

  
  إعادة الالجئني واملشردين داخليا إىل ديارهم وإعادة تأهيلهم  -حاء   

 فـرد مـن الـشعوب األصـلية إىل ديـارهم،            ٧٠ ٠٠٠ينص االتفـاق علـى إعـادة حـوايل            - ٤١
ء األفـراد،  كانوا قد فروا إىل والية تريبورا اهلندية إبـان فتـرة التمـرد، وعلـى إعـادة تأهيـل هـؤال                 

 مشرد أصبحوا بال مأوى ومعوزين من جـراء         ١٠٠ ٠٠٠وكذلك على إعادة تأهيل أكثر من       
  .عمليات مكافحة التمرد، مبا يف ذلك عمليات التهجري واإلجالء القسري

ويف حالة الالجـئني الـدوليني، بـدأت آخـر عمليـة مـن عمليـات اإلعـادة إىل الـوطن يف                   - ٤٢
ة وزعماء الالجئني من الشعوب األصلية اتفاقـا إمجاليـا يـضم            ، حني وقّعت احلكوم   ١٩٩٤عام  
ــه اتفــاق  ١٦ ، وُتحــدد فيهمــا  ١٩٩٧ نقطــة يف عــام  ٢٠ آخــر مؤلــف مــن  إمجــايل نقطــة، تبع

ــد     ــدين القبلــيني مــن اهلن ــنغالديش إىل العائ . )٢٧(جمموعــة االســتحقاقات املقدمــة مــن حكومــة ب
وكــان . ىل ديــارهم وإعــادة تأهيلــهمويــنص االتفــاق علــى اســتمرار عمليــات إعــادة الالجــئني إ

املتوخى بفرقة العمل املعنية بإعادة تأهيل العائدين من الالجئني واملشردين داخليـا أن تزيـد مـن             
وُوفِّــرت . ســرعة عمليــة إعــادة التأهيــل؛ وقــد عــاد إىل املنطقــة حاليــا مجيــع الالجــئني الــدوليني  

 االتفـــاق اإلمجـــايل املؤلـــف   لالجـــئني معظـــم التـــسهيالت االقتـــصادية املنـــصوص عليهـــا يف     
بيـد أن حـوايل     . نقطة، مثـل حـصص األغذيـة والنقـود الالزمـة لبنـاء املنـازل وللماشـية                 ٢٠ من

 أسرة مل تتمكن من اسـتعادة جـزء علـى األقـل مـن منازهلـا وأراضـيها األصـلية بـسبب                     ٩ ٧٠٠

__________ 
 ;PCJSS, Report on the Implementation of the Chittagong Hill Tracts Accord (Rangamati, 2004)انظـر   )٢٥(  

PCJSS, Report on Present Status of Implementation of the Chittagong Hill Tracts Accord and Overall 

Situation in the Chittagong Hill Tracts (February 2010, unpublished).  
  )٢٦(  http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=100422.  
هناك جمموعات أخرى من العائدين القبلـيني قبـل ذلـك التـاريخ، مبـا يف ذلـك بـضعة آالف عـادوا مـن واليـة                        )٢٧(  

  .ى تفامهات شفوية ولكن بدون اتفاقات خطّية بناء عل١٩٨٤-١٩٨٣ميزورام يف الفترة 
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ى حـصص   احتالل املستوطنني أو القوات املـسلحة هلـا؛ وأصـبح هـؤالء الالجـئني معتمـدين علـ                 
ومل يكتمــل أيــضا تنفيــذ عــدد مــن أحكــام االتفــاق األخــرى،  . األغذيــة الــيت تقــدمها احلكومــة

يف ذلك بنود اإلعفاء من القروض، وإعادة مـوظفي احلكومـة إىل وظـائفهم، ونقـل املـدارس         مبا
  .)٢٨(واألسواق إىل مواقعها األصلية

ة تأهيلـهم قـد ُنفِّـذ معظمهمـا،         ويف حني أن إعادة الالجئني الدوليني إىل ديارهم وإعاد          - ٤٣
وإحـدى العقبـات    . وليس كلهما، فإنه مل ُتتخذ خطوات عملية إلعادة تأهيل املشردين داخليـا           

