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 موجز

                                                                                                               هـذا الـتقرير هو التقرير السابع املقدم من السيدة هينا جيالين، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة                  
                                       ، الذي قرر فيه اجمللس أن ميدد بصفة           ١٠٢ / ١    ً                             عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان                                   املدافعـني عن حقوق اإلنسان،    

                                                                                                                  اسـتثنائية ملدة سنة واحدة واليات مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة للجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لتعزيز                
                       إىل الدورة الثانية                                             وهو يعقب التقرير الذي كانت قد قدمته        .                                              ومحايـة حقوق اإلنسان واملكلفني هبذه اإلجراءات      

                            ، والذي استعرض السنوات الست   ١٤ /    ٢٠٠٣   و  ٦١ /    ٢٠٠٠                             ً                والستني للجنة حقوق اإلنسان، عمالً بقراري اللجنة 
ُ           من تنفيذ الوالية اليت ُعهدت إليها                      .   

  .                                                                                                ويرد يف الفرع األول من التقرير بيان باألنشطة اليت اضطلعت هبا املمثلة اخلاصة خالل السنة املشمولة بالتقرير 
  .      ً   بالغاً    ٣٧٢                                                                                                           يلفت انتباه الدول األعضاء إىل البالغات اليت أرسلت يف إطار الوالية خالل السنة املاضية، البالغ عددها                  و

                     ً             ويتضمن هذا الفرع أيضاً بعض األفكار   .                                                            هلذا التقرير مزيد من املعلومات املفصلة عن هذه البالغات        ١                 ويرد يف اإلضافة    
  .                                         ن ومنظماهتم يف أعمال جملس حقوق اإلنسان حىت اآلن                                 بشأن مشاركة املدافعني عن حقوق اإلنسا

                                                                                                   ويركـز الفـرع الـثاين على حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان الناشطني يف جمال احلقوق االقتصادية                  
                                                                                        ويقدم فكرة عامة عن السياق القانوين الذي تندرج فيه أنشطة هؤالء املدافعني، مث يصف                .                      واالجتماعية والثقافية 

       ِّ   كما يسلِّط   .                                                                            القتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يسعى املدافعون يف الوقت الراهن إىل تعزيزها                  خمـتلف احلقوق ا   
                                                                                                            هذا الفرع األضواء على انتهاكات احلقوق اليت منحت هلؤالء املدافعون يف اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد                

             اإلعالن املتعلق  (                           ً  يات األساسية املعترف هبا عاملياً                                                     واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلر
   ).                       باملدافعني عن حقوق اإلنسان

                                                                                                    ويركز الفرع الثالث على املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون خماطر شديدة، ويتناول األخطار               
                ئيي امليول اجلنسي                                                                                            الـيت ينطوي عليها الدفاع عن حقوق السكان األصليني واألقليات، والسحاقيات واملثليني وثنا            

  .           حقوق اإلنسان              ً                                    واملتحولني جنسياً واحلاملني لصفات اجلنسني، واملدافعات عن 

                                                                                                         ويرد يف الفرع الرابع بيان موجز لبعض التوصيات املقدمة من املمثلة اخلاصة إىل األمم املتحدة، والدول                 
            املدافعني عن                    ت غري احلكومية، و             ، واملنظما            قوق اإلنسان                                                      واملـنظمات احلكومـية الدولية، واملؤسسات الوطنية حل       

  .                                                                           بشأن حالة هؤالء املدافعني العاملني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           حقوق اإلنسان
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
  ٥   ١١- ١ .........................                                        األنشطة املضطلع هبا خالل الفترة قيد االستعراض -   ً أوالً

  ٥  ٣ ...................................                        البالغات احملالة إىل احلكومات -   ألف

  ٥  ٤ ................................................                الزيارات القطرية -  اء ب

  ٥  ٥ ...                                                      التعاون مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية -   جيم

  ٦  ٧- ٦ ..............................                             التعاون مع املنظمات غري احلكومية -   دال

  ٦   ١٠- ٨                                                  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال جملس حقوق اإلنسان -   هاء

  ٧   ١١ .................................................            األنشطة األخرى -   واو

                                                   طلع به املدافعون عن حقوق اإلنسان يف جمال احلقوق                            العمـل الـذي يض     -     ً ثانياً
  ٧   ٨٤-  ١٢ ..........................................                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                              السـياق القانوين ألنشطة تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية         -   ألف
  ٧   ٣٥-  ١٣ .........................................................         والثقافية

  ٨   ١٤ .............................                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - ١

        جتماعية                                                 العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واال         - ٢
  ٨   ١٧-  ١٥ .                                                    والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                                                       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف صكوك حقوق        - ٣
  ٩   ٢٦-  ١٨ ........................                              اإلنسان الدولية األخرى ذات الصلة

                                                        اإلعـالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات         - ٤
                             وق اإلنسان واحلريات األساسية                              اجملتمع يف تعزيز ومحاية حق    

   ١٠   ٣٠-  ٢٧ ...........................................               ً املعترف هبا عاملياً

                                                             التعلـيقات العامـة ذات الصلة اليت أدلت هبا جلنة احلقوق            - ٥
   ١١   ٣٥-  ٣١ ...........................                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                             املدافعون عن حقوق اإلنسان وعملهم يف جمال احلقوق االقتصادية          -   باء
   ١٢   ٧٧-  ٣٦ ............................................                    واالجتماعية والثقافية

   ١٢   ٤٧-  ٣٨ ......                                                احلقوق يف األرض، واملوارد الطبيعية، والقضايا البيئية - ١

   ١٤   ٥٣-  ٤٨ ........                                             حقوق العمال، مبا يف ذلك أنشطة النقابات العمالية - ٢

   ١٥   ٦٠-  ٥٤ ................................                      الزواج واألمهات واألطفال - ٣
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
   ١٦   ٦٦-  ٦١ ..........................                         احلق يف السكن واإلخالء القسري - ٤

   ١٧   ٦٨-  ٦٧ ........................................       واملاء            احلق يف الغذاء - ٥

   ١٨   ٧٤-  ٦٩ .............................................           احلق يف الصحة - ٦

   ١٩   ٧٧-  ٧٥ ..............................................             احلق يف التعليم - ٧

                                                           موجز عام النتهاكات حقوق املدافعني الناشطني يف جمال احلقوق          -   جيم
   ١٩   ٨٤-  ٧٨ ......                                                     االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتحديات اليت يواجهوهنا

   ٢١    ١٠٤-  ٨٥ ............................................                         املدافعون األكثر عرضة للخطر -     ً ثالثاً

   ٢١   ٩٢-  ٨٥ ...................                                     الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية واألقليات -   ألف

                                                               الدفـاع عـن حقوق السحاقيات واملثليني وثنائي امليل اجلنسي            -   باء
   ٢٢   ٩٧-  ٩٣ .........................            ً                   واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني

   ٢٤    ١٠٤-  ٩٨ ....................................                       املدافعات عن حقوق اإلنسان -   جيم

   ٢٦    ١١٣-   ١٠٥ ..................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ً رابعاً
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 طة املضطلع هبا خالل الفترة قيد االستعراض األنش-   ً أوال  

                                          الذي قرر فيه اجمللس أن ميدد بصفة استثنائية    ١٠٢ / ١   َّ                 ً                        يقدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان  - ١
                                   ، واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية                 حقوق اإلنسان                                                                 ملـدة سنة واحدة واليات مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة للجنة           

  .                      واملكلفني هبذه اإلجراءات           حقوق اإلنسان

  ،             حقوق اإلنسان                         ِّ                                                                     وتود املمثلة اخلاصة أن تذكِّر اجمللس بالتقرير الذي أعدته للدورة الثانية والستني للجنة               - ٢
                                وقد ورد يف ذلك التقرير بيان        . (E/CN.4/2006/95)                      يف دورته الثانية                 حقوق اإلنسان                            والـذي قدمـته إىل جملس       

