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ي بحقوق الشعوب األصلية 
 السيد فرانسيسكو كاىلي تزاي، مقرر األمم المتحدة الخاص المعن 

 

 السيدة ماري لولور، مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعي   عن حقوق اإلنسان 

 

 

 9 آذار / مارس    2021 

 

 

 عزيزاي السيد كاىلي تزاي والسيدة لولور،

 

ي تتألف من أكثر من  
  280تحيات من الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الن 

 
ً
ي منظمة ومنارصا
، مكرسي   لتحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية من    75ف 

ً
بلدا

 خالل حقوق اإلنسان. 

 

ي 
ي ما يتعلق بالتجريم  2020تموز / يوليو  9نكتب لنتشارك آخر المستجدات المتعلقة ببالغنا السابق ف 

، ف 

ي سياق نالمستمر للمدافعي   عن حقوق األرض من السكا
ي وادي كيدونغ  ن األصليي   ف 

زاع عىل األرض ف 

  بكينيا1.

 

ي الرسالة السابقة، أعربنا عن قلقنا إزاء تجريم المدافع عن حقوق اإلنسان من السكان األصليي   الماساي،  
ف 

ي 
ي القبض عليه ف  ِ

لق 
ُ
، الذي أ ي مزرعة كيدونغ بكينيا، ثم    2020حزيران / يونيو   26نالينغويو أوىلي تورومي

ف 

فِرج عنه بكفالة
ُ
ي وقت الحق.  أ

ف   بالكفاح القديم الذي تخوضه ويرتبط   
ً
 وثيقا

ً
تجريم السيد تورومي ارتباطا

كة "مزرعة كيدونغ   ي مواجهة أنشطة شر
ي أجدادها ف 

مجتمعات الماساي المحلية األصلية لحماية أراض 

  المحدودة". 

 

 من المجتمع المحىلي 
، يواجه مدافع آخر عن حقوق اإلنسان من السكان األصليي     ومنذ بالغنا األخث 

ي  اتهامات جنائية. 
ين األول / أكتوبر  12ف  هت إليه تهمة  2020تشر ينكي وُوجِّ ي القبض عىل رافائيل كث  ِ

لق 
ُ
، أ

ي مزرعة كيدونغ، ُيزَعم أن السيد   محاولة االعتداء. 
ي مجتمع الماساي المحىلي 2 يعيش ف 

ووفق عضو ف 

 مع
ً
ي القبض عليه بينما كان وحيدا ِ

لق 
ُ
ب ثم أ ينكي تعرض إىل الض  طة.  كث  الشر وقيل إنه كان يطلب  

طة لوقف ممثىلي "مزرعة كيدونغ المحدودة" عن حفر خنادق، ما يعوق حرية الماساي  مساعدة الشر

ي مزرعة كيدونغ. 
ي  األصليي   ف 

ينكي بكفالة ف  طِلق شاح السيد كث 
ُ
ين األول / أكتوبر   13وأ . 2020تشر   

 

 
.  ( كينيا: 2020الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) 1 ي

:  أوقفوا المضايقات القضائية للمدافعي   عن حقوق األراض  ي
 ف 

 defenders-rights-land-harassment-judicial-stop-org/news/2020/kenyanet.-https://www.escr 
عي   لألمم  إن الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عىل علم بهوية هذا الشخص ويمكنها أن تربط بي   المقررين الخاصي   التاب 2

 .
ً
  المتحدة والشهود حسب الحاجة وإذا كان ذلك مفيدا
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سكان األصليي   والذين يدعون إىل حقوق السكان األصليي   من  وهما من المدافعي   عن حقوق اإلنسان المنتمي   إىل ال

ي وادي كيدونغ. 
ي أجدادهم ف 

ي أراض 
ي   الماساي ف 

 جنائية بالتسبب بأذى بدن 
ً
ينكي تهما ويواجه كل من السيد تورومي والسيد كث 

 . نسان من السكان  ويبدو أن تجريم هذين المدافعي   عن حقوق اإل  واضطرابات وبالتسبب بمحاولة اعتداء عىل التواىلي

ي مجال حقوق اإلنسان لحماية الحقوق الجماعية
وع ف   األصليي   يمثل محاوالت واضحة لثنيهما عن عملهما المشر

  لمجتمعاتهما المحلية. 