ويف عـام   . الكربى أمام إعادة تأهيل هؤالء هي اخلالف على من يـستأهل صـفة املـشرد داخليـا                
 ٩٠ ٢٠٨درجـت فيهـا   ، أعدت فرقة العمل املعنية بالالجئني واملشردين داخليا قائمـة أ    ٢٠٠٠

 أسـرة بنغاليـة بوصـفها أسـراً مـشردة داخليـا وأوصـت        ٣٨ ١٥٦أسر من الـشعوب األصـلية و       
ونــدد حــزب بارباتيــا شــاتاغرام جانــا ســامهايت ســامييت   . بربنــامج شــامل لتــسوية هــذا الوضــع 

 ورابطة رعاية الجئـي اجلومـا بـاحتواء القائمـة علـى املـستوطنني البنغـاليني الـذين مت جلبـهم إىل                     
، وقاطعـــا ١٩٨٤ و ١٩٧٩املنطقـــة يف إطـــار برنـــامج التـــهجري الـــذي ُنفـــذ فيمـــا بـــني عـــامي 

ووفقا ملا يفيد به ذلك احلزب، قررت فرقة العمل باإلمجـاع،           . االجتماعات التالية لفرقة العمل   
. )٢٩(، أال ُيعتـرب مـن املـشردين داخليـا سـوى الـسكان القبلـيني       ١٩٩٨يف اجتماع عقد يف عـام    

، أعيد تشكيل فرقة العمل ولكن تعريف املـشرد داخليـا ال يـزال غـري حمـسوم،       ٢٠٠٩ويف عام   
  . ومن مث ال يزال هذا احلكم من أحكام االتفاق غري منفذ

  
  وزارة شؤون أراضي هضبة شيتاغونغ  -طاء   

بغية معاجلة مجيع املسائل اإلدارية واإلمنائية الرئيسية املتصلة بأراضي هضبة شـيتاغونغ،              - ٤٤
يف االتفاق النص على إنـشاء وزارة مـستقلة لـشؤون تلـك املنطقـة، يرأسـها شـخص مـن           أُدرج  

الــشعوب األصــلية وتــدعمها باملــشورة جلنــة استــشارية، وأنــشئت هــذه الــوزارة رمسيــا يف عــام   
وُعّين أحد أعضاء الربملان املنتمني إىل الشعوب األصلية وزيرا برتبـة العـضو يف جملـس                . ١٩٩٨

بيد أنه يف ظل احلكومات اليت تعاقبت منـذ ذلـك           . )٣٠(اللجنة االستشارية الوزراء، ومت تشكيل    
احلني، أُبقيت املسؤولية املباشرة هلذه الوزارة حتت سـيطرة رئـيس الـوزراء، ويكـاد يكـون كـل                   

ومنـذ ذلـك الوقـت، ظـل وزراء شـؤون           . املسؤولني فيها من غري املنتمني إىل الشعوب األصـلية        
__________ 

  )٢٨(  PCJSS, Report on the Implementation of the Chittagong Hill Tracts Accord (Rangamati, 2004)..  
  )٢٩(  PCJSS, Report on Present Status of Implementation of the Chittagong Hill Tracts Accord and Overall 

Situation in the Chittagong Hill Tracts (February 2010, unpublished)..  
  مل تكـــن هنـــاك جلنـــة استـــشارية طـــوال عهـــد احلكومـــة الـــيت كـــان يقودهـــا احلـــزب الـــوطين البنغالديـــشي     )٣٠(  

)٢٠٠٦-٢٠٠١.(  
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ون إىل الـشعوب األصـلية يف مرتبـة نائـب وزيـر أو وزيـر دولـة،                  أراضي هضبة شـيتاغونغ املنتمـ     
وعـالوة علـى ذلـك،    . متنح هلم، إال مؤخرا، رتبـة الـوزير يف جملـس الـوزراء بكامـل صـفتها        ومل

 / الثـاين كـانون ففي  . هناك حاالت مل يبُد فيها أن الوزارة تعمل لصاحل سكان املنطقة األصليني           
رت الـوزارة رسـالة مـثرية للجـدل إىل خمتلـف الـسلطات              ، على سبيل املثال، أصـد     ٢٠١٠يناير  

بـل كلمـة    “ أديباشـي ”احلكومية يف املنطقة توجه فيها هذه السلطات إىل عدم استعمال كلمة            
  .)١(“أباجايت”
  