    ِّ           وتوجِّه املمثلة    .   ٦١ /    ٢٠٠٠              حقوق اإلنسان                     مبوجب قرار جلنة         ٢٠٠٠               شائها يف عام                                    لتطور الوالية وتنفيذها منذ إن    
                                        ً      ً     ً                     لتقريرها السنوي السادس، اليت تضمنت جتميعاً قطرياً شامالً للتطورات يف حالة  ٥                         اخلاصة نظر اجمللس إىل اإلضافة 
  .(E/CN.4/2006/95/Add.5)                   يف شىت أصقاع العامل                       املدافعني عن حقوق اإلنسان

 بالغات احملالة إىل احلكومات ال-ألف 

            وبوجه عام،    .       بالغ  ١     ٥٠٠                                        ، أرسلت املمثلة اخلاصة ما يزيد على            ٢٠٠٠                                مـنذ إنشـاء الوالية يف عام         - ٣
                       منظمة تعمل يف جمال        ٢٧٩    و                          املدافعني عن حقوق اإلنسان          من    ١     ١٣٧                                           تناولت هذه البالغات حالة ما يزيد على        

        ويف وقت    .      ً   بلداً   ٧٨     ً        بالغاً إىل       ٣٧٢                            اخلاصة خالل السنة املاضية،                     وأرسلت املمثلة     .             حقوق اإلنسان               تعزيز ومحاية   
     ً                                                                            بلداً من هذه البلدان بالرد على بالغ واحد أو أكثر من البالغات اليت وردهتا من املمثلة   ٤٠                       كتابة هذا التقرير، قام 

              ود اليت وردت                                    كل البالغات اليت أرسلت والرد     (A/HRC/4/37/Add.1)                 هلذا التقرير     ١                 وترد يف اإلضافة      .      اخلاصة
  .                           خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  الزيارات القطرية-باء 

     ُ ِّ                    وقد أُجِّلت الزيارة الرمسية   .                                                                       مل تقم املمثلة اخلاصة خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير بأي زيارة قطرية رمسية - ٤
     حقوق                           انعقاد الدورة الثانية جمللس                                                                          اليت كان من املقرر أن تقوم هبا املمثلة اخلاصة إىل صربيا لتزامن موعد الزيارة مع 

      َّ                                                                                                        كما أجَّلت حكومة غواتيماال زيارة املتابعة اليت كان من املقرر القيام هبا إىل هذا البلد، معلنة أنه لن                    .         اإلنسـان 
  .    ٢٠٠٨                                     يتسن هلا استقبال املمثلة اخلاصة قبل عام 

  التعاون مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية-جيم 

                                                                                  خالل الفترة اليت يشملها التقرير تركيزها على التعاون مع مجيع هيئات األمم                            املمـثلة اخلاصة           واصـلت    - ٥
ِ َ                                                          وُدِعَيت إىل املشاركة إىل جانب العديد من هذه املنظمات يف            .                                              املـتحدة واملـنظمات احلكومية الدولية األخرى        ُ  

           أن تشري                املمثلة اخلاصة       وتود    .           بواليتها                                                                       مؤمترات وموائد مستديرة وحلقات دراسية حول عدد من القضايا املتصلة         
        املدافعني                                                                  ً                          بوجه خاص إىل أهنا قد أجرت اتصاالت مع أمني جلنة بناء السالم املنشأة حديثاً بغية توجيه النظر إىل دور 

                                                                                     يف بناء السلم ودعمه، كما هو مبني يف التقرير الذي قدمته إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الستني               عن حقوق اإلنسان
A/60/339)و   Corr.1 .(    وتأمل أن يفضي االعتراف هبذا الدور وفهمه إىل استخدام أفضل لإلمكانات الضخمة اليت                                                                          

  .                       الرامية إىل بناء السلم      املتحدة     األمم                 يف إطار مبادرات            حقوق اإلنسان                      يتيحها عمل املدافعني عن 
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  التعاون مع املنظمات غري احلكومية-دال 

              وهي تعرب عن     .                                                        لها مع اجملتمع املدين على الصعيد الدويل والوطين واحمللي               تفاع              املمثلة اخلاصة          واصـلت    - ٦
   ومل   .                                                                                                          أسـفها ألنه تعذر عليها املشاركة يف كل املؤمترات واحللقات الدراسية اليت دعيت إليها بسبب ضيق الوقت                

                 لني معها للحضور                                                                                                تدع مناسبة تعذر عليها فيها احلضور إال وسعت، قدر املستطاع، إىل تعيني أحد املوظفني العام              
     ويف                       املدافعني عن حقوق اإلنسان                                                     وقد مهدت هذه املناسبات إلحراز تقدم يف بناء وتعزيز شبكات   .                 بالنـيابة عنها  

              حقوق اإلنسان                                                                                            حتسـني فهم اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية               
     بغية   )             حقوق اإلنسان                              اإلعالن املتعلق باملدافعني عن      "                             املشار إليه فيما يلي ب         (                               ً      واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً      

  .                      املدافعني عن حقوق اإلنسان                                      تنفيذ اإلعالن بشكل فعال وتعزيز محاية مجيع 

                                   يف اجتماعات عديدة عقدهتا منظمات غري             املمثلة اخلاصة                                            وخـالل السـنة اليت يتناوهلا التقرير، شاركت      - ٧
                                                                               ملنتدى االجتماعي العاملي الذي عقد يف كاراتشي، بباكستان، ومؤمتر مركز كارتر يف أطلنتا،                  حكومية، ومن ذلك ا

                                                                                                             بالواليـات املتحدة األمريكية، واحملفل العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف نانت بفرنسا، واملؤمتر الدويل األول                
           ً                               احملولني جنسياً يف مونريال بكندا، واحملفل الثاين                                                          املعين حبقوق اإلنسان للسحاقيات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية و

  .                         يف آسيا، املعقود يف بانكوك           حقوق اإلنسان            للمدافعني عن 

 حقوق اإلنسان مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال جملس -هاء 

        أن تذكر               املمثلة اخلاصة      ، تود            حقوق اإلنسان                                                 فيما يتعلق مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال جملس  - ٨
   من    : "                              منه اليت تنص على ما يلي       ١                    ، وال سيما املادة                 حقوق اإلنسان                                             الدول بأحكام اإلعالن املتعلق باملدافعني عن       

           واحلريات              حقوق اإلنسان                                                                                  حـق كـل شخص، مبفرده وباالشتراك مع غريه، أن يدعو ويسعى إىل محاية وإعمال                
            لغرض تعزيز     : "                                  إلعالن نفسه اليت تنص على ما يلي              من ا   ٥        واملادة    ،  "                                         األساسـية عـلى الصعيدين الوطين والدويل      

                                                                          واحلريات األساسية، يكون لكل شخص احلق، مبفرده وباالشتراك مع غريه، على الصعيدين            حقوق اإلنسان      ومحاية 
                                                  وتشكيل منظمات غري حكومية أو رابطات أو مجاعات          )  ب (                       ً       االلتقاء أو التجمع سلمياً؛       )  أ   : (                 الوطين والدويل، يف  

   ".                                                       واالتصال باملنظمات غري احلكومية أو باملنظمات احلكومية الدولية  )  ج (                  ها واالشتراك فيها؛             واالنضمام إلي

                                                                                                  وأعربـت معظـم املنظمات غري احلكومية للممثلة اخلاصة عن تقديرها للعمل الذي يضطلع به مكتب                 - ٩
                     ، ورحب العديد من هذه           قوق اإلنسان           السامية حل      املتحدة     األمم                                           االتصـال باملنظمات غري احلكومية التابع ملفوضية  

    ُ                                                         اليت ُتجرى مع املكلفني باإلجراءات اخلاصة بعد تقدمي تقاريرهم إىل جملس   "                  احلوارات التفاعلية "               املنظمات مبمارسة 
                                                                                            إال أن منظمات غري حكومية كثرية تعترب أن عدم إمكانية التنبؤ باجلانبني الزمين والتنظيمي                .                 حقـوق اإلنسـان   

