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مجتمع سينغوير للسكان األصليين 
كينيا

طردوا قسرًا من 
أرض أجدادهم 



لدى مجتمع سينغوير للسكان األصليين في كينيا 
رابطة روحية عميقة مع غابة إمبوبوت الجميلة 

والواسعة. إنها أرض أجدادهم حيث عاشوا هناك 
لقرون. ولكن مجتمع السكان األصليين هذا من 

النحالين ورعاة الماشية يتم إخالؤهم قسرًا وبعنف 
على أيدي الحكومة الكينية.

فتحت ذريعة "حفظ البيئة"، أحرق حراس الغابات 
والشرطة ما يقدر بنحو 2600 منزل منذ 2012، مما 
تسبب في تشريد حوالي 4600. وفي يناير/كانون 

الثاني 2018، ُقتل رجل بالرصاص وأصيب آخر بجروح 

مجتمع سينغوير للسكان 
األصليين

كينيا

خطيرة. فهذا العنف ناجم عن انتهاك مباشر ألوامر 
المحكمة المتكررة التي توفر الحماية لمجتمع السكان 

األصليين هذا.

فالناس في مجتمع سينغوير يفقدون منازلهم، 
ومصادر رزقهم وهويتهم الثقافية؛ ويعيش البعض 
اآلن خارج الغابة، وقد ُتركوا يعانون من فقر مدقع. 

وغالبًا ما تكون المرأة أشد الناس معاناة، فتكافح 
بمفردها للعناية باألسر حيث يبقى بعض الرجال في 

الغابة أو يتخلون عن عائالتهم.

وتقول الحكومة إنها تريد الحد من إزالة الغابات، لكن 
ال يوجد أي دليل على أن مجتمع سينغوير قد أضر 

بالغابة. وينبغي االعتراف بحقوق هؤالء السكان 
األصليين باعتبارهم المالكين والراعي الطبيعي 

في غابة إمبوبوت، حيث يعتمدون عليها في 
مصادر رزقهم وهويتهم وشعائرهم الروحية. وإنهم 
مصممون على المقاومة. فلنتضامن معهم اليوم.

طالبوا كينيا بأن تسمح لمجتمع سينغوير بالعيش 
على أرضهم في أمن وسالم
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 اكتبوا إلى السلطات 
الكينية اليوم

تضامنوا مع مجتمع سينغوير 
للسكان األصليين

طالبوها بوقف حرق المنازل ووضع حد لالعتقاالت، وإزالة جميع القيود 
بحيث يمكن للناس في مجتمع سينغوير العيش في أمن وسالم على أرض 

أجدادهم في غابة إمبوبوت.

Uhuru Kenyatta
President of Kenya
 Harambee House

PO Box 62345 – 00200 Nairobi
Harambee Avenue, Nairobi, Kenya

Twitter: @UKenyatta

أرسلوا رسائل تعبر عن تضامنكم معهم ودعمكم لهم حتى يعلموا أنهم ليسوا 
وحدهم في النضال ضد العنف والترهيب.

c/o Naomi Barasa
Amnesty International Kenya

 PO Box 1527 – 00606
Nairobi
Kenya

 