تقييم حالة تنفيذ اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ وآثار ذلك على الوضـع              -سابعا   
  يف املنطقة

ة عشر عامـا علـى توقيـع االتفـاق، أن كـثريا مـن أحكامـه               من الواضح بعد انقضاء ثالث      - ٤٥
البالغة األمهية ال تزال دون تنفيـذ أو مل ُيـشرع يف تنفيـذها إال بقـدر جزئـي، وخباصـة األحكـام                    
الرامية إىل تفعيل ومتكني اإلدارة املدنية، مبا يف ذلك اجملالس اليت حتظـى فيهـا الـشعوب األصـلية         

والــشيوخ والزعمــاء احملليــون ) الراجــاوات(الــيت ميارســها الرؤســاء باألغلبيــة واإلدارة التقليديــة 
، وتــسوية منازعــات األراضــي، ورد أراضــي الــشعوب األصــلية املــستحوذ عليهــا  )الكاربــاري(

ومن مث فإن الشوط الذي يتعني قطعه وصوالً إىل الغايـة           . بصورة غري قانونية إىل تلك الشعوب     
 إقليمي للحكم الذايت واحلفـاظ علـى املنطقـة بـصفتها            املنشودة من االتفاق، وهي تأسيس نظام     

وقـد جتـددت توقعـات إحـراز تقـدم كـبري يف             . ، ال يـزال شـوطا طـويال       “منطقة قبليـة مأهولـة    ”
ــا        ــا انتخابي ــد األمــور بعــد إصــدارها إعالن ــة مقالي ــدما تولــت احلكومــة احلالي ــذ االتفــاق عن تنفي

. ٢٠١٣رة واليتـها، الـيت تنتـهي يف عـام           تعهدت فيه بتنفيـذ االتفـاق تنفيـذا تامـا يف غـضون فتـ              
أنــه علــى الــرغم مــن االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة وكــذلك التأكيــدات املتواصــلة بــشأن      بيــد

  .مقاصد احلكومة، فإن معظم األحكام البالغة األمهية من االتفاق مل تنفّذ بعد بالقدر الكايف
سياسي الـذي يتـوىل مقاليـد    والسبب يف عـدم تنفيـذ االتفـاق يتجـاوز نطـاق احلـزب الـ              - ٤٦

فال تزال العسكرة هتيمن على املنطقة هيمنة ثقيلـة، ومـا برحـت تتـواىل ادعـاءات              . احلكم حاليا 
أوتـورون  ”فالعملية املسّماة   . مستمرة ومطردة بأن اجليش يتدخل يف الشؤون املدنية يف املنطقة         

ركّــزة للمــسؤولني  ، واملــدعى أهنــا برنــامج ملكافحــة التمــرد، تعطــي ســلطات م      “)اإلهنــاض(
العسكريني، على الرغم من أنه مل ُيسجل حدوث أي مترد يف املنطقة منـذ تطبيـق تـدابري وقـف                    

ويف ظل الوضع الـسياسي واالجتمـاعي واالقتـصادي الـراهن           . إطالق النار يف أوائل التسعينات    
ــد، وهــو يف معظــم       ــنغالديش، ميثــل اجلــيش إحــدى أشــد املؤســسات ســطوة يف ذلــك البل يف ب

االت حمصَّن من النقد أو التدقيق على الصعيد العام، مبـا يف ذلـك مـن جانـب احملكمـة العليـا             احل
وال حاجة إىل القول بأن اجليش، مبـا لـه مـن نفـوذ وسـطوة شاسـعني علـى اجملتمـع                      . لبنغالديش
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البنغالديــشي عمومــا، وعلــى أراضــي هــضبة شــيتاغونغ خــصوصا، ال يــزال يعــارض إحــراز أي 
  .تقدم يف تنفيذ االتفاققدر يعتد به من ال

فـال يكـاد يوجـد فيمـا يبـدو أي           . وبنغالديش بلد يعاين من التمزق من جوانب كـثرية          - ٤٧
واحلـزب الـوطين البنغالديـشي يتخـذ مـن          . قدر مـن اإلمجـاع بـني األحـزاب الـسياسية الرئيـسية            