                                                               كبنود جدول األعمال، واألطر الزمنية للمناقشات، ومدة التحدث         (           رات اجمللس                 ُ                للمناقشات اليت ُتجرى خالل دو    
ٍ       وتعتقد أنه يف غياب توزيٍع       .                                            حيد من قدرهتا على املسامهة يف مداوالت اجمللس         )                                  املـتاحة للمندوبني، وما إىل ذلك                            

                     ا كانت املنظمات غري                                                                                             أنسب للبنود املدرجة يف جدول األعمال، تنعدم الفائدة املرجوة من تعدد دورات اجمللس إذ             
          ومن املهم    .                                                                                                          احلكومـية غري قادرة على السفر أكثر إىل جنيف بسبب ما تعانيه من قيود مالية أو غريها من القيود                  

                                  السابقة للتفاعل بني اجلهات املؤثرة            حقوق اإلنسان    ً                                                    أيضاً اإلبقاء على الفرصة اليت يتيحها اللقاء خالل دورات جلنة 
                                                       وتتسم هذه املسألة بأمهية خاصة بالنسبة للمنظمات غري          .                    ن عن حقوق اإلنسان    و    دافع  امل                          غـري احلكومية، مبن فيها      

   .                                                              احلكومية يف اجلنوب وعدة منظمات غري حكومية أخرى ليس هلا مكتب يف جنيف
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          ً     ستظل أمراً               حقوق اإلنسان                                                                              وينبغي تطمني املنظمات غري احلكومية بأن مشاركة اجملتمع املدين يف أعمال جملس              -  ١٠
                                                                                      وحتث املمثلة اخلاصة اجمللس على إيالء االعتبار الواجب هلذه املسائل وتبديد أية شواغل               .                     وسيتم توسيع نطاقها        ً  أساسياً  

  .ُ                                                                                            ُيبديها أصحاب املصلحة من اجملتمع املدين ملا هلذه املسائل من أمهية وصلة ال يستهان هبما بالنسبة ملهام اجمللس

  األنشطة األخرى-واو 

                                                                                 ب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف كمبوديا، قامت املمثلة اخلاصة                                      بـناء على دعوة من مكت      -  ١١
          وشاركت يف    .                                   ديسمرب لالحتفال بيوم حقوق اإلنسان     /              كانون األول    ١٢       إىل    ٩                                        بـزيارة إىل كمبوديا خالل الفترة من        

    ٢٠                    ي ائتالف ألكثر من                                           ّ                                                     فـريق مناقشـة بشأن حقوق اإلنسان والفقر نظّمتها اللجنة الكمبودية حلقوق اإلنسان، وه             
                                                                   ً     ً                                       منظمة من منظمات حقوق اإلنسان، وكانت املتحدث الرئيسي يف اجتماع دام يوماً كامالً يف امللعب األومليب يف بنوم                  

ِ    مشاِرك ٩     ٠٠٠                       بنه، وحضره ما يزيد على    .                 منظمة غري حكومية  ٣٠                             واشتركت يف إقامة هذا اليوم حنو   .     

                        ن حقوق اإلنسان يف جمال                                        العمل الذي يضطلع به املدافعون ع      -     ً  ثانياً 
                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ُ  ِّ                                                              الحظـت املمـثلة اخلاصـة يف الكثري من احلاالت اليت ُوجِّه إليها نظرها، أن إنكار احلقوق االقتصادية                   -  ١٢                                        
         اإلنسان                                                                       ّ                         واالجتماعية والثقافية حفز املدافعني عن حقوق اإلنسان على القيام بإجراءات ترّتب عليها انتهاك حقوق    

                                                                                     ً  ورغم أن هذا الواقع يتجلى بشكل أوضح يف منطقيت آسيا وأمريكا الالتينية، فقد أصبح يشكل اجتاهاً   .           الواجبة هلم
         ومن خالل    .      ً                                                                                          عاملـياً حيظى باالهتمام يف كل املناقشات املتعلقة باستراتيجيات محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان             

                                                          عن حقوق اإلنسان العاملني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                               التركـيز يف هذا التقرير على حالة املدافعني       
                                                                                            ً                      والثقافـية، تود املمثلة اخلاصة أن تؤكد على أن احلقوق اليت يسعى هؤالء املدافعون إىل تعزيزها تشكل جزءاً ال                   

               هبا يف هذا الصدد                                              ً                                    يتجزأ من اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان، بل تود أيضاً أن تؤكد على أن األنشطة اليت يضطلعون 
                                ً         كما ميثل هذا التركيز إىل حد ما رداً          .                                                                      حتظى حبماية كاملة يف إطار اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان          

                                                                                                              من املمثلة اخلاصة على التساؤالت اليت أثريت من حني آلخر فيما يتعلق حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين                  
  .                            قتصادية واالجتماعية والثقافية                            يعملون من أجل تعزيز احلقوق اال

 السياق القانوين ألنشطة تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ألف 

                                                                                                      فـيما يلي عرض موجز للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت حتظى باحلماية يف إطار خنبة من                 -  ١٣
                                                  ألحكام األخرى الواردة يف هذه الصكوك واليت تتصل                                                  ً                الصـكوك املـتعلقة حبقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً، ول         

                                                           والصكوك الرئيسية هي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل   .              َ                     باألنشطة املضطلَع هبا حلماية هذه احلقوق
َ                                                اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبعض املواد املشتَركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق                                                                           

         ً             ويرد الحقاً عرض لألحكام   .                                                                                قتصـادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          اال
  .                                            ذات الصلة الواردة يف الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان
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  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان- ١

                                   واالجتماعية والثقافية يف مواده                                                                       يتناول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بشكل مباشر احلقوق االقتصادية         -  ١٤
                   احلق يف العمل، مبا       (  ٢٣    ، و  )                        احلق يف الضمان االجتماعي      (  ٢٢    ، و  )           ُّ    احلق يف التملُّك     (  ١٧    ، و  )              احلق يف الزواج     (  ١٦

                     احلق يف مستوى معيشة       (  ٢٥    ، و  )                              احلق يف الراحة وأوقات الفراغ       (  ٢٤    ، و  )                                     يف ذلك احلق يف إنشاء نقابات العمال      
                                                                   حق املشاركة احلرة يف حياة اجملتمع الثقافية، واحلق يف محاية املصاحل              (  ٢٧    ، و  )  يم               احلـق يف التعل      (  ٢٦    ، و  )   ٍ   كـافٍ 

   ).               املعنوية واملادية

                                                                        العهـد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد          - ٢
                                   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                                              اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بأن                                                 تقـر الـدول األطراف، يف ديباجة العهد الدويل اخل      -  ١٥
                                            ً                                                 ً                   السـبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل، وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يف أن يكون البشر أحراراً                  "

                                                                                                ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو سبيل هتيئة الظروف الضرورية لتمكني كل إنسان من التمتع حبقوقه االقتصادية 
                                                كما تتناول ديباجة العهد الدويل اخلاص باحلقوق          ".                                                            واالجتماعـية والثقافـية، وكذلك حبقوقه املدنية والسياسية       

                                                                         ما على الدول، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من التزام بتعزيز االحترام واملراعاة  "                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
                         على الفرد، الذي تترتب     "                                          ديباجة على أن الدول األطراف تدرك أن                  مث تنص ال     ".                               العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته   

                                                                                                                   علـيه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء اجملموعة اليت ينتمي إليها، مسؤولية السعي إىل تعزيز ومراعاة احلقوق                 
   ".                     املعترف هبا يف هذا العهد

             جلميع الشعوب   "                      تنص عليه، على أنه                               اليت تنص، يف مجلة ما        ١                                           وترد يف العهدين مادة مشتركة هي املادة         -  ١٦
                                                                             وهي مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق               .                             احلق يف تقرير مصريها بنفسها    

                  ً                                              وجلميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها اخلاصة، أن تتصرف بثرواهتا           .                                          منائهـا االقتصـادي واالجـتماعي والثقايف      
                                                                               ا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي القائم على مبدأ املنفعة                           ومواردها الطبيعية حبرية دومن
َ                      املتباَدلة وعن القانون الدويل    ".                                                 وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة  .      

