
 
 

 

 

ي جمهورّية  ،مقاطعة بوجيهونب
 
اليونف سير  

 

 إىل: 

اليونجوليوس مادا بيو، السّيد   رئيس جمهورّية سير

 

 نسخة إىل: 

اليونممثل مفوضية االتحاد  ي سير
 
ي ف  األوروب 

اليون  المفتش العام لسير

اليونبحكومة وزير الشؤون الداخلية   سير

اليون  رئيس وزراء سير

اليون  نائب رئيس جمهورية سير

ي بأوضاع المقرر الخاص
حدة المعن 

ّ
 المدافعير  عن حقوق اإلنسان لألمم المت

حدة المقرر الخاص
ّ
ي بحقوق الشعوب األصلية لألمم المت

 المعن 

حدة رر الخاصالمق
ّ
ي الغذاء لألمم المت

 
ي بالحق ف

 المعن 

حدة المقرر الخاص
ّ
ي بحاالت اإلعدام خارج  لألمم المت

ي الموجزة، و جراءات القضاء، واال المعن 
 اإلعدام التعسف 

حدة المقرر الخاص
ّ
ي مجال الحقوق الثقافية لألمم المت

 
 ف

ي 
ي باالحتجاز التعسف 

 الفريق العامل المعن 

 جميع أشكال التميير  ضد المرأةلجنة القضاء عىل 

ي بالصناعات االستخراجية واالنتهاكات البيئية وحقوق اإلنسان؛
 الفريق العامل المعن 

ي بالسكان
ي أفريقيا األصلية المحلية أو المجتمعات األصليير   والفريق العامل المعن 

 
 ف

 

 

 

 فخامة الرئيس،

 

 
ّ
أكي  شبكة عالمية من المنظمات والمدافعير   واالجتماعية والثقافيةقتصادية الشبكة العالمّية للحقوق االتعد

ة والبيئية من خالل حقوق اإلنسان، وهي تحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية والثقافيذين يسعون إىل ال

ي عضوا، م 280أكير من تتضّمن 
 
 .دولة 75ن منظمات وأفراد ف

 

ي حقوق االنسان،  نحن نكتب إىل سيادتكم اليوم لنعرب عن قلقنا 
 
الشديد إزاء االنتهاكات المستمّرة الحاصلة ف

ي منها  
ي يعاب 

رينأعضاء والن  ي والمستخدمير  المتض 
التابعة    (MALOA)  جمعّية مالن ألصحاب األراض 

يلون، وذلك فيما يتّصل بالنطاق الصناعي لعمليات زيت  منطقةل ي سير
 
ي مقاطعة بوجاهون، ف

 
ساهن مالن، ف

اط، أو ما يعرف بمجموعة 
ّ
ي تقوم بها المؤسسة المالية للمط

 .  Socfinالنخيل الن 

 

 

ي حليير  مأفراد من مجموعة سكان أصليير  ،  2019يناير  21قام  يوم االثنير  الموافق   ،وفقا لتقارير موثوقةو 
 
بالمشاركة ف

ي تؤكد من جديد الروابططقوس أحد  لجمعية بورو"، وهي "ثقافية ممارسة 
ي العرف العبور  الن 

تربط المجتمعات المحلية ية الن 

ي أجدادهم. وبحسب ما ورد 
كة أن  القبيلة بالمنطقةرئيس كّل من ، زعم  بأراض  ي عمليات   "جمعية بورو"والشر

 
كانت تتدخل ف
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 .  Socfinمجموعة
ّ
 للمنطقة الجنوبية، وكالوزير المقيم  وحسب معلوماتنا، فإن

ّ
قام بتثبيط هذه الممارسة، ،  عىل ما حدثرد

ي تنفيذ ممارساتهم الثقافية عىل أراضيهم. وعلمنا أن  "جمعية بورو"مما دفع أعضاء 
 
إىل تنظيم مظاهرة للمطالبة بحقهم ف

هم لحماية مزارع زيت النخاألفراد العسك ي المنطقة واجهوا المتظاهرينريير  الذين تم نشر
 