ضــي االتفــاق موقــف النقــد منــذ البدايــة ومل حيــدث أن تــردد إطالقــا يف اســتخدام موضــوع أرا 
وبالنظر إىل النتـائج االنتخابيـة      . هضبة شيتاغونغ يف جين الفوائد االنتخابية على الصعيد الوطين        

السلبية احملتملة، وقلّة الدعم أو انعدامـه مـن جانـب حـزب املعارضـة الرئيـسي، يتـضاءل احلـافز                     
ة ويـضاف إىل ذلـك أن بـنغالديش دولـ         . الذي ميكن أن يدفع رابطـة عـوامي إىل تنفيـذ االتفـاق            

وهذا يـضع اجلهـاز البريوقراطـي يف        . شديدة املركزية، ُتملي فيها دكا معظم القرارات الرئيسية       
ــذ          ــرار وتنفي ــات صــنع الق ــى عملي ــأثري عل ــى الت ــه عل ــصعوبة مــن حيــث قدرت موقــف شــديد ال

  .السياسات اليت تضطلع هبا احلكومة
ور باإلحبـاط وخيبـة     ويؤدي عدم إحـراز تقـدم ُيعتـد بـه يف هـذا اجملـال إىل تزايـد الـشع                     - ٤٨

ــة    ــشعوب األصــلية يف املنطق ــدى ال ــة يف صــدق مقاصــد    . األمــل ل ــة املتهاوي ــا يعــصف بالثق ومم
احلكومة أو قدرهتا السياسية على تنفيذ االتفاق تنفيذا تاما مـا حيـدث مـن تطـورات ومبـادرات        

  .تنتهك روح االتفاق أو تناقضها
أخــرى مــن االنتــهاكات اجلــسيمة  ويتواصــل أيــضا ورود تقــارير تفيــد بوقــوع أنــواع     - ٤٩

حلقوق اإلنسان، ُترتكب أساسا ضد الـسكان األصـليني، وهلـا حـسب مـا يبـدو منـط مطـرد يف                 
وتـشمل هـذه االنتـهاكات حـاالت االعتقـال التعـسفي، والتعـذيب، واإلعـدام خــارج         . املنطقـة 

ت، ويف معظـم احلـاال    . نطاق القانون، والتحرش بنـشطاء حقـوق اإلنـسان، والتحـرش اجلنـسي            
ومــن األمــور الــيت . )٣١(ُترتكــب هــذه االنتــهاكات دون أن يتعــرض مرتكبوهــا لطائلــة العقــاب 

تــسبب مزيــدا مــن القلــق تــصاعد التــوترات الطائفيــة وحــوادث العنــف بــني الــشعوب األصــلية   
فقد أسفرت حادثة من حوادث العنف الطـائفي وقعـت مـؤخرا            . وطائفة املستوطنني يف املنطقة   

 مـسكن حرقـاً،     ٥٠٠ عـن تـدمري حـوايل        ٢٠١٠فربايـر   /اري يف شـباط   يف باغايهات وخاغراشـ   
وقــد َعلَــت مــزاعم قويــة  . معظمهــا خيــص الــشعوب األصــلية، ومقتــل ثالثــة أفــراد علــى األقــل  

حبدوث مشاركة مباشـرة مـن أفـراد اجلـيش يف االعتـداءات الـيت تعرضـت هلـا منـازل الـشعوب                       

__________ 
 Kapaeeng Foundation, Human Rights Report 2007-2008 on Indigenous Peoples in Bangladeshانظـر    )٣١(  

(Dhaka, 2009); International Work Group for Indigenous Affairs, The Indigenous World 2010 

(Copenhagen, 2010).  
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والدولية على احلكومة لكـي تبـدأ حتقيقـا         وعلى الرغم من اطراد الضغوط الوطنية       . )٣٢(األصلية
  .مستقال ونزيها يف تلك احلادثة، مل ُيشرع حىت اآلن يف أي عملية من هذا القبيل

ورغما عن صعوبة التحقق على وجه الدقة من عدد أفراد القـوات العـسكرية املنتـشرة                  - ٥٠
وجـد ثلـث اجلـيش      يف أراضي هضبة شيتاغونغ، فإنه من واقع شـهادة املـسؤولني العـسكريني، ي             