                  أدناه يف سياق                                                                   ً                         وحتظـى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت سيتم تناوهلا أيضاً يف الفرع باء             -  ١٧
                                                                                                             األنشطة املختلفة للمدافعني عن حقوق اإلنسان، باحلماية مبوجب األحكام التالية الواردة يف العهد الدويل اخلاص               

                       حق كل شخص يف التمتع        ( ٧           ؛ واملادة    )             احلق يف العمل     ( ٦       املادة    :                                             بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية     
                                                     حق كل شخص يف تكوين النقابات ويف االنضمام إىل النقابة اليت    ( ٨           ؛ واملادة    )                                بشـروط عمـل عادلـة ومؤاتية      

          ؛ واملادة   )                        احلق يف الضمان االجتماعي      ( ٩           ؛ واملادة    )                                                        خيتارها، مبا يف ذلك احلق يف اإلضراب، يف مجلة حقوق أخرى          
    وفري                                                                                                    حق األسرة يف التمتع بأكرب قدر ممكن من احلماية؛ والزواج برضا الطرفني املزمع زواجهما؛ ووجوب ت                  (  ١٠

                                                                                                         محاية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده؛ ووجوب اختاذ تدابري محاية ومساعدة خاصة لصاحل                
ٍ                                       حق كل شخص يف مستوى معيشي كاٍف، مبا يف ذلك احلق يف ما يفي                 (  ١١           ؛ واملادة    )                       مجـيع األطفال واملراهقني                              

                                               متع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية                  احلق يف الت     (  ١٢           ؛ واملادة    )                                     باحلاجـة من الغذاء والكساء واملأوى     
                                                       حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، يف مجلة              (  ١٥           ؛ واملادة    )               احلق يف التعليم     (  ١٣           ؛ واملادة    )            ميكـن بلوغه  
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ٌ                                                        وعالوة على ذلك، على الدول األطراف التزاٌم بأن تضمن ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا                  ).           أمور أخرى                                       
                                                                                                          أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو                      "             العهـد دومنا  

        ، ووجوب  ) ٢           من املادة  ٢       الفقرة    " (                                                                    األصـل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب     
                       ّ              ففي سياق هذه املادة، تركّز املمثلة       .  ) ٣       املادة   (                                                                ضـمان املسـاواة بـني الذكور واإلناث يف التمتع هبذه احلقوق             

                    ً                                                                                           اخلاصـة، يف الفـرع ثالـثاً أدناه، على املدافعني املعرضني ملخاطر شديدة، وال سيما الذين يدافعون عن حقوق                   
                                                                     َّ        ً                             الشـعوب األصلية واألقليات؛ والسحاقيات، واملثليني، وثنائيي امليل اجلنسي، واحملوَّلني جنسياً، وحاملي صفات             

  .                 ات عن حقوق اإلنسان              اجلنسني، واملدافع

                                                                    احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية يف صكوك حقوق اإلنسان            - ٣
                        الدولية األخرى ذات الصلة

                                                                                                      حتظـى احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية املشار إليها أعاله باالهتمام واحلماية يف عدد من                 -  ١٨
      وفيما   .                                               اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                ً                       االتفاقيات واإلعالنات، وذلك فضالً عن العهد الدويل        

                                                                                                         يـلي استعراض غري شامل هلذه االتفاقيات واإلعالنات واحلقوق اليت حتظى حبمايتها، وهو استعراض يقتصر على                
  .                                  بضعة من أهم هذه االتفاقيات واإلعالنات

      يونيه  /         حزيران   ٢٥                          وق اإلنسان، يف فيينا يف                                                                     أما إعالن وبرنامج عمل فيينا، املعتمدان يف املؤمتر العاملي حلق          -  ١٩
                                مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة  "                                ً                              ، فقـد أكد فيهما اجملتمع الدويل جمدداً، يف مجلة ما أكد، على أن          ١٩٩٣

   ".                         للتجزئة ومترابطة ومتشابكة

  ،     ٢٠٠٠      بتمرب   س /        أيلول  ٨                                                                               وإعـالن األمم املتحدة بشأن األلفية، الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات يف              -  ٢٠
                                                                                                                يتضـمن الـتزامات بشأن السلم واألمن ونزع السالح؛ والتنمية والقضاء على الفقر؛ ومحاية بيئتنا املشتركة؛ وحقوق           
  .                                                                                                     اإلنسان، والدميقراطية، واحلكم الرشيد؛ ومحاية املستضعفني؛ وتلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا؛ وتعزيز األمم املتحدة

                                                                       اية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، هي صك هام يتعلق حبقوق العمال                     واالتفاقية الدولية حلم -  ٢١
  .                                                                        وأنشطة نقابات العمال املهاجرين، واجلهات اليت تعمل من أجل تعزيز ومحاية حقوقهم

                                                                                                        وتضمن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة احلماية من شىت أشكال التمييز ضد               -  ٢٢
  .                 ً                                            أة، مبا يف ذلك أيضاً يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املر

  .                                              ِّ                                                  وتبني اتفاقية حقوق الطفل ما لألطفال من حقوق، وحتدِّد هذه احلقوق يف سياق بقائهم ومنائهم ومحايتهم ومشاركتهم -  ٢٣

  )     ٢٠٠١   ) (     اإليدز (       املكتسب                   متالزمة نقص املناعة  /                                             وميثل إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشري -  ٢٤
                   ويف هذا الصدد، تتسم   .                                                                                  وثيقة هامة بالنسبة للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني هبذا اجلانب من احلق يف الصحة       

                                                   بالدور اخلاص الذي يضطلع به املصابون بفريوس نقص املناعة  "                                 من اإلعالن بأمهية خاصة، حيث تعترف   ٣٣      املادة 
                                                                      صر اجملتمع املدين الفاعلة، وبإسهامهم امللموس يف مواجهة مشكلة فريوس نقص                             اإليدز، والشباب، وعنا   /        البشـري 

        [...]".                     اإليدز من مجيع جوانبها  /             املناعة البشري
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  ،  )    ١٩٩٢ (                                                                                              واإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية                -  ٢٥
    ٢٩         بتاريخ  ٢ / ١                                         صلية الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف قراره                                      وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األ

                                                                                     ، مهـا صكان يتسمان باألمهية يف جمال محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                 ٢٠٠٦         يونـيه    /        حزيـران 
  .                      للشعوب األصلية واألقليات

                               حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف                              احلق يف التنمية حق من         : "            على ما يلي    )     ١٩٨٦ (                             وينص إعالن احلق يف التنمية       -  ٢٦
                                                                                                                     ومبوجـبه حيـق لكـل إنسان وجلميع الشعوب املشاركة واإلسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية                  

   ). ١      املادة    " (                                                                            ً     ً والتمتع هبذه التنمية اليت ميكن فيها إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً

                                                    حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف                       اإلعـالن املتعلق   - ٤
                                                        ً تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً

                       ً                                                                                    تؤكـد اجلمعية العامة جمدداً، يف ديباجة اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، أمهية اإلعالن العاملي                 -  ٢٧
                                                          بوصفها عناصر أساسية يف اجلهود الدولية املبذولة لتعزيز         "                   اصني حبقوق اإلنسان                                       حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخل    

                                      وجتسد الفقرة الرابعة من الديباجة شرعية         [...]".                                                                  االحـترام العـاملي حلقـوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتا           
                      بالعمل القيم لألفراد    "                 خالل االعتراف                                                                                  األنشطة املضطلع هبا لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك من         