دنيير  ، مما أسفر عن مقتل ميل ف

ي المجتمعات المحلية واالستيالء عىل ممتلكاته مداهمة العائالتقاموا ب، و اثنير  
 
ها. وخالل هذه المداهمات، تم و م ف تدمير

ي ال، من بينهم عضو مشخصا  15ايقاف واحتجاز 
 
لمان عن تلك الدائرةستقل ف م، ي  لطالما كان ، الذي اما شياكا س السيد المحي 

ي مجتمعات المنطقة يدافع 
 
ي إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان هذه . إننا نشعر بقلق شديد عىل مّر الزمنعن حقوق األرض ف

، الن 

يد أكير من أسفرت عن  ي كانت محّركا ل، و شخص 2500تشر
ي دة المجتمعات المحليةيواجهها قا ألعمال االنتقامية الن 

 
، بما ف

هيب والتهم الجنائية  .ذلك حمالت التشهير المزعومة والي 

 

 

ة نحن نعلم ب ي إطار أن هذه الحادثة األخير
 
ي واسع النطاق بير  المجتمعات المحليةنزاع  تقع ف

ي تمثلها ، عىل األراض 
جمعّية الن 

رين ي والمستخدمير  المتض 
ي ي   Socfin، ومجموعة ( MALOA) مالن ألصحاب األراض 

٪ من 80زعم أنها حصلت عىل ، الن 

ي 
 
ي الصالحة للزراعة ف

ي وردتنا، فإ. 2011ن منذ عام ساهن مالاألراض 
ي  ملكية نقل اتفاقيةن وحسب المعلومات الن 

األراض 

كة قد تم إبرامها المذكور  ةدون التشاور أو القبيلة بالمنطقة، وذلك مع رئيس  ة أعاله إىل الشر  الموافقة الحرة والمسبقة والمستنير

(FPIC) رة. وقد أدى عدم التشاور  لجميع أصحاب ي المجتمعات المتض 
 
ي والمقيمير  ف

موافقة حرة وعدم الحصول عىل األراض 

ي المنطقةمسبقة ومستنير 
 
ق بنقل اإل ممارسة ، إضافة إىل ة من السكان األصليير  ف

ّ
ي كراه فيما يتعل

، والمسوحات ملكية األراض 

ي  ةغير المالئم
ة و يةكافالغير  التعويضات، و لألراض  وعة، إىل مظالم خطير  .مشر

 

 

ي مجال حقوق اإلنسان، إضافة إىل هذه األنماط واالتجاهات 
 
ة للقلق ف ت عىل المجتمعافقط ال تقتض  ،االنتهاكات البيئيةالمثير

ي 
 
اليون. ب مالير   منطقة ساهنالمحلية ف توثق االنتهاكات  لبعض المنظمات غير الحكومية ووسائط االعالم هناك تقارير فسير

ي تقوم بها ال
ي العديد من دول غرب أفريقيا Socfinمجموعة ن 

 
 .ف

 

 

ي هذا الصدد،
 
اليون ملزمة بتعزيز حقوق اإل  وف امها وحمايتها وإنفاذها، وذلكنود أن نشير إىل أن حكومة سير وفقا  نسان واحي 

ي العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةخصوصا بأنير  الوطنية. واللمعايير الدولية والق
 
اليون طرف ف  ن سير

(ICCPRع شعبها مة، ، من بير  أمور أخرى، ز ، وبالتاىلي فهي مل
ّ
ي اإلنسان التالية حقوقب بضمان تمت

 
عدم التعّرض إىل : الحق ف

ي التجمعاملة أو  عقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة، و 
 
االعتقال أو  ، وعدم التعّرض إىلمع السلمي وتكوين الجمعياتالحق ف

ي العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 
اليون طرف ف . كما أن سير ي

، (ICESCR) االحتجاز التعسف 

ام وحماية وإ ي الئقوبالتاىلي فقد تعهدت باحي 
ي مستوى معيشر

 
ي ذلك الحق نفاذ الحق ف

 
. كما ينص كال ، بما ف ي

 
ي الغذاء الكاف

 
 ف

 .سبل كسبه رزقه حرمان أي شخص منمن األحوال ي حال ذكورين أعاله عىل أنه "ال يجوز بأالعهدين الم

 

 

ي ظل ظروف عادلة العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي كما يقرّ "
 
ي العمل، ف

 
 بالحق ف

ً
ة والثقافية أيضا

ي الحصول عىل حق كل فرد إضافة إىل  ة،ومواتي
 
اليون  جمهورّية فرصة لكسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية. كما أنف سير