وهـذا كـمٌّ    . قيد النشر يف هذه املنطقة اليت تبلغ نسبتها ُعشراً واحـدا مـن جممـوع أراضـي البلـد                  
مفرط بأي معيار من املعايري، خصوصا وأن هذا يوجد يف بلد ال خيوض حربـاً ويـسود الـسالم                   

  .بينه وبني جريانه وال تتفشى يف أحنائه حالة مترد
لداخلية يف أوساط اجلماعات السياسية للشعوب األصـلية يف         وقد أصبحت النـزاعات ا     - ٥١

املنطقة، وفيما بني الـشعوب األصـلية واملـستوطنني البنغـاليني، حجـة ُيـربر هبـا اسـتمرار القبـضة                     
ومــن مث فإنــه بــدال مــن تقلــيص ســلطات   . العــسكرية علــى املنطقــة والتــأخر يف تنفيــذ االتفــاق  

ق عـن طريـق تفعيـل الـسلطات ونقلـها متامـا إىل اإلدارة               القوات املسلحة يف املنطقة وفقا لالتفـا      
واملؤسسات املختصة باملنطقة، فضال عـن إزالـة مجيـع املعـسكرات املؤقتـة للقـوات              املدنية احمللية 

وهـذا يـشمل اإلبقـاء علـى        . املسلحة، ما برح حيدث مزيد من التعزيز لسيطرة القوات املسلحة         
ّول للقــوات املـسلحة حقــوق التـدخل يف األمــور   ، الــيت هـي أمــر تنفيـذي خيـ   “عمليـة أتـورون  ”

ــصاصها    ــن صــحيح اخت ــة اخلارجــة ع ــسيطرة      . املدني ــز ال ــن تعزي ــضا م ــق أي ــضاعف القل ــا ي ومم
العسكرية، استمرار دور القوات املسلحة يف جمال األنشطة اإلمنائية مثل إنـشاء الطـرق وتوزيـع                

ح غـري رمسـي قُـدم مـؤخرا         حصص األغذية يف إطار ما يسمى برنامج التهدئة، فضال عـن مقتـر            
ــإلدارة االســتراتيجية      ــشاء حمفــل ل ــوزراء إلن ــيس ال . مــن شــعبة القــوات املــسلحة يف مكتــب رئ

، )٣٣( االسـتخبارات  وسيشمل هذا احملفل وجودا كبريا ملسؤولني من القوات املسلحة ومن قطاع          
اسات، وستتمثل مسؤولياته الرئيسية يف صوغ مبادرات متكاملة، ومقررات تتعلـق بـصنع الـسي         

  .)١٨(وخطة عمل بشأن مجيع املسائل املتصلة بأراضي هضبة شيتاغونغ
  

__________ 
 Chittagong Hill Tracts Commission, Memo to the Prime Minister on the Baghaihat/Khagrachariانظـر    )٣٢(  

incidents and activities of the Land Commission (2010); Amnesty International, Bangladesh: Investigate 

army’s alleged involvement in human rights abuses in Chittagong Hill Tracts, press release 
(February 2010).  

، واملديريـة   من املقترح أن تضم عضوية احملفل ممثلني من شعبة القوات املـسلحة، واسـتخبارات األمـن الـوطين                   )٣٣(  
العامــة الســتخبارات القــوات، ومقــر قيــادة اجلــيش، فــضال عــن ممــثلني رفيعــي الرتبــة مــن فرقــة املــشاة الرابعــة  

  .والعشرين من جيش بنغالديش، املرابطة يف منطقة شيتاغونغ الكربى
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  التوصيات  -ثامنا   
إن اسـتمرار عـدم التنفيــذ جلميـع أحكــام اتفـاق أراضــي هـضبة شــيتاغونغ علـى الوجــه         - ٥٢

املناسب ويف التوقيت السليم، وعدم التصدي للتطورات اليت تؤدي إىل زيادة هتميش الـشعوب            
املرجح أن يعزز من احتمـاالت جتـدد عـدم االسـتقرار الـسياسي والنــزاع العرقـي                  األصلية، من   

ويتضح رجحان احتماالت حتقق هذه النتائج ممـا شـهدته الفتـرة الـيت أعقبـت إبـرام                  . يف املنطقة 
ولـذا فـإن مـن املهـم     . االتفاق من نزاعـات وأعمـال عنـف بـني املـستوطنني والـشعوب األصـلية         