                الفصل العنصري،   "                                                                          يف القضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات النامجة عن              "                    واجلماعات والرابطات 
                                                                وعن رفض االعتراف حبق الشعوب يف تقرير مصريها وحق كل شعب يف                  [...]                                     ومجـيع أشـكال التمييز العنصري،       

                               أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات      "                          وإن إعادة التأكيد على        ".                                  على ثرواته وموارده الطبيعية                              ممارسـة سـيادته الكاملة    
                                                                                                                األساسـية هي حقوق وحريات عاملية غري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة       

                                             زادت يف تعزيز فكرة أن أنشطة املدافعني عن               ، قد    "                                                               عادلة ومنصفة، دون اإلخالل بتنفيذ أي من هذه احلقوق واحلريات         
     ويشري   .                                                                                                         حقوق اإلنسان هلا تأثري تراكمي على مجيع حقوق اإلنسان بصرف النظر عما خيطر بأذهاهنم من أهداف فورية                

   ".                                    مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     "                                                                      نـص اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف خمتلف أجزائه إىل             
                                                                                              فـإن احلماية املمنوحة للمدافعني عن حقوق اإلنسان مبوجب اإلعالن، ال ترتبط بأية حال مبا إذا كان عمل                 ولذلـك،   

  .                                                                                    هؤالء املدافعني يركز على احلقوق املدنية والسياسية أو احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                    لية األوىل عن اختاذ اخلطوات الالزمة                                                                     واإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان ينيط بالدول املسؤو         -  ٢٨
   ).  ٢       املادة     " (                               التمتع الفعلي باحلقوق واحلريات    "                                                                       لتهيـئة الظـروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية الضرورية لضمان          

   قد  "                                                                                          من اإلعالن على احلق يف توجيه االنتباه إىل أي جانب من جوانب عمل اهليئات احلكومية                  ٨               وتـنص املادة    
                                   ، وتعهد إىل اجملتمع املدين مبسؤولية       "                                                      عزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها وإعماهلا                        يعوق أو يعرقل ت   

                                                                              نظام اجتماعي ودويل ميكن فيه إعمال احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن             "                       تعزيز حق كل شخص يف      
               وتشكل السياسات    ).   ١٨      املادة    " ( ً الً                                                          ً     العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان إعماالً كام

                                                                                                          احلكومية اليت حتول دون التمتع باحلقوق االجتماعية وتفضي إىل صراع اجتماعي، أو حترم السكان من حقوقهم                
             وتندرج أنشطة   .  ٢               ً                                                                         االقتصادية، إخالالً بالتزام الدول بتهيئة الظروف االجتماعية واالقتصادية املشار إليها يف املادة    

                                                                                                 وق اإلنسان املتمثلة يف توجيه االنتباه إىل عدم وفاء الدولة بالتزامها يف هذا الصدد ضمن نطاق                               املدافعـني عن حق   
  .                                                      احلماية اليت يوفرها اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان



A/HRC/4/37 
Page 11 

  .                                                                                                  وأصـبح العمل االجتماعي من أجل إعمال احلقوق يتجلى بشكل متزايد يف األعمال اجلماعية والعامة               -  ٢٩
                                                                                                      ما يبينه التقرير يف الفقرات التالية، أصبح هذا الشكل من االحتجاج على االنتهاكات أو مقاومتها                             وعـلى حنـو     

                               من اإلعالن املتعلق باملدافعني       ١٢                                           وحيظى العمل اجلماعي باحلماية مبوجب املادة         .      ً                        معرضاً بشدة للمضايقة والقمع   
                األنشطة السلمية   "                       غريه، يف أن يشترك يف                                                                         عن حقوق اإلنسان، اليت تعترف حبق كل شخص، مبفرده وباالشتراك مع            

َ                                                وُتمنح الذيَن يقاومون أو يعارضون األفعال اليت تؤثر يف           "                                                   ملناهضـة انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية                ُ 
          ، وأحكام    ١٢                        ويف إطار أحكام املادة       .                                        ً      ً                             التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية محايةً فعالةً يف ظل القانون الوطين          

                                                      ، اليت تنص على حرية احلصول على املعلومات ونشرها،          ٦                                                    ، اليت تشري إىل احلق يف حرية التجمع، ومع املادة            ٥       املادة  
  .                                                                                           تعترب األنشطة اجلماعية السلمية وسيلة مشروعة لتوجيه اهتمام اجلمهور إىل املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان

                                    ً                      ثل هذا الشكل من اإلجراءات العامة أيضاً وسيلة لزيادة                                                                ويف سـياق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مي        -  ٣٠
                                                                                من اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان على مسؤولية الدولة يف اختاذ              ١-  ١٤              وتشدد املادة     .                  الوعي هبذه احلقوق  

                  ياسية واالقتصادية                                                                            املناسـبة لتعزيز فهم مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها حلقوقهم املدنية والس                [...]            الـتدابري    "       مجـيع   
                                                                             ولذلك، جيب على الدولة أن تشجع املبادرات املتخذة من مجيع األطراف املؤثرة               ).  ١-  ١٤       املادة     " (                     واالجتماعية والثقافية 

  .                                                                                      املعنية لتعزيز هذا الفهم عن طريق الوسائل اليت يقرها اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان

 يت أدلت هبا جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليقات العامة ذات الصلة ال-٥

                                                                                                أوضحت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقاهتا العامة، الطبيعة احملددة اللتزامات الدول  -  ٣١
                  أنه رغم التسليم  )    ١٩٩٠ ( ٣                                                           وعلى سبيل املثال، تبني الفقرتان األوليان من التعليق العام رقم   .                  األطراف مبوجب العهد

                                                        التزامات للدول منها التعهد بضمان التمتع باحلقوق         ١- ٢                                                         خبضـوع الـتزامات الدول للموارد املتاحة، تضع املادة          
  .                                            ً                                                  االقتصادية واالجتماعية والثقافية دومنا متييز أياً كان نوعه وباختاذ خطوات إجيابية إلعمال مجيع هذه احلقوق

    بأن   "                     التطبيق احمللي للعهد   "      بشأن    )     ١٩٩٨ ( ٩                              ألوىل من تعليقها العام رقم                                       كما تعترف اللجنة، يف الفقرة ا      -  ٣٢
               ً     ً      ً                                             ّ                                             العهـد يعتمد هنجاً عاماً ومرناً يف ما يتعلق بوفاء الدول بالتزاماهتا، وهو هنج ميكّن من مراعاة خصائص النظامني                  

                  غري أن اللجنة     .                             ً                                                             القـانوين واإلداري لكل دولة، فضالً عن اعتبارات أخرى ذات صلة جيب أن تؤخذ يف احلسبان               
            هذه املرونة   "                                                                                                         املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشدد، يف الفقرة التالية من نفس التعليق، على أن               

   ".                                                                                           تقترن بالتزام كل دولة طرف باستخدام كافة الوسائل املتوفرة لديها إلعمال احلقوق املعترف هبا يف العهد

           ُ                                                                ، ينبغي أن ُينظر إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون من أجل                                            ويف ضوء هذه التعليقات العامة     -  ٣٣
                                                                                                          إعمـال احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية كقوة تدفع بالدول األطراف إىل اختاذ خطوات إجيابية حنو             

  .                                                     التصديق على العهد وتنفيذه، وإعمال احلقوق املعترف هبا فيه

               طبيعة التزامات  "     بشأن   )     ١٩٩٠ ( ٣                                       نة يف الفقرة اخلتامية لتعليقها العام رقم                           وباإلضافة إىل ذلك، تؤكد اللج -  ٣٤
                                                                                           الـتعاون الدويل من أجل التنمية، وبالتايل من أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية              "           عـلى أن      "        الـدول 

               سان يف كل من                                                 وينطبق ذلك على عمل املدافعني عن حقوق اإلن          ".                                            ً        والثقافية هو التزام يقع على عاتق الدول كافةً       
                       ً                                                    فهذه البلدان تعتمد مجيعاً على الدعوة إىل التأكيد على صيغ التعاون اليت             ".        النامية "                                الـبلدان املـتقدمة والبلدان       "