 

وعىل نحو مماثل، ووفق مصادر ذات مصداقية، فإن النضال المستمر الذي تخوضه مجتمعات الماساي المحلية لحماية  

ي األرض أسف
ر عن مضايقة مستمرة لمجتمعات الماساي المحلية األصلية من قبل "مزرعة كيدونغ المحدودة"  حقوقها ف 

ي الدولة. 
ي الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مجموعة   وأطراف فاعلة ف 

ووفق المنظمة العضو ف 

الء القشي والتدمث  لممتلكات المجتمعات المحلية  ناراشا لتنمية المجتمع، يواجه المجتمع المحىلي محاوالت مستمرة لإلخ

ي 
ي / نوفمثر   3ومنازلها.  وف 

ين الثان  ي مزرعة كيدونغ أثناء اجتماع  2020تشر
طة هاجمت الكنيسة ف  ِعم أن قوات الشر

ُ
، ز

 . . للمجتمع المحىلي
طة لتدمث  المراحيض القريبة من الكنيسة3 ي وقت الحق من ذلك اليوم، عادت قوات الشر

ويبدو أن  وف 

  المقصود من هذه اإلجراءات هو إرهاب المجتمع المحىلي وتحريض زعمائه عىل العمل والمجازفة بمزيد من التجريم. 

 

ي  
وقيدت "مزرعة كيدونغ المحدودة" عىل نحو فاعل حركة مجتمعات الماساي المحلية األصلية من خالل إقامة أسوار ف 

ي األر 
 عن حفر الخنادق ف 

ً
ض. مناطق معينة، فضال   

ً
نقلون قطعانهم من األبقار واألغنام بغرض  وي  والماساي من الرعاة تقليديا

 . ي حفرتها "مزرعة كيدونغ المحدودة" الحركة الحرة للمجتمع المحىلي وتمنع أفراده   الرعي
وتوقف السياجات والخنادق الن 

ي أسلوب حياتهم التقليدي.   
 من المشاركة ف 

 

ي أيلول / سبتمثر 
ي 2020ف 

ي  ، وقعت فتاة ف 
، اسمها جاكلي   ناسينكوي مورتولول، ف   التاسعة من عمرها من المجتمع المحىلي

ي حفرتها "مزرعة كيدونغ المحدودة". وانهار عليها جدار أحد الخنادق، وما
ي شكل مأساوي قبل أن أحد الخنادق الن 

تت ف 

ي المجتمع المحىلي ونظم أفراد  يتمكن أفراد المجتمع من إخراجها. 
 ف 
ً
، ما أدى إىل إغالق الطريق    وأثار ذلك غضبا

ً
فيه احتجاجا

 عىل امتداد بلدة سوسوا بمقاطعة ناروك 4. 

 

ي سياق نزاع  
ي تعانيها مجتمعات الماساي المحلية األصلية تجري ف 

تجدر اإلشارة إىل أن أعمال المضايقة والتجريم هذه الن 

ي شأن ملكية األرض. من الزمن بي   المجتمعات المحلية و"مزرعة كيدونغ المحدو  يجري منذ عقود 
 
دة" ف وانخرط الطرفان   

ي مزرعة كيدونغ باحتالل أجدادها مساح
ي قضايا قانونية لعدة سنوات، إذ تزعم مجتمعات الماساي المحلية ف 

ألف   76ة ف 

ي لمحكمة عام 20155 "مزرعة كيدونغ  
 "مزرعة كيدونغ المحدودة". وأيد حكم ابتدان 

ً
ي تستأجرها حاليا

ي الن 
فدان من األراض 

وطالبت مجموعة ناراشا لتنمية المجتمع، مع   المحدودة" لكن الحكم ال يزال ينتظر النظر فيه أمام محكمة االستئناف 6.