وحتقيقـا هلـذا اهلـدف، ينبغـي تنفيـذ          . يـد مـن التـأخر يف تنفيـذ االتفـاق          أمهية بالغـة أال حيـدث مز      
التوصيات التالية املوجهة إىل األطراف املعنية ذات الصلة، وذلك مبشاركة فعليـة مـن الـشعوب               

  :األصلية يف أراضي هضبة شيتاغونغ
  حكومة بنغالديش    

  :ُيوصى بأن تقوم حكومة بنغالديش مبا يلي  - ٥٣
 زمـين لتنفيـذ مجيـع أحكـام اتفـاق أراضـي هـضبة شـيتاغونغ،                 إعالن مـسار    )أ(  

خالل الفترة املتبقية من مدته، على حنو حيدد طرائق التنفيـذ، واملـسؤولني عـن التنفيـذ مـن                   
  أو املؤسسات، بالتشاور مع جلنة تنفيذ اتفاق أراضي هضبة شيتاغونغ؛/األشخاص و

ة اللجنـة العقاريـة، عـن       تيسري التسوية العاجلة ملنازعـات األراضـي بواسـط          )ب(  
، وفقـا ألحكـام     ٢٠٠١طريق التعديل الفوري لقانون جلنة تسوية منازعات األراضي لعام          

  االتفاق والتوصيات املقدمة من اجمللس اإلقليمي ألراضي هضبة شيتاغونغ؛
تنفيذ سحب تدرجيي للمعسكرات املؤقتة للقوات املسلحة يف املنطقة وفقا    )ج(  

السيطرة العـسكرية املفرطـة ومـا ينـتج عنـها مـن تـوترات، وبالتـايل                 لالتفاق هبدف تقليص    
  استعادة األحوال الطبيعية يف املنطقة؛

نقل املهام اليت تؤديها عادة وكاالت مدنية ولكن تضطلع هبـا حاليـا القـوات           )د(  
املسلحة، مثل املشاريع اإلمنائية وأي أنشطة أخرى ال تتطلـب مهـارات عـسكرية خاصـة، إىل                 

وينبغــي إصــدار تعليمــات مــشفوعة . ة املدنيـة وإىل املؤســسات املنــشأة مبوجــب االتفــاق اإلدار
ــان اجلــزاءات، حتظــر مــشاركة القــوات املــسلحة يف تــسوية منازعــات األراضــي، وحفــظ      ببي
القانون والنظام يف األحوال العادية، مبا يف ذلك مواقع التفتيش علـى الطـرق الربيـة والطـرق                  

وُيرجـى مـن    . تجات احلرجية، وغري ذلك من األنـشطة املدنيـة املعتـادة          املائية ونقاط فحص املن   
حكومة بنغالديش كذلك النظـر يف إزالـة مواقـع التفتـيش غـري الالزمـة والقيـود غـري املعقولـة                  

  املفروضة على أنشطة املنظمات غري احلكومية وعلى األجانب؛
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 احملـدد يف االتفـاق،      تسليم مجيع املواضيع واملهام املتفق عليها، على النحـو          )هـ(  
إىل جمــالس مقاطعــات املنطقــة، مــع النفــاذ الفــوري لــذلك، واختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة 
لكفالـة أن يــؤدي اجمللــس اإلقليمــي ألراضــي هــضبة شــيتاغونغ دوره أداء تامــاً يف التنــسيق  

شأن واإلشراف على اإلدارة العامة والتنمية يف املنطقة ويف إسـداء املـشورة إىل احلكومـة بـ                
  التشريعات؛

التصدي لظاهرة اإلفالت مـن العقـاب علـى االنتـهاكات املرتكبـة حلقـوق                 )و(  
اإلنــسان يف املنطقــة، عــن طريــق الترتيــب إلنــشاء جلنــة مــستقلة ونزيهــة ورفيعــة املــستوى    
للتحقيق يف أعمال العنف الـيت ُترتكـب ضـد الـشعوب األصـلية وُيـشتبه يف تـورط اجلـيش                    

