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فخامة الرئيس،
ّ
ّ
والمدافعي
العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكي شبكة عالمية من المنظمات
تعد الشبكة
ر
وه
الذين يسعون إىل تحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية من خالل حقوق اإلنسان ،ي
تتضمن ر
ّ
أكي من  280عضوا ،من منظمات وأفراد يف  75دولة.

370 Lexington Avenue
Suite 700
New York, New York
10017
United States
Tel: +1 212.681.1236
info@escr-net.org
www.escr-net.org

ّ
المستمرة الحاصلة يف حقوق االنسان،
نحن نكتب إىل سيادتكم اليوم لنعرب عن قلقنا الشديد إزاء االنتهاكات
ّ
والمستخدمي المتضرين ) (MALOAالتابعة
اض
والن
ر
ي
يعاب منها أعضاء جمعية مالن ألصحاب األر ي
ي
ّ
الصناع لعمليات زيت
سييلون ،وذلك فيما يتصل بالنطاق
لمنطقة ساهن مالن ،يف مقاطعة بوجاهون ،يف ر
ي
ّ
للمطاط ،أو ما يعرف بمجموعة . Socfin
الن تقوم بها المؤسسة المالية
النخيل ي

حليي بالمشاركة يف
االثني الموافق  21يناير  ، 2019أفراد من مجموعة سكان
ووفقا لتقارير موثوقة ،قام يوم
أصليي م ر
ر
ر
الن تربط المجتمعات المحلية
الن تؤكد من جديد الروابط العرفية ي
وه أحد طقوس العبور ي
ممارسة ثقافية "لجمعية بورو" ،ي
ّ
ر
اض أجدادهم .وبحسب ما ورد ،زعم كل من رئيس القبيلة بالمنطقة والشكة أن "جمعية بورو" كانت تتدخل يف عمليات
بأر ي

ّ
ّ
مجموعة . Socfinوحسب معلوماتنا ،فإن الوزير المقيم للمنطقة الجنوبية ،وكرد عىل ما حدث ،قام بتثبيط هذه الممارسة،
مما دفع أعضاء "جمعية بورو" إىل تنظيم مظاهرة للمطالبة بحقهم يف تنفيذ ممارساتهم الثقافية عىل أراضيهم .وعلمنا أن
ريي الذين تم ر
دنيي
نشهم لحماية مزارع زيت النخيل يف المنطقة واجهوا المتظاهرين ،مما أسفر عن مقتل م ر
األفراد العسك ر
تدميها .وخالل هذه المداهمات ،تم
اثني ،وقاموا بمداهمة العائالت يف المجتمعات المحلية واالستيالء عىل ممتلكاتهم و ر
ر
ايقاف واحتجاز  15شخصا ،من بينهم عضو مستقل يف اليلمان عن تلك الدائرة ،السيد المحيم شياكا ساما ،الذي لطالما كان
ّ
الن
يدافع عن حقوق األرض يف مجتمعات المنطقة عىل مر الزمن .إننا نشعر بقلق شديد إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان هذه ،ي
ر
ّ
ر
الن يواجهها قادة المجتمعات المحلية ،بما يف
أسفرت عن تشيد أكي من  2500شخص ،وكانت محركا لألعمال االنتقامية ي
التشهي المزعومة واليهيب والتهم الجنائية.
ذلك حمالت
ر

ّ
جمعية
الن تمثلها
نحن نعلم بأن هذه الحادثة
ر
اض واسع النطاق ربي المجتمعات المحلية ،ي
األخية تقع يف إطار نزاع عىل األر ي
الن يزعم أنها حصلت عىل  ٪80من
اض
ر
والمستخدمي المتضرين ( ،) MALOAومجموعة  ، Socfinي
مالن ألصحاب األر ي
اض
الن وردتنا ،فإن اتفاقية نقل ملكية األر ي
اض الصالحة للزراعة يف ساهن مالن منذ عام  .2011وحسب المعلومات ي
األر ي
ر
والمستنية
المذكورة أعاله إىل الشكة قد تم إبرامها مع رئيس القبيلة بالمنطقة ،وذلك دون التشاور أو الموافقة الحرة والمسبقة
ر
والمقيمي يف المجتمعات المتضرة .وقد أدى عدم التشاور وعدم الحصول عىل موافقة حرة
اض
ر
)(FPICلجميع أصحاب األر ي
ّ
اض ،والمسوحات
ومستنية من السكان
مسبقة
ر
ر
األصليي يف المنطقة ،إضافة إىل ممارسة اإلكراه فيما يتعلق بنقل ملكية األر ي
ر
خطية ومشوعة.
غي الكافية ،إىل مظالم
ر
اض ،والتعويضات ر
ر
غي المالئمة لألر ي

المثية للقلق يف مجال حقوق اإلنسان ،إضافة إىل االنتهاكات البيئية ،ال تقتض فقط عىل المجتمعات
هذه األنماط واالتجاهات ر
غي الحكومية ووسائط االعالم توثق االنتهاكات
سياليون .فهناك تقارير لبعض المنظمات ر
مالي ب ر
المحلية يف منطقة ساهن ر
ال ين تقوم بها مجموعة  Socfinيف العديد من دول غرب أفريقيا.