  .                                                                                                   تضمن توفر املوارد واستخدامها السليم ألغراض التنمية مبا يكفل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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   )    ١٩٩٨ (  ١٠                       من تعليقها العام رقم  ٣                                              حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف الفقرة                       وتالحظ اللجنة املعنية با -  ٣٥
   من  "             ، على أنه     "                                                                                    دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           "      بشأن  

                                 يع األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا                                                                     الضروري إيالء احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العناية التامة يف مج
      إسداء   )  ج    : "(                                                                           كما تقترح اللجنة قائمة باألنشطة اليت ميكن االضطالع هبا، كاألنشطة التالية             ".               هـذه املؤسسات  

                                                                                                  ً   املشورة التقنية أو االضطالع بدراسات استقصائية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك بناًء 
                                  ورصد إعمال حقوق حمددة معترف هبا يف     )  و  "(   ؛   "                                         سلطات العامة أو الوكاالت املختصة األخرى                     عـلى طلـب ال    

        [...]".                                                         العهد، وتقدمي تقارير عن ذلك إىل السلطات العامة واجملتمع املدين 

  املدافعون عن حقوق اإلنسان وعملهم يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-باء 

     ً                  بالغاً خبصوص املدافعني       ٣٦٨                                                          والية، أرسلت املمثلة اخلاصة إىل احلكومات ما ال يقل عن                           مـنذ إنشاء ال    -  ٣٦
                                                   ويتلقى هؤالء املدافعون هتديدات شفوية ومكتوبة ويف         .                                                          املعنـيني بتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
                          ت خالل املظاهرات واالجتماعات                     كما يتعرضون لالعتداءا  .                                              شكل أعمال رمزية، كتسليم أكاليل للدفن إىل أسرهم

  .                                                                              وخيضع املدافعون وأفراد أسرهم لالعتداء اجلسدي واالختطاف والتعذيب وحىت القتل           .                      وغريهـا من التجمعات   
  . ُ                      ُ  َ  َ                                                      وُيذكر أن هذه االنتهاكات ُترَتكَب من جانب الدولة أو وكاالهتا ومن قبل وكاالت غري حكومية

                                                                أنشطة املدافعني يف جماالت حمددة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                                        وتتـناول األجـزاء الفرعية السبعة التالية         -  ٣٧
                  ً                                                                                  ويتضمن كل فرع حتليالً ألنشطة املدافعني يف أحد هذه اجملاالت احملددة، وذلك باالستناد إىل حاالت انتهاك                  .            والثقافـية 

                                  ة اخلاصة إىل احلكومات منذ إنشاء                                                         وتستند هذه احلاالت إىل البالغات اليت وجهتها املمثل         .                            حقوق املدافعني يف ذلك اجملال    
                      ً     ً     ويقدم الفرع التايل عرضاً عاماً       .                                                                                       الوالية، وال ميكن حتديد التوزيع اجلغرايف هلذه االنتهاكات إال بالرجوع إىل هذه البالغات            

       ثقافية                                                                                                                   للـتحديات اليت يواجهها املدافعون الذين ينشطون يف إطار اجملموعة الكاملة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال               
  .                                                                وانتهاكات احلقوق املعترف هبا يف اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان

  احلقوق يف األرض، واملوارد الطبيعية، والقضايا البيئية-١

                                                                                         من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تتطرق إىل مسألة              )  ٢ ( ١                تـنص املـادة      -  ٣٨
                 ً                                              جلميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها اخلاصة، أن تتصرف بثرواهتا            : "                                           لقة باألرض واملوارد الوطنية، على ما يلي                 احلقوق املتع 

                                                                                                                               ومواردها الطبيعية حبرية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة                 
                   وتكمل هذه األحكام      ".                                                       يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة                 وال جيوز   .                                املتـبادلة وعن القانون الدويل    

ُ                        وقد ُخصص الفرع الرابع من       .                                                                               مـن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املشار إليها أعاله بشأن احلق يف التملك               ١٧         املـادة        
       [...]"                          بادئ التنمية املستدامة            دعمها مل  "                                   ، وتؤكد الدول األعضاء من جديد        "                     محاية بيئتنا املشتركة   "                       إعـالن األلفية ملسألة     

        [...]".                                                                تطبق، يف مجيع أنشطتها البيئية، أخالقيات جديدة حلفظ الطبيعة ورعايتها  "         وتقرر أن 

     ً                                              بالغاً تتعلق بانتهاكات حقوق املدافعني املعنيني بقضايا   ٨١                                            ومـنذ إنشاء الوالية، أرسلت املمثلة اخلاصة       -  ٣٩
                                                                        نفط، والغاز، والغابات، واملياه، وبالقضايا البيئية، كالتلوث وإغراق                                                  احلـق يف األرض، واملـوارد الطبيعية، كال       

  .                               النفايات وما يتصل بذلك من قضايا



A/HRC/4/37 
Page 13 

                                                                                                          ويف بلـدان أمـريكا الالتينية وأجزاء من آسيا، يبدو أن املدافعني العاملني يف اجملاالت املتصلة باحلق يف                   -  ٤٠
                                                   جه خاص لالعتداءات والنتهاك حقوقهم القائمة مبوجب                                                                   األرض أو املوارد الطبيعية أو القضايا البيئية معرضون بو        

                           ً     ً                            وقد أرسلت املمثلة اخلاصة عدداً كبرياً من البالغات إىل حكومات        .                                          اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان     
    ٢٣     ً                                      بالغاً إىل حكومات يف أمريكا اجلنوبية، و         ٤٥            كما أرسلت      ).        حاالت  ٩ (           وغواتيماال    )        حالة   ١٢ (           الـربازيل   

  .                إىل حكومات يف آسيا    ً  بالغاً 

                                                    ً     ً                                     واملسائل املتعلقة باحلق يف األرض واملوارد الطبيعية هتم عدداً كبرياً من املدافعني الذين ينتمون إىل السكان  -  ٤١
ٍ              ً   ويف غالب األحيان، يسعى هؤالء السكان إىل ضمان حقهم يف استخدام أراٍض يعتربوهنا ملكاً   .                األصليني واألقليات                                                            

                                                     ألف الذي يتناول مسألة الشعوب األصلية واألقليات، تقدم -              ً  ويف الفرع ثالثاً   .      ألراضي                      هلم، ويف العيش على هذه ا
  .                                                               املمثلة اخلاصة معلومات إضافية عن التحديات اليت يواجهها هؤالء السكان

                                                                                                   والنسـاء مـن أكثر الفئات عرضة لالنتهاكات كلما تعلق األمر باحلقوق يف األرض، وال سيما حقوق                  -  ٤٢
                                                                                      دافعات إىل مكافحة القوانني واملمارسات العرفية املتعلقة باإلرث والقائمة على التمييز اليت حترم         وتسعى امل  .     اإلرث

                   وتقدم املمثلة اخلاصة   .                                                                            املرأة من املساواة يف حقوق امللكية واإلرث والتصرف باملمتلكات، مبا فيها األرض واملسكن
                                        جيم أدناه، الذي يتناول مسألة املدافعات -        ً  رع ثالثاً                                                      معلومات إضافية عن التحديات اليت تواجهها املدافعات يف الف

   .               عن حقوق اإلنسان

                                                                                                    وقـد تطرقت املمثلة اخلاصة إىل حاالت تتعلق باعتداءات عنيفة وهتديدات تعرض هلا صحفيون قاموا يف                 -  ٤٣
  ،     ٢٠٠٦       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .                                                                             إطـار عمـلهم بإلقاء الضوء على قضية احلقوق يف األرض واملوارد الطبيعية            