لقوانني فيها، وتقـدمي املـسؤولني عـن ارتكاهبـا، لـدى تـوافر األدلـة                وغريه من أجهزة إنفاذ ا    
الكافية، إىل احملاكمة، وإنزال العقاب مبن يثبت ارتكاهبم هلا على حنو جيعلهم عربة لغريهم،              

  وتقدمي التعويضات لضحايا هذا العنف؛
إنشاء خدمات قانونية يف املنطقة ووضع برنـامج فعـال لإلعـالم والتثقيـف                )ز(  

ث يتمكن ضحايا انتهاكات جرائم حقـوق اإلنـسان والـشهود علـى ارتكاهبـا، وخباصـة                 حبي
  جرائم العنف ضد املرأة، من استعمال وسائل االنتصاف القانونية؛

واملؤســـسات والتنظيمـــات الدوليـــة  ، املتحـــدةاألمـــمالـــسماح لوكـــاالت   )ح(  
ة، وجلنــة أراضــي هــضبة والوطنيــة واحملليــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا هيئــة الرقابــة الدوليــ 

شيتاغونغ، واملنظمات غري احلكومية، والصحافة، ووسائط اإلعـالم، بالتنقـل حبريـة وُيـسر              
داخـل املنطقـة، مبــا يف ذلـك باغيهــات والقطاعـات األخــرى مـن احتــاد سـاجيك، ومقاطعــة       
ــة، ومقاطعــة رانغامــايت، لالضــطالع بأعمــال التحقيــق واإلبــالغ بــشأن      باغيــشاري الفرعي

 انتــــهاك حقــــوق اإلنــــسان يف املنطقــــة، ومواصــــلة رصــــد احلالــــة دون عــــائق ادعــــاءات
  مراقبة؛ ودون

اخلاص املعـين حبقـوق الـشعوب األصـلية وغـريه            املتحدة   األممدعوة مقرر     )ط(  
  من املقررين اخلاصني املواضيعيني للقيام بتقييم احلالة يف املنطقة؛

ــنغالديش يف ســياق التعــد    )ي(   يل املتوقــع إجــراؤه،  إدراج أحكــام يف دســتور ب
تعتــرف اعترافــا صــرحيا باهلويــة والثقافــة واحلقــوق املتفــردة للــشعوب األصــلية، مــشفوعة    

  بأحكام إضافية للضمانات؛
بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية،         املتحدة   األممالقيام رمسيا بإقرار إعالن       )ك(  

ــة رقــم     ــة منظمــة العمــل الدولي ــام ١٦٩والتــصديق علــى اتفاقي توكــول  والربو١٩٨٩ لع
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االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، وسـحب التحفظـات املتعلقـة              
  .بأحكام معينة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  األطراف املعنية األخرى

التحقيــق يف االنتــهاكات املــدعاة حلقــوق : جلنــة بــنغالديش املعنيــة حبقــوق اإلنــسان  - ٥٤
وب األصـــلية والـــسكان اآلخـــرين ألراضـــي هـــضبة شـــيتاغونغ ونـــشر نتـــائج هـــذه الـــشع

  .التحقيقات، مشفوعة بالتوصيات ذات الصلة
حلقوق اإلنسان، واجلهات املاحنة واملنظمات غـري احلكوميـة     املتحدة   األمممفوضية    - ٥٥

ة تــوفري اإلمكانيــات املاليــ: ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى الــصعيدين الــدويل والــوطين 
وتقدمي املساعدة التقنية للـشعوب األصـلية يف أراضـي هـضبة شـيتاغونغ كـي تتواصـل مـع                    
اهليئات احلكومية الدولية املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان واملعاهـدات البيئيـة،          
وذلك فيما يتعلـق باملعاهـدات الـيت صـدقت عليهـا بـنغالديش أو انـضمت إليهـا، مبـا فيهـا                       

، واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال             ١٠٧دوليـة رقـم     اتفاقية منظمة العمـل ال    
التمييــز العنــصري، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، والعهــد الــدويل    
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، واتفاقيـة               

  .خاإلطارية بشأن تغري املنا املتحدة األمم
صــوغ آليــة : إدارة عمليــات حفــظ الــسالم التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة    - ٥٦

للرصد والفرز الصارمني لسجالت أفراد اجليش الوطين فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان قبـل                 
  . املتحدةاألممإجازة مشاركتهم يف عمليات حفظ السالم املضطلع هبا حتت إشراف 