سياليون ملزمة بتعزيز حقوق اإلنسان واحيامها وحمايتها وإنفاذها ،وذلك وفقا
نشي إىل أن حكومة ر
وف هذا الصدد ،نود أن ر
ي
.
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد
ف
طرف
اليون
سي
ن
بأ
خصوصا
الوطنية
ني
وا
والق
الدولية
للمعايي
ر
ر
ر
ي
ي
ّ
ّ
التعرض إىل
فه ملزمة ، ،من ربي أمور أخرى ،بضمان تمتع شعبها بحقوق اإلنسان التالية :الحق يف عدم
وبالتاىل
،
(ICCPR
ي
ي
ّ
السلم وتكوين الجمعيات ،وعدم التعرض إىل االعتقال أو
معاملة أو عقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة ،والحق يف التجمع
ي
الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)، (ICESCR
سياليون طرف يف العهد
االحتجاز
التعسف .كما أن ر
ي
ي
ر
الكاف .كما ينص كال
معيش الئق ،بما يف ذلك الحق يف الغذاء
وبالتاىل فقد تعهدت باحيام وحماية وإنفاذ الحق يف مستوى
ي
ي
ي
العهدين المذكورين أعاله عىل أنه "ال يجوز بأي حال من األحوال حرمان أي شخص من سبل كسبه رزقه.

ً
"كما ّ
الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضا بالحق يف العمل ،يف ظل ظروف عادلة
يقر العهد
ي
ّ
سياليون
ومواتية ،إضافة إىل حق كل فرد يف الحصول عىل فرصة لكسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية .كما أن جمهورية ر
ّ
تنص ،من ربي أمور أخرى ،عىل
الن
طرف يف اتفاقية األمم المتحدة للقضاء عىل جميع أشكال
ر
التميي ضد المرأة ) (CEDAWي
التميي ضد المرأة يف مجال العمل من أجل ضمان ،عىل أساس المساواة ،الحق يف الحصول عىل فرص
ضورة القضاء عىل
ر
العمل نفسها والمساواة يف األجور ،بما يف ذلك المزايا ،والمساواة يف المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المتساوية .ويعيف
سياليون ،بعدم قابلية جميع حقوق اإلنسان للتجزئة.
الميثاق
األفريف لحقوق اإلنسان والشعوب ،الذي وقعت عليه ر
ي

األفريف بحقوق الشعوب األفريقية يف التنمية ،ويؤكد حقها يف التضف الحر يف ثرواتها ومواردها الطبيعية ،كما
يعيف الميثاق
ي
يحظر الحرمان منها يف جميع الظروف .باإلضافة إىل ذلك ،فإن إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يقر حق
الن كانت تمتلكها أو تشغلها أو تستخدمها بشكل تقليدي ،وكذلك يف الموافقة
اض واألقاليم
والموارد ي
الشعوب األصلية يف األر ي
ّ
ر
والمستنية عىل أي مشوع يؤثر عىل اراضيها .كما يعيف اإلعالن بحق الشعوب األصلية يف الحفاظ عىل تراثها
الحرة والمسبقة
ر

وتعابيها الثقافية التقليدية ومراقبتها وحمايتها وتطويرها .كما نذكر أيضا إعالن األمم المتحدة بشأن
الثقاف ومعارفها التقليدية
ر
ي
ّ
التدابي الالزمة لضمان حماية الجميع ضد أي عنف أو
المدافعي عن حقوق اإلنسان ،الذي يقر بضورة اتخاذ جميع
حقوق
ر
ر
ّ
ضد ّ
المدافعي عن حقوق اإلنسان.
كل
تعسف آخر يتم اتخاذه
تهديد أو انتقام أو إجراء
ر
ي
وعىل الرغم من ّ
كل االليامات القانونية المذكورة أعاله ،فقد علمنا بأن مزارع زيت النخيل التابعة لمجموعة Socfinيف منطقة
خطية للحق ف الغذاء ف صفوف المجتمعات المت ّ
ضرة .وبحسب ما وردنا ،اضطر
ساهن مالن قد أسفرت عن انتهاكات
ر
ي
ي
القرويي ،إىل البحث عن عمل يف مزرعة زيت النخيل التابعة لمجموعة ،Socfin
العديد من األشخاص المتضرين ،بمن فيهم
ر
الن كانوا يستعملونها لكسب قوت عيشهم .حيث كانوا يعملون،
وذلك من أجل البقاء عىل قيد الحياة بعد أن فقدوا األرض ي
ّ
ر
ّ
حسب ما ورد ،تحت ظروف قاسية ومقابل مبلغ زهيد .كما أننا علمنا أن النساء هن من تضرن اكي من هذه المزارع ،حيث
ّ
للتميي ف التوظيف ،حيث ّ
ر
تتم
بالمش لمسافات طويلة لجمع الحطب والماء .كما وردنا أن النساء يتعرضن
أنهن مطالبات
ر ي
ي
إتاحة معظم فرص العمل المحلية للرجال.
ّ
اللواب يعملن لدى مجموعة  SOCFINيف منطقة ساهن مالن يكسي أقل من العمال الذكور
كما تفيد التقارير بأن العامالت
ي
ً
الجنش والعنف القائم عىل أساس الجنس أثناء العمل .كما أننا
وكثيا ما يتعرضن للتحرش
مقابل القيام بنفس الوظائف ،و ر
ي
ّ
ّ
ر
المدافعي عن حقوق اإلنسان (الذكور واإلناث) الذين أعربوا عن قلقهم إزاء مشوع زيت النخيل قد تعرضوا للعنف
ننوه إىل أن
ر
والتشهي ،ناهيك عن الجهود المبذولة لتجريم عملهم ر
المشوع للدفاع عن حقوق اإلنسان المعيف بها
التعسف
واالحتجاز
ر
ي
ً
ر
دوليا للمجتمعات المتضرة من هذا المشوع.

