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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٤ و ٣البندان 

  متابعة توصيات املنتدى الدائم 
        حقوق اإلنسان

  املعلومات الواردة من احلكومات    
  مجهورية ترتانيا املتحدة    

  
  مقدمة  -أوال   

اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، يف تقرير عنوانه الـشعوب           حددت    - ١
، الـشعوب األصـلية يف مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة جبماعـة              )١(شـعوب منـسية   : األصلية يف أفريقيـا   

، )أمنـاط الزراعـة الـصغرية     /الشعوب شبه الُرّحل اليت تعـيش علـى الـصيد والقطـف           (“ هادزايب”
، )املؤلفـة مـن رعـاة     (“ املاسـاي ”، ومجاعة   )د على الصيد والقطف   اليت تعتم (“ آكي”ومجاعة  
  ). ١٦. ص) (املؤلفة من رعاة(“ بارابيغ”ومجاعة 

  
  العوامل امليسرة لتنفيذ توصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية  -ثانيا   

يف حـوار بنـاء     تشكل رغبة والتزام حكومة مجهورية ترتانيا املتحدة فيما يتعلق باملـضي              - ٢
وقد تدرج بعض التوصيات يف الـسياسات       . بشأن مسألة قضايا الشعوب األصلية عامال ميسرا      

__________ 
  *  E/C.19/2009/1.  

اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب والفريق العامل الدويل املعين بـشؤون        : نهاغنباجنول وكوب   )١(  
  .٢٠٠٦الشعوب األصلية، 
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ــذ   ــة للتنفي ــها قابل ــشعوب األصــلية،      . جلعل ــساند ال ــا ت ــة حالي ــة سياســات قائم ــك  (ومث ــال ذل مث
ي عــن حقــوق اإلنــسان يعطــي فكــرة     ويــصدر تقريــر دور . )الــسياسات املتعلقــة باألراضــي  

  . بلد يف جمال تنفيذ حقوق اإلنسانيقوم به ال عما
  

ــضايا      -ثالثا    ــة قـ ــرى ملعاجلـ ــشاهبة األخـ ــة واألدوات املـ ــسياسات احلكوميـ ــوانني والـ القـ
  الشعوب األصلية يف مجهورية ترتانيا املتحدة

من بني صالحيات جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الـسليم، ضـمن أمـور أخـرى، إجـراء                   - ٣
  . تعويض لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسانحتقيقات وتوفري سبل االنتصاف وال

االعتـراف  : وترتكز السياسة الوطنية املتعلقـة باألراضـي علـى املبـادئ األساسـية التاليـة                - ٤
للفئات املهمشة بـاحلقوق العرفيـة يف حيـازة األراضـي، وإشـراك األقليـات لـدى اختـاذ قـرارات                     

شــخاص الــذين تلغــي احلكومــة حيــازهتم     إدارة األراضــي، والتعــويض املنــصف والعاجــل لأل   
  . لألرض، والبت يف املنازعات املتصلة باألراضي يف حماكم خمتصة باملنازعات العقارية

ومبوجــب قــانون األراضــي وقــانون أراضــي القــرى، حولــت احلكومــة املركزيــة قــضايا    - ٥
ن التـشاور   وال يسع احلكومة التصرف بأراضـي القـرى مـن دو          . األراضي إىل احلكومات احمللية   

الــيت س القــرى، أراضــي القــرى آليــات للتــشاور مــع جمــال ويــوفر قــانون . مــع اجملتمعــات احملليــة
. وجيــب يف تكــوين هــذه اجملــالس إشــراك النــساء والــشباب. ينتخــب أعــضاؤها ســكان املنــاطق

وعلى هذا املنوال، ال ميكن جمللس القرية أن خيـصص أراضـي أو أن ميـنح حقـا عرفيـا يف حيـازة         
  . ن دون موافقة مسبقة من مجعية القريةأراض م

. علـــى محايـــة وحفـــظ وصـــون البيئـــةلـــة أمـــور، نص قـــانون اإلدارة البيئيـــة، يف مجويـــ  - ٦
ينص على محاية األراضي الرطبة، وحفظ التنوع البيولوجي، وقياس تغـري املنـاخ، ومـا إىل        كما
قـرارات بـشأن املـسائل      وعالوة على هذا، يدعو القانون إىل إشراك اجلمهـور يف صـنع ال            . ذلك