تفعيل التزاماهتا بدعم تنفيـذ اتفـاق أراضـي    : ية يف بنغالديش  الوكاالت املاحنة الدول    - ٥٧
هضبة شيتاغونغ وكفالة التنمية على حنو حيترم احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية للشعوب األصلية، هبدف تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان يف املنطقـة، مبـا يف ذلـك         

  .ال اإلمنائية الفورية وكذلك الطويلة األجلاتباع هنج استراتيجي يفتح اجملال لألعم
يوصـى بـأن يقـوم املنتـدى الـدائم       : املنتدى الدائم املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية          - ٥٨

  :املعين بقضايا الشعوب األصلية مبا يلي
التوصية بأن متنع إدارة عمليات حفظ الـسالم مـرتكيب انتـهاكات حقـوق                )أ(  

كات من هذا القبيل من أفراد القـوات األمنيـة لبـنغالديش            اإلنسان واملدعى ارتكاهبم انتها   
 . املتحـدة األمـم من املشاركة يف أنشطة حفـظ الـسالم الدوليـة املـضطلع هبـا حتـت إشـراف                
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وينبغي أن يعيد املنتدى الدائم تأكيد توصياته اليت وجهها إىل إدارة عمليات حفظ السالم              
  ؛)٨٧، الفقرة E/2006/43انظر (يف دورته اخلامسة 

اإلمنـائي أنـشطته يف باغيهـات        املتحـدة    األمـم التوصية بأن يواصـل برنـامج         )ب(  
واألماكن األخـرى يف احتـاد سـاجيك، ومقاطعـة باغيـشاري الفرعيـة، ومقاطعـة رانغامـايت،                  
ــصلة يف أراضــي هــضبة شــيتاغونغ، مــع االهتمــام علــى وجــه       واألمــاكن األخــرى ذات ال

ة املشردة داخليا يف جمـاالت التعلـيم والرعايـة          اخلصوص بتلبية احتياجات الشعوب األصلي    
وينبغي للمنتدى أن يشجع الربنامج اإلمنائي علـى أن يقـدم إليـه تقـارير               . الصحية واملعيشة 

  عن أعماله يف أراضي هضبة شيتاغونغ؛
بأنـشطة  ) اليونيـسيف (للطفولـة    املتحدة   األممالتوصية بأن تضطلع منظمة       )ج(  

ــة    ــيم والرعاي ــاكن األخــرى يف احتــاد ســاجيك،     يف جمــايل التعل ــصحية يف باغيهــات واألم ال
ومقاطعــة باغيــشاري الفرعيــة، ومقاطعــة رانغامــايت، واألمــاكن األخــرى ذات الــصلة يف       
أراضي هضبة شيتاغونغ، هبدف االهتمام على وجه اخلصوص بتلبيـة احتياجـات الـشعوب              

ــادة التأهيــ      ــرة إىل إع ــزال مفتق ــيت ال ت ــا ال ــشردة داخلي ــا  األصــلية امل ــزال احتياجاهت ل وال ت
وينبغــي للمنتــدى أن . ١٩٩٧األساســية غــري ملبــاة إىل اآلن منــذ توقيــع االتفــاق يف عــام   

  يشجع اليونيسيف على أن تقدم إليه تقارير عن أعماهلا يف أراضي هضبة شيتاغونغ؛
ــة ودراســات مقارنــة أكثــر تعمقــا بــشأن اتفاقــات      )د(   إجــراء دراســات إفرادي

 على مسائل من قبيل األسباب والعوامـل واألحـوال املؤديـة إىل جنـاح               السالم، مع التركيز  
اتفاقات السالم أو فشلها وتأثري النـزاعات املسلحة على الـشعوب األصـلية، مـع التركيـز                

  بصفة خاصة على حالة املرأة والطفل؛
ــة عــشرة يف عــام       )هـ(   ــدائم الثاني ــدورة املنتــدى ال تكــريس املوضــوع اخلــاص ل
س حلقـة دراسـية فنيــة، لعمليـات بنـاء الــسالم وتنفيـذ اتفاقـات الــسالم       ، أو تكـري ٢٠١٣

  .ومبادرات منع نشوب النـزاعات يف أراضي الشعوب األصلية
  