ي اإلجراءات القانونية الجديدة  
ي المنطقة حن  البت ف 

شعوب الماساي، "مزرعة كيدونغ المحدودة" بوقف أي أنشطة ف 

ي 7.
ي محكمة االستئناف ومحكمة البيئة واألراض 

ي ف 
ي شأن ملكية األراض 

  المعلقة ف 

 
اير  3 ق أفريقيا، مبادرة الحقوق والموارد،  ( دفع الثمن: 2021إيفان أوكودا )شباط / فثر ي شر

دراسة عن تجريم المدافعي   عن حقوق األرض والبيئة ف 

:  . 27ص  ي
 mentportal.org.in/files/file/PayingthePrice.pdfhttp://www.indiaenviron ()  ف 

وي )  4 . 2020أيلول / سبتمثر   30كيبالنغات كث 
ً
ي خندق، سكان يقطعون الطريق احتجاجا

:  "الستار".  (: فتاة تموت ف  ي
https://www.the-)  ف 

)  protest/-in-road-block-residents-trench-in-esdi-girl-30-09-valley/2020-star.co.ke/counties/rift 
 2015لعام  21محكمة ناكورو العليا، القضية المدنية رقم  5
ي رقم  6

، االستئناف المدن  ي ونر ي نث 
 2015لعام  226محكمة االستئناف ف 

وي )أيلول / سبتمثر   7 . 2020كيبالنغات كث 
ً
ي خندق، سكان يقطعون الطريق احتجاجا

:  "الستار".  (: فتاة تموت ف  ي
 .thehttps://www-ف 

protest/-in-road-block-residents-trench-in-dies-girl-30-09-valley/2020-star.co.ke/counties/rift 

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/PayingthePrice.pdf
https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/
https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/
https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/
https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/


 

ي أرض أجدادهم، توصل أربعة أفراد  
ي اإلرصار عىل حقوقهم ف 

ي حي   ظلت أغلبية مجتمع الماساي المحىلي موحدة ف 
وف 

ي تموز / يوليو 
، من دون موافقة 2019يزعمون أنهم يمثلون مجتمع الماساي المحىلي إىل اتفاقية مع "مزرعة كيدونغ" ف 

.8 
ً
ي مجتمع كيتسيت سوسيون ماساي واالثنان اآلخران   مجتمع الماساي المحىلي األوسع نطاقا

واثنان من األفراد عضوان ف 

 . ي المجتمع المحىلي
ي إىل مجتمعات الماساي   10ومنح االتفاق حواىلي أربعة آالف فدان و ليسا عضوين ف 

ماليي   شيلنغ كين 

، ويزعم أن التوصل   المحلية 9.
ً
ي مزرعة كيدونغ باالتفاقية ويطعن بها قانو نيا

ف مجتمع الماساي المحىلي األوسع ف 
وال يعث 

ة 10. وتض المجتمعات المحلية عىل أن أربعة آالف   إليها جرى من دون الحصول عىل موافقته الحرة المسبقة والمستنث 

  فدان غث  كافية للحفاظ عىل نمط الحياة الرعوي التقليدي 11.