                                             ً                                                 أرسلت املمثلة اخلاصة إىل حكومة االحتاد الروسي بالغاً يتعلق باعتداء مزعوم تعرض لـه صحفي متحمس لتغطية 
                                      ويزعم أن هذا الصحفي تعرض لالعتداء        .                                                                  قضـية احلقـوق يف األرض يف سياق االستيالء على األراضي الزراعية           

  .                                   مبناسبة حضوره اجتماع بشأن هذه القضية

                                ً      ً      ً                                          ون عمل الناشطني يف جمال البيئة متصالً اتصاالً وثيقاً بقضايا احلقوق يف األرض واملوارد                   ً            وكـثرياً مـا يك     -  ٤٤
                                               ً      ً                                              وباإلضافة إىل ذلك، يرتبط عمل هؤالء الناشطني ارتباطاً وثيقاً مبجاالت منها احلق يف الصحة واحلق يف                  .           الطبيعـية 

                                               دد من البالغات والتقارير اليت صدرت عنها يف                                                     وقد تناولت املمثلة اخلاصة هذه املسألة يف ع         .                        الغـذاء واحلق يف املاء    
           ، عن قلقها     ٢٠٠١                                                         وقد أعربت املمثلة اخلاصة، عقب زيارهتا إىل قريغيزستان يف عام      .                                 إطـار زياراهتا القطرية الرمسية    

    ). E/CN.4/2002/106/Add.1             انظر الوثيقة  (                                                                      إزاء حمنة املدافعني الذين نددوا بإغراق النفايات النووية وأثره على البيئة 

                                                                                                       وتبني اإلحصاءات املتعلقة بالبالغات اليت أرسلتها املمثلة اخلاصة أن املدافعني العاملني يف جمال احلقوق يف                -  ٤٥
                                                                                                                األرض واملـوارد الطبيعـية، هم ثاين أكثر الفئات عرضة خلطر القتل بسبب ما يضطلعون به من أنشطة يف جمال                    

                        من املدافعني الذين يزعم   ٣٥                          ة بالغات تتعلق مبا ال يقل عن                      وقد أرسلت املمثلة اخلاص  .                      الدفاع عن حقوق اإلنسان
               من املدافعني     ١٤                                             ويف الفلبني وحدها، يذكر أن ما يزيد على           .                                                    أهنـم قتلوا بسبب هذه األنشطة منذ إنشاء الوالية        

   .     ٢٠٠٦                                                           املعنيني بقضايا احلقوق يف األرض واإلصالح الزراعي قد قتلوا خالل عام 
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  .                         ً                                                  يف جمال احلقوق يف األرض غالباً ما ينظمون أنفسهم يف شكل حركات اجتماعية                                   واملدافعـون العاملون     -  ٤٦
                                                                                                           وهي عادة حركات شعبية واسعة النطاق ختتلف يف تنظيمها عن املنظمات غري احلكومية، كما يف هيكلها األفقي                 

           من هذه                        وال بد من ذكر اثنني      .                                                                 وقـد واجهت هذه احلركات واملدافعون الناشطون فيها عدة حتديات           .         املتمـيز 
                                                                                                               التحديات، أوهلما اهتام هذه احلركات بعدم االمتثال إلجراءات التسجيل املطلوبة، واعتبارها بالتايل تنظيمات غري              
                                                                                                               مشروعة، يف حني أن السبب احلقيقي لعدم قيامها بإجراء التسجيل هو أن هذه احلركات ال تتوفر لديها اهلياكل                  

ٍ                      ى السلطات، كتوفر مقٍر أو أمانة دائمني                                                      التنظيمـية الالزمة للقيام بإجراء التسجيل لد                                والتحدي الثاين هو اهتام      .                    
   .             وما شابه ذلك  "                     تشكيل عصابات إجرامية "                                      املدافعني الناشطني يف احلركات االجتماعية ب  

                         ً                                  ، أرسلت املمثلة اخلاصة بالغاً إىل حكومة الربازيل خبصوص توقيف أحد     ٢٠٠٦       أكتوبر  /             ويف تشرين األول -  ٤٧
        التحريض  "  و   "                    تشكيل عصابة إجرامية "                                                  طني يف حركة العمال غري املالكني لألرض، واهتامه املزعوم ب               املدافعني الناش

                                                                                                وأعربت عن خماوفها من أن تكون األسباب الكامنة وراء توقيفه وسجنه، هي األنشطة اليت يضطلع                  ".           على اجلرمية 
                        ، أرسلت املمثلة اخلاصة        ٢٠٠٥      مارس   /   ذار     ويف آ   .         ً                                                       هبـا دفاعاً عن حقوق العمال االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

    ً                                                                 ً       ً                            بالغـاً إىل نفـس احلكومة خبصوص إحدى املدافعات، يزعم أهنا قتلت ألسباب تتصل اتصاالً مباشراً مبا كانت                  
   .                      ً                                                           تضطلع به من عمل دفاعاً عن حقوق العمال الريفيني واإلصالحات املتعلقة باألراضي يف الربازيل

 النقابات العمالية حقوق العمال، مبا يف ذلك أنشطة -٢

            تعترف الدول  "                                                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن            ٦            تنص املادة    -  ٤٨
                                              شخص من حق يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل                                 باحلق يف العمل، الذي يشمل ما لكل      [...]        األطراف 

                  ً                   ويتناول العهد أيضاً حق كل شخص يف          ".                     اسبة لصون هذا احلق                          وتقوم باختاذ تدابري من                                خيـتاره أو يقـبله حبرية،     
           ويف االنضمام       [...]                تكوين النقابات  "             وحق كل شخص يف   )  ٧      املادة         [...]" (        ومواتية    ة                     التمتع بشروط عمل عادل "
    عية                  االقتصادية واالجتما                  قصد تعزيز مصاحله ى                         قواعد املنظمة املعنية، عل ى                  تارها، دومنا قيد سو   يت خي              الـنقابة ال   إىل

   ). ٨      املادة           [...]" (       ومحايتها

                                         ً                                                      ومسألة حقوق العمال هي أكثر املسائل انتشاراً فيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة اليت يتعرض هلا املدافعون  -  ٤٩
                               ً  وهذه االنتهاكات املزعومة خطرية جداً    ).       قضية   ١١٥ (                                                    العاملون يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .                                                      بإجراءات موجزة، والتعذيب، والقمع بعنف، والتهديد بالقتل             وتشمل اإلعدام 

                                                                                                     وميـارس القمـع يف عدد كبري من البلدان ضد املدافعني العاملني يف جمال حقوق العمال، ال سيما ضد                    -  ٥٠
                                                         وقد التقت املمثلة اخلاصة خالل كل من زياراهتا القطرية           .                                                        العاملني بشأن هذه املسألة من خالل النقابات العمالية       

  .                                                                                                          الرمسـية بناشطني نقابيني أبلغوها حبدوث انتهاكات للحقوق املعترف هبا يف إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان               
                                                                                                              وفيما يتصل باحلاالت اليت أبلغت هبا املمثلة اخلاصة، يتبني مع ذلك أن معظم حاالت هتديد السالمة اجلسدية اليت                  

   .   ية                                               يواجهها الناشطون النقابيون حدثت يف أمريكا الالتين

     ً          بالغاً يتعلق      ١٩٠                                                             ً       ُ                    ويظـل املدافعون العاملون يف جمال حقوق العمال أكثر الفئات استهدافاً، وقد أُرسل               -  ٥١
                 يناير إىل تشرين    /                              أشهر متتد من كانون الثاين       ١٠            وخالل فترة     .                                              مبقـتل مدافعـني بسـبب عملهم يف هذا اجملال         
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       كما مت    .       ً       ً                       ناشطاً نقابياً يف كولومبيا وحدها        ١١٢                                             ، تلقت املمثلة اخلاصة تقارير تتعلق مبقتل          ٢٠٠١        أكتوبر   /    األول
                                                     وال تتضمن هذه األرقام حماوالت االغتيال اليت باءت بالفشل أو   .     ٢٠٠٦                          حالة قتل يف الفلبني يف عام   ١١          إبالغها ب  