ي اتفاقية األمم المتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التميير  ضد المرأة
 
ي تنّص، من بير  أمور أخرى (CEDAW) طرف ف

عىل ، الن 

ورة  ي مجاالقضاء عىل التميير  ضد اض 
 
ي الحصول عىل فرص ل العمل من أجل ضمان، عىل أساس المساواة، لمرأة ف

 
الحق ف

ي ذلك المزايا 
 
ي األجور، بما ف

 
ي المعاملة فيما يتعالعمل نفسها والمساواة ف

 
ف لق بالعمل ذي القيمة المتساوية. وي، والمساواة ف عي 

اليون الميثاق ي لحقوق اإلنسان والشعوب، الذي وقعت عليه سير
 . بلية جميع حقوق اإلنسان للتجزئة، بعدم قااألفريف 

 

 

ي بح
ف الميثاق األفريف  ي التنميةيعي 

 
ي التضف الحقوق الشعوب األفريقية ف

 
ي ثرواتها ومواردها الطبيعية، كما ، ويؤكد حقها ف

 
ر ف

ي 
 
حق  األصلية يقر دة بشأن حقوق الشعوب ، فإن إعالن األمم المتح جميع الظروف. باإلضافة إىل ذلكيحظر الحرمان منها ف

ي كانت تمتلكها أو 
ي واألقاليم والموارد الن 

ي األراض 
 
ي الموافقة ، وكذلك تشغلها أو تستخدمها بشكل تقليدي الشعوب األصلية ف

 
ف

وع ة عىل أي مشر ر عىل اراضيها  الحرة والمسبقة والمستنير
ّ
ي الحفاظ عىل تراثها يؤث

 
ف اإلعالن بحق الشعوب األصلية ف . كما يعي 



ي و 
 
ها الثقافيةمعارفها التقليدية الثقاف  نذكر أيضا إعالن األمم المتحدة بشأنكما ومراقبتها وحمايتها وتطويرها.   ةالتقليدي وتعابير

ورة   ماية الجميع ضد أي عنف أو اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان ححقوق المدافعير  عن حقوق اإلنسان، الذي يقّر بض 

ي أ تهديد 
 كّل المدافعير  عن حقوق اإلنسان. و انتقام أو إجراء تعسف 

ّ
 آخر يتم اتخاذه ضد

 

 

امكّل عىل الرغم من  و  ي منطقة  Socfin مجموعةالتابعة لنخيل الزيت أن مزارع ب ، فقد علمنا ات القانونية المذكورة أعالهااللي  
 
ف

ي صفوف القد أسفرت عن انت  ساهن مالن
 
ي الغذاء ف

 
ة للحق ف رةمجتمعات المتهاكات خطير ّ اضطر ، نا ورد وبحسب ما . ض 

 ، رين، بمن فيهم القرويير  ي مزرعة زيت النخيل العديد من األشخاص المتض 
 
، Socfin لمجموعةالتابعة إىل البحث عن عمل ف

ي كانوا يستعملونها لكسب قوت عيشهم. حيث كانوا يعملون،
 وذلك من أجل البقاء عىل قيد الحياة بعد أن فقدوا األرض الن 

رن اكير من هذه هّن أن النساء  كما أننا علمنا .  مقابل مبلغ زهيد روف قاسية و تحت ظ حسب ما ورد، ّ المزارع، حيث من تض 

ي لمسافات طويلة لجمع الحطب والماء. كما  أنهن مطالبات
 نا وردبالمشر

ّ
ي الاأن

 
 حيث تتّم ، توظيفلنساء يتعرضن للتميير  ف

 .إتاحة معظم فرص العمل المحلية للرجال

  كما تفيد التقارير 
ّ
ي يعملن لدى مجموعة  بأن

ي  SOCFINالعامالت اللواب 
 
العمال الذكور يكسي   أقل من  ساهن مالن منطقةف

 ما يتعرضن للت و ، مقابل القيام بنفس الوظائف
ً
ا كما أننا العمل.   الجنس أثناء حرش الجنشي والعنف القائم عىل أساسوكثير