 

 لتصاعد ال 
ً
ي مجتمعات وعالوة عىل ذلك، أدت االتفاقية إىل انقسامات عميقة وكانت مصدرا

اعات بي   المجموعات ف  ث  

ي  الماساي المحلية. 
ِعم أن هذا أدى إىل مواجهة إذ قاومت إحدى أش الماساي ترسيم  2020كانون األول / ديسمثر   21وف 

ُ
، ز

ي تحتلها مزرعة كيدونغ من دون موافقتها. 
ي الن 

ِعم أنه ِبيَع إىل فرد من الماساي يعيش خارج األراض 
ُ
 جزء من أراضيها ز

ِصيب أحد المهاجمي   بجروح  واع
ُ
ي هذه العملية أ

ِعم، عىل األشة، وف 
ُ
سيم حدود األرض، كما ز ي وصلت لث 

تدت المجموعة الن 

ي   عندما دافع أفراد األشة عن أنفسهم.  وأدى ذلك إىل إلقاء القبض عىل ثالثة من أفراد األشة هم تيما كورونوي وكينكث 

هت إ ي كابولينكي وُوجِّ ليهم بعد ذلك تهم باالعتداء. كورونوي وأورونر طِلق شاح أفراد األشة الثالثة بكفالة   
ُ
، أ ومنذ ذلك الحي  

 جنائية. 
ً
ي جاءت لتحديد حدود   لكنهم ال يزالون يواجهون تهما

وعىل حد علمنا، لم يواجه أي عضو من أعضاء المجموعة الن 

 األرض أي اتهامات.   

 

ي وقعت أخ
طة  وتشث  أحداث التجريم والمضايقة الن  ي مجتمع الماساي المحىلي إىل نمط مقلق يتعلق بتدخل الشر

 ف 
ً
ا ث 

ي ما يبدو بالنيابة عن "مزرعة كيدونغ المحدودة" وحلفائها ضد مجتمعات الماساي المحلية. 
وباإلضافة إىل  المحلية ف 

ي "مزرعة كيدونغ المحدودة" الذين يقيم
طة الحماية لموظق  ون األسوار ويحفرون  االعتقاالت وتدمث  المراحيض، وفرت الشر

  الخنادق عىل أرض الماساي. 

 

ي ظل حكومات ما بعد  
ي يعود إىل الحقبة االستعمارية، واستمرت هذه الممارسة ف 

وعان  الماساي من تجريد هائل من األراض 

ي الجارية ضد مزرعة كيدونغ ما مجموعه 30 ألف شخص معرضي   إىل خطر مزيد   االستقالل12.
وتشمل قضية ملكية األراض 

ي ذلك ميناء جاف وعدة   من نزع ملكيتهم ألراضيهم. 
وُمِنَحت أرض أجداد الماساي كامتيازات لمشاري    ع مختلفة، بما ف 

ا  ذت هذه المشاري    ع من دون تشاور ذي معن  مع المجتمعات 5و 6وأولكاريا   1مصانع للطاقة الحرارية األرضية، أكث 
ِّ
ف
ُ
. ون

 
اير  8 ي )كينيا( )شباط / فثر

ي ناروك خالل عطلة نهاية األسبوع.  (: 2020ماريندان 
ي كيدونغ سيمنعون اجتماع مبادرة بناء الجسور ف 

 الماساي ف 

:  "الستار".  ي
  kenya/20200220/282252372548638-star-https://www.pressreader.com/kenya/theف 

ي سي تشانل   9  من ألفي   و (: 2019) 1كاي نر
ي مزرعة كيدونغ المتنازع عليها ستنال أر  500أكثر

ألف فدان   75بعة آالف فدان من أرض بمساحة أشة ف 
 https://www.youtube.com/watch?v=nNUbrIokAIo 

ي رقم  10
، التماس محكمة البيئة واألراض  ي ونر ي نث 

ي ف 
 2019لعام  21محكمة البيئة واألراض 

وي )  11 ي كيدونغ. م (: 2020كيبالنغات كث 
:  "الستار".  جتمع الماساي يرفض عرض األرض ف  ي

 star.co.ke/counties/rift-https://www.the-ف 

offer/-land-kedong-tsrejec-community-maasai-16-02-valley/2020  )تشد هذه المقالة مساهمي مزرعة كيدونغ( 
ي كينيا:  ( "العدالة المراوغة: 2016بن أوىلي كويزابا ) 12