غي
تعرب الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية عن قلقها إزاء قيام مجموعة  Socfinبممارسة نفوذ ر
الشكة عىل ر
تأثي ر
الشطة والجيش ،وضغطها عىل القضاء واليلمان
سياليون وسلطاتها ،وإزاء وجود أنباء عن ر
مير عىل حكومة ر
ّ
عىل ما يبدو .فعىل سبيل المثال ،تم تجريد عضو اليلمان ،هون شياكا ساما ،من حصانته اليلمانية ،وذلك ،عىل األرجح ،بسبب
ّ
ّ
ر
الن تتمثل أساسا يف
الن تقوم بها الشكة ،و ي
معارضته لمجموعة  .Socfinوتعتي هذه الممارسات أحد التضفات التعسفية ي
التدخل ف القضاء والتالعب باألجهزة األمنية بغية النهوض ر
بالشكات والقطاع الخاص.
ي
وف ّ
سياليون ،بكل احيام ،إىل اتخاذ جميع الخطوات الالزمة من أجل:
ظل خطورة هذا الوضع ،ندعو حكومة ر
ي

ّ
ر
والمستخدمي المتضرين الذين تم
اض
 .1ضمان اإلفراج ر
ر
غي المشوط عن جميع أعضاء جمعية مالن ألصحاب األر ي
ر
الثاب ،واسقاط جميع مذكرات
سياليون يف إطار أحداث  21يناير/كانون
اعتقالهم واحتجازهم من قبل شطة ر
ي
والن ،عىل ما يبدو ،جاءت كانتقام
التوقيف الصادرة يف حق أعضاء مجتمعات ر
الن لم يتم البت فيها بعد ،ي
مالي ،ي
عىل قيامهم بنشاطات للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 .2فتح تحقيق مستقل ونزيه ف عملية القتل الن ّ
المدافعي عن حقوق اإلنسان ،واللذان ٌيدعيان،
تعرض لها اثنان من
ر
ي
ي
ّ
محمد أنسوما ومصطف.
حسب ما ورد يف بعض التقارير،
مالي ومناضي هم ،وضمان عدم ّ
تعرضهم للتهديدات واالنتقامات
توفي الحماية الكافية ألفراد مجتمعات
.3
ر
ر
ر
المدافعي عن
والمضايقات من جانب أفراد قوات أمن الدولة أو أفراد عىل صلة بشكة  ، SOCFINإضافة إىل حماية
ر
ّ
سياليون ،وتجريد منطقة ساهن مالن
حقوق اإلنسان ،الذين يسعون جاهدين لضمان عدم المساس بحق األرض يف ر
من السالح.
ّ
تأثي ر
الشكات عىل العمليات العامة والجهات الفاعلة ،بما يف ذلك استخدام
 .4اتخاذ كافة الخطوات الممكنة للحد من ر
ّ
آليات ر
تشيعية وسياسية وتنفيذية فعالة تمكن الدولة من ضمان تمتع شعبها بحقوقه كاملة ،بغض النظر عن
المصالح التجارية.

 .5اليوي ج لنموذج تنمية يدعم حقوق اإلنسان واالستدامة البيئية ،بما يف ذلك حق الشعوب األصلية يف الموافقة الحرة
والمستنية ،كما يسمح للناس بالمحافظة عىل مصدر رزقهم والعيش بكرامة.
والمسبقة
ر
ّ
متخذة يف هذا الصدد.
ألخي ،نرجو من سيادتكم إبالغنا عن أي اجراءات
وف ا ر
ي

بالنيابة عن الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

ّ
السيد كريس قروف
المدير التنفيذي