وع زيت النخيل قد تعّرضوا  إزاء أعربوا عن قلقهمأن المدافعير  عن حقوق اإلنسان )الذكور واإلناث( الذين  ننّوه إىل عنف لل مشر

 ، ي والتشهير
وع للدفاع عن ح ناهيك عنواالحتجاز التعسف  ف بها الجهود المبذولة لتجريم عملهم المشر قوق اإلنسان المعي 

 ل
ً
رة من دوليا  .وعالمشر هذا لمجتمعات المتض 

 

 

 بممارسة نفوذ غير  Socfinتعرب الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية عن قلقها  إزاء قيام مجموعة 

اليون وسلطاتها م ر عىل حكومة سير كةأنباء عن  وإزاء وجود ، ي  طة والجيشعىل  تأثير الشر لمان  وضغطها ،  الشر عىل القضاء والي 

لمانعىل سبيل المثالفعىل ما يبدو.  لمانيةما اشياكا س ، هون، تّم تجريد عضو الي  بسبب  ،عىل األرجحوذلك، ، ، من حصانته الي 

ي تقوم بها  الممارسات أحد التّضفات التعسفّية . وتعتي  هذهSocfinمعارضته لمجموعة 
كة الن  ي و ، الشر

ي  أساسا  تتمثلالن 
 
ف

ي القضاء والتالعب ب التدخل
 
كات والقطاع الخاص لنهوضبغية ا جهزة األمنيةاأل ف  .بالشر

 

ي ظلّ 
 
اليونخطورة هذا الوضع وف ام،، ندعو حكومة سير  :إىل اتخاذ جميع الخطوات الالزمة من أجل ، بكل احي 

 

 

وط عن جميع  .1 ي أعضاء ضمان اإلفراج غير المشر
رينجمعّية مالن ألصحاب األراض  الذين تم  والمستخدمير  المتض 

ي إطار أحداث 
 
اليون ف طة سير ، واسقاط جميع مذكرات  21اعتقالهم واحتجازهم من قبل شر ي

يناير/كانون الثاب 

، عىل ما يبدو، جاءت  كانتقام  الصادرة التوقيف ي
ي لم يتم البت فيها بعد، والن 

، الن  ي حق أعضاء مجتمعات مالير 
 
ف

 عن حقوق اإلنسان وتعزيزها.  عىل قيامهم بنشاطات للدفاع

 

ي عملية .2
 
ي تعّرض لها اثنا فتح تحقيق مستقل ونزيه ف

ن من المدافعير  عن حقوق اإلنسان، واللذان ٌيدعيان، القتل الن 

 . ي بعض التقارير، محّمد أنسوما ومصطف 
 
 حسب ما ورد ف

 

لتهديدات واالنتقامات عدم تعّرضهم ل نتوفير الحماية الكافية ألفراد مجتمعات مالير  ومناضي  هم، وضما .3

كة ، إضافة إىل حماية المدافعير  عن  SOCFIN والمضايقات من جانب أفراد قوات أمن الدولة أو أفراد عىل صلة بشر

اليون ي سير
 
 األرض ف

ّ
، وتجريد منطقة ساهن مالن حقوق اإلنسان، الذين يسعون جاهدين لضمان عدم المساس بحق

 من السالح. 

 

ة الخطوات المم  اتخاذ  .4
ّ
ي ذلك استخدام كاف

 
كات عىل العمليات العامة والجهات الفاعلة، بما ف كنة للحد من تأثير الشر

ع شعبها بحقوقه كاملة، بغض النظر عن 
ّ
يعية وسياسية وتنفيذية فعالة تمكن الدولة من ضمان تمت آليات تشر

 ية. المصالح التجار 

 



وي    ج لنموذج تنمية يدعم حقوق اإلنسان واالستدامة البيئية،  .5 ي الموافقة الحرة الي 
 
ي ذلك حق الشعوب األصلية ف

 
بما ف

ة، كما يسمح للناس بالمحافظة عىل مصدر رزقهم والعيش بكرامة  .والمسبقة والمستنير

 

ي ا
 
، نرجو من سيادتكم إبالغنا عن وف ي هذا الصدد. ألخير

 
خذة ف

ّ
 أي اجراءات مت

 

 

 واالجتماعية والثقافية،نيابة عن الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية بال

 

 
 السّيد كريس قروف

 المدير التنفيذي