ي ف 
اض الماساي عىل االستيالء عىل األراض  ي ومعارص" اعث 

  منظور تاريخ 

(https://www.researchgate.net/publication/303484500_Elusive_Justice_The_Maasai_Contestation_of_Land_Appropri
) _Perspectiveation_in_Kenya_A_Historical_and_Contemporary 

https://www.pressreader.com/kenya/the-star-kenya/20200220/282252372548638
https://www.youtube.com/watch?v=nNUbrIokAIo
https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-02-16-maasai-community-rejects-kedong-land-offer/
https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-02-16-maasai-community-rejects-kedong-land-offer/
https://www.researchgate.net/publication/303484500_Elusive_Justice_The_Maasai_Contestation_of_Land_Appropriation_in_Kenya_A_Historical_and_Contemporary_Perspective
https://www.researchgate.net/publication/303484500_Elusive_Justice_The_Maasai_Contestation_of_Land_Appropriation_in_Kenya_A_Historical_and_Contemporary_Perspective


ي انتهاك
ة.   المحلية للماساي أو موافقتها، وف  ي الموافقة الحرة والمسبقة والمستنث 

لحقها ف  وسبق وتسببت هذه المشاري    ع   

ي أواخر عام 201913.
ي التمويل ف  ة لحقوق اإلنس ان والبيئة، ما أدى إىل سحب بنك االستثمار األورونر  بانتهاكات خطث 

 

عَرف اليوم باسم مزرعة كيدونغ ألجيال، وتربطهم صالت
ُ
ي ت
روحية وثقافية قوية بموطن   عاش الماساي عىل األرض الن 

 للعديد من المواقع الثقافية والروحية المهمة للماساي. 
ً
ذا، باإلضافة إىل انتهاك  وهك أجدادهم.  وُيَعد وادي كيدونغ موطنا

ي حياة كريمة، ستؤثر الخسائر  
ي سبل كسب الرزق وف 

ي الحق ف 
ة، واألثر البالغ ف  ي موافقة حرة ومسبقة ومستنث 

حقهم ف 

ي الحقوق الثقافية للماساي. المحتملة أل
 ف 
ً
ي أجدادهم أيضا

راض    

 

ام أن تدعو حكومة كينيا إىل اتخاذ كل الخطوات الالزمة عىل وجه الشعة من   ي ضوء خطورة الحالة، نطلب منكم بكل احث 
وف 

 أجل: 

 

ي أدت إىل توجيه اتهامات إىل السيد نالينغويو أوىلي   .1
ي الظروف الن 

إجراء تحقيقات فورية وفاعلة ومستقلة ومحايدة ف 

كات أدى إىل تجريم أنشطتهما   ر للشر ي أي أثر غث  مثر
ي ذلك التحقيق ف 

، بما ف  ينكي تورومي والسيد رافاييل كث 

وعة للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها.   المشر

ي كينيا ومضايقتهم وضمان بيئة تمكينية يستطيع المدافعون  إنهاء تجر  .2
يم جميع المدافعي   عن حقوق اإلنسان ف 

ي إع
ي  عن حقوق اإلنسان فيها العمل بحرية من الهجمات مع توفث  الحماية المنصوص عليها ف 

الن األمم المتحدة ف 

ي تعزيز وحماية ح
قوق اإلنسان والحريات األساسية  شأن حق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع ف 

 .
ً
ف بها عالميا   المعث 

ي الظروف المؤدية إىل وفاة جاكلي   ناسينكوي مونتولول وإعطاء   .3
إجراء تحقيق شي    ع وفاعل ومستقل ونزيه ف 

ي تستحقها. 
 عائلتها العدالة الن 

ي كابولينكي وتأمي   ض .4 ي كورونوي وأونر مانات ضد عمليات  ضمان محاكمة عادلة لكل من تيما كورونوي وكينكث 

 اإلخالء القشي. 