  . ومبوجب القانون، يلتزم مقاولو املشاريع بإعداد تقييم ملدى تأثر البيئة. املتعلقة بالبيئة
وتواصــل احلكومــة العمــل مــع املنظمــات غــري احلكوميــة إلثــارة الــوعي وتعزيــزه لــدى     - ٧

اعـة مــثال  األقليـات بـشأن حقوقهـا، مبـا يف ذلـك احلــق يف اتبـاع أسـاليب معيـشية بديلـة، كالزر         
 إىل كفالة معاملـة األقليـات علـى قـدم املـساواة       معتمدةوترمي تدابري أخرى. عوضا عن الصيد  

 للبلـد، مــثال مـن خــالل إدراج أنـشطة حتقــق     ضـمن التنميــة االجتماعيـة االقتــصادية  مـع غريهــم 
التنمية االقتصادية لألقليات اليت تعيش يف مناطق حتت السيطرة، كالسياحة الثقافية بالنـسبة إىل              

  . مجاعة املاساي يف منطقة نغورونغورو
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ت حكومــة مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة علــى الــدوام سياســة العمــل اإلجيــايب  داســتنقــد و  - ٨
ــساعدة ســكاهنا   ــات مل ــن األقلي ــات     . م ــتمني إىل مجاع ــسياسة لألشــخاص املن ــذه ال وأتاحــت ه

األقليـات فــرص الـتعلم، وقــد اختـذت مــثال إجــراءات إجيابيـة يف جمــال التعلـيم الثــانوي والتعلــيم      
  . العايل ملساعدة األوالد من فئات األقليات

لواقـع أن  وعملت احلكومة دوما على تشجيع األقليات على املـشاركة يف الـسياسة؛ وا         - ٩
بعضا منها كلف حبقائب وزارية رفيعة للغاية، مبا يشمل رؤسـاء وزارات، ووزراء، ومفوضـني               

ملـشاركة يف الـسياسة والتـصويت يف        ا  كما تضمن نشاط   .إقليميني، ومفوضي مناطق، وغريهم   
  . االعتراض على نتائجها االنتخابات أو

وأنـشئت خـدمات   . الجتماعيـة الالزمـة  واختذت احلكومة تدابري إجيابية إلتاحة املنـافع ا    - ١٠
  . “هادزايب”اجتماعية يف مناطق البدو، كاملدارس واملستشفيات لألقليات من أمثال مجاعة 

  
  الفقر  -رابعا   

اعتمدت حكومة مجهورية ترتانيا املتحدة سياسات متنوعة للقضاء على الفقـر، وذلـك       - ١١
ومـن أمثلـة هـذه الـسياسات        . لتمتـع هبـا   مطلب ال غىن عنه حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا وا         

كمـا  .  لزجنبـار  ٢٠٢٠ للـّرب الرئيـسي جلمهوريـة ترتانيـا املتحـدة، ورؤيـة عـام                ٢٠٢٥رؤية عام   
 يف الـّرب الرئيـسي     “االستراتيجية الوطنيـة للنمـو االقتـصادي واحلـد مـن الفقـر            ”أعدت احلكومة   

من هـذه االسـتراتيجيات،   وضـ . للجمهورية ويف زجنبار، وهتدف إىل التخفيف مـن حـدة الفقـر        
وتعطي هـذه االسـتراتيجيات   . توضع ميزانية املوارد الوطنية وختصص جلهات متنوعة يف اجملتمع     

األولوية للتخفيف من حدة الفقر وختضع لرقابة نظـام رصـد الفقـر الـذي يقـيم تنفيـذها باتبـاع                  
  . هنج قائم على املشاركة

  
   األصليةمركز التنسيق املعين بقضايا الشعوب  -خامسا   

ومـن ناحيـة   . تعىن هبذه القضايا وزارة اإلعالم والثقافة والرياضة، ووزارة احلكم احمللي          - ١٢
أخــرى، فــإن اجلهــة املــسؤولة عــن وضــع التقــارير عــن تنفيــذ احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة  

  . والثقافية هي هيئة الشؤون الدستورية والعدل
  