ي المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، والموافقة الحرة والمسبقة  .5
ف به ف  ي تقرير المصث  المعث 

إعالء الحق ف 

ي إعالن  
ف به ف  ي أجدادها وأقاليمها ومواردها الطبيعية، كما هو معث 

ي شأن أراض 
ة للشعوب األصلية ف  والمستنث 

ي شأن حقوق
ي قرارها الصادر حول شعب األندوريس،   األمم المتحدة ف 

الشعوب األصلية واللجنة األفريقية ف 

ي القضايا القانونية الجارية 
ي  المتعلقة بالملكية التقليدية ألراوتطبيق قانون حقوق اإلنسان الدوىلي بفاعلية ف 

ض 

ي تكبدته
ي عن الخسائر المادية وغث  المادية الن 

 
 عن ضمان التعويض الكاف

ً
ا مجتمعات الماساي الماساي، فضال

ة ونتيجة   المحلية األصلية بسبب المشاري    ع المنفذة عىل أراضيها من دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنث 

تي   االستعمارية وما بعد االستعمارية. 
  للتجريد من الملكية خالل الفث 

كات عىل الدولة والنفوذ غث  ال .6 طة  اتخاذ كل الخطوات الممكنة للحد من هيمنة الشر كات عىل الشر ر للشر مثر

ي ذلك
يعية وسياسية وتنفيذية وقضائية   والمؤسسات الحكومية األخرى والعمليات العامة، بما ف  عثر آليات تشر

 
وع المساءلة الدولية ) 13 ا 2018مشر وع محطة الطاقة الحرارية األرضية أكث  " . 1( "مشر   تقرير عن بحوث وتوعية بقيادة المجتمع المحىلي

(-Project-Plant-Power-Geothermal-1-content/uploads/2019/10/Akiira-https://accountabilityproject.org/wp
) Report.pdf-Outreach-and-Research-Led-Community 

ي بالشعوب األصلية )  
ي كينيا"  ( "أثر م2019الفريق الدوىلي العامل المعن 

ي مجتمعات الشعوب األصلية ف 
شاري    ع الطاقة المتجددة ف 

(-in-communities-indigenous-on-jectspro-energy-renewable-of-impact-https://www.iwgia.org/en/kenya/3534

 )kenya.html 
 

https://accountabilityproject.org/wp-content/uploads/2019/10/Akiira-1-Geothermal-Power-Plant-Project-Community-Led-Research-and-Outreach-Report.pdf
https://accountabilityproject.org/wp-content/uploads/2019/10/Akiira-1-Geothermal-Power-Plant-Project-Community-Led-Research-and-Outreach-Report.pdf
https://www.iwgia.org/en/kenya/3534-impact-of-renewable-energy-projects-on-indigenous-communities-in-kenya.html
https://www.iwgia.org/en/kenya/3534-impact-of-renewable-energy-projects-on-indigenous-communities-in-kenya.html


ن الدولة من حماية حقوق اإلنسان الخاصة بسكانها، بغض النظر عن أي مصالح تجارية قد تكون قيد  
ّ
فاعلة تمك

 النظر. 

ي ذلك عن طريق اعتماد  توفث  الحماية من انتهاكات حقو  .7
ق اإلنسان من جانب األطراف الفاعلة الخاصة، بما ف 

ي شأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. 
ويشمل  تدابث  فاعلة لضمان االمتثال لمبادئ األمم المتحدة التوجيهية ف 

كات، و  ي يمكن أن تضمن مساءلة الشر
يعات المحلية الن  كات من خالل التشر دعم العمليات ذلك تنظيم نشاط الشر

  
ً
ي جنيف لوضع أداة ملزمة قانونا

المتعددة األطراف، مثل عملية فريق األمم المتحدة العامل الحكومي الدوىلي ف 

   . كات عىل الصعيد الدوىلي  لتنظيم نشاط الشر

 مع المودة، 

 

 كريس غروف، 

 المديرة التنفيذية

 