    .                     حاالت التهديد بالقتل

   وال   .                 عملهم النقايب                                                                                   وأغلب املدافعني الذين يعملون يف جمال حقوق العمال يضطلعون هبذه املهمة يف إطار             -  ٥٢
                                                                                                             يروق للحكومات أن ترى الناشطني النقابيني يدافعون عن حق العمل ومجيع احلقوق املتصلة به، مثل حق تكوين                 

                    َّ                                                       ويف أغلب احلاالت اليت وجَّهت فيها املمثلة اخلاصة رسائل إىل احلكومات بشأن              .                            نقابات عمالية وحق اإلضراب   
                       ُ                                          ضاء النقابات العمالية، ُيزعم أن السلطات هي اليت كانت تقف وراء                                                اهلجمـات أو التهديدات اليت يتعرض هلا أع       

                ، أن مدامهة قوات     ٢٠٠٥                                                      وأعلنت املمثلة اخلاصة، بعد زيارة قامت هبا إىل نيجرييا يف      .                        هذه التهديدات واهلجمات  
   ).E/CN.4/2006/95/Add.2             انظر الوثيقة  (                               األمن للنقابات تبدو ممارسة شائعة 

                                                                               اخلاصة حاالت تتعلق بصحافيني يعملون على تعزيز حقوق العمال من خالل القيام                                     وقـد عاجلـت املمـثلة        -  ٥٣
                       يف لومومباشي، جبمهورية La Tribune  "        التريبون "                                     ومن األمثلة على ذلك حالة مراسل لصحيفة   .                 بتحقـيقات صحفية 

                 لعمال املناجم يف                               عن ظروف العمل املزرية          ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران  ٥                                    ً                الكونغـو الدميقراطـية، قـيل إنه نشر مقاالً يف           
   ".             التشهري اجلنائي "                                                            وكانت نتيجة ذلك أن حكم على الصحايف بالسجن ملدة مخس سنوات بتهمة   .       ليكاسي

  الزواج واألمهات واألطفال-٣

                                                                                           من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املقام األول حبماية               ١٠            هتتم املادة    -  ٥٤
                                                  ً                             توفري أكرب قدر ممكن من احلماية واملساعدة لألسرة، وخصوصاً عندما تتحمل األسرة مسؤولية                األطفال وتنص على

         ً                                                             وتنص أيضاً على توفري احلماية لألطفال والشباب من االستغالل االقتصادي            .                                     رعاية وتربية األطفال الذين تعيلهم    
  .                   ً ها مجيع الدول تقريباً                                                      وترد كامل حقوق الطفل يف اتفاقية حقوق الطفل اليت صدقت علي  .          واالجتماعي

                                                                                       من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال تشري إىل املرأة               ١٠                 ورغم أن املادة     -  ٥٥
                                                                                                  إال يف نطاق ضيق، كزوجة أو أم أو طفلة فإهنا متنح محاية هامة باقتضائها أن الزواج جيب أن ينعقد برضا الطرفني 

                                     ونظرت املمثلة اخلاصة يف حاالت تتعلق        .                                        خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده                                   وتوفـر محايـة خاصة لألمهات     
                                                                 ، مثل االجتار بالنساء واإلكراه على الزواج، إضافة إىل اإلجهاض            ١٠                                            مبدافعـني يثريون مسائل ذات الصلة باملادة        

  .                        أو التعقيم القسري للمرأة /        القسري و

                                                         ضد املرأة بصفة شاملة على حق املرأة يف عدم التمييز،                                                             وتـنص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          -  ٥٦
             ً                                       ، رغم أن عدداً من الدول أدخل حتفظات كثرية على           )     ً   بلداً    ١٨٥ (                                        ً        وقد صدقت على االتفاقية مجيع البلدان تقريباً        

   وق                                   ً     ً                             وال تزال النسبية الثقافية تشكل حتدياً كبرياً أمام املدافعني عن حق            .                            ألسباب ثقافية أو دينية      ١٦    و  ٢          املـادتني   
  .                                         املرأة يف املساواة ويف حياة كرمية ختلو من العنف

                                                                            رسالة إىل احلكومات، منذ إنشاء الوالية املتعلقة باملدافعني الذين يثريون             ٣٦                          وقد وجهت املمثلة اخلاصة      -  ٥٧
                                                                                                        مسائل أخرى جبانب تلك املشار إليها أعاله، مثل عمل األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال ووضع األطفال يف                

   .                                   جون وتلقني األطفال مبادئ حقوق اإلنسان   الس
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ّ                                         وُوّجهت غالبية هذه الرسائل إىل بلدان يف آسيا  -  ٥٨  ُ    ).  ١٠ (               ويف الشرق األوسط   )   ١٢ ( 

                                                                              ، أرسـلت املمثلة اخلاصة رسالة إىل حكومة بريو تتعلق حبالة وقعت يف تشرين                  ٢٠٠٤        مـايو    /         يف أيـار   -  ٥٩
   م    ً                                                  طفالً من أطفال الشوارع يف ليما، ومن كان يصطحبه          ٠  ١٥ ُ  َّ                                ُيدَّعى فيها أن ما يقرب من            ٢٠٠٣       نوفمرب   /     الثاين

                                                                                                               مـن أشـخاص كـبار، وقعوا ضحية القوة املفرطة اليت استخدمتها الشرطة ضدهم أثناء قمعها ملظاهرة نظمتها                  
                            ، وجهت رسالة إىل حكومة نيبال     ٢٠٠٥      فرباير  /       ويف شباط  .                                                   الـرابطات املعنية بالدفاع عن قضية أطفال الشوارع    

   .                                                                        الذي تعرض له أحد املدافعني الذين يعملون على مكافحة عمل األطفال واالجتار هبم              تتعلق باالعتقال

                                                                         ، أرسلت املمثلة اخلاصة ست رسائل مشتركة إىل حكومة الصني تتعلق مبحام                ٢٠٠٥       سبتمرب   /           ومنذ أيلول  -  ٦٠
       يت تفيد                                                                                       أعمـى متخصص يف حقوق اإلنسان وزوجته كانا يقومان بتحقيق بشأن ادعاءات سكان إحدى القرى ال   

   أو  /                                                                                                           بـأن سـلطات املدينة تفرط يف استعمال العنف لتطبيق حصص الوالدات اليت أقرهتا احلكومة، مثل التعقيم و                 
        التجمهر  "           ً            سنوات حبساً بتهمة      ٤                       ً                              وقد حكم على احملامي مؤخراً بالسجن ملدة تزيد على            .                  اإلجهـاض القسريني  
ّ               التخريب املتعّمد للممتلكات   " و  "                     لتعطـيل حركة السري                       ً        وقد عاىن حمامومها أيضاً من       .                     زوجته نفس التهم         وتواجه  "             

  .                                      العديد من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

  احلق يف السكن واإلخالء القسري-٤

      من    ١١           ويف املادة     .                                                                                 احلق يف السكن الالئق هو من حقوق اإلنسان األساسية املعترف هبا على نطاق واسع              -  ٦١
                 كل شخص يف مستوى   حبق "                                         واالجتماعية والثقافية، تقر الدول األطراف                                  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية

                                                                                              معيشـي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه   
  )     ١٩٩١   ( ٤                                                                                            وخلصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم              . "         املعيشـية 
                                                                           ، إىل أن إخالء املساكن باإلكراه يتعارض بداهة مع مقتضيات العهد، وسعت             "                     باحلق يف السكن الالئق    "          املـتعلق   

                                                                 الذي يتناول بشكل خاص إخالء املساكن باإلكراه، إىل تعريف أوجه            )     ١٩٩٧   ( ٧                                 اللجنة، يف تعليقها العام رقم      
   .                 اإلخالء غري القانوين

                                    حالة ختص املدافعني العاملني يف جمال احلق   ٢٤                           ذ إنشاء واليتها، رسائل بشأن                       ووجهت املمثلة اخلاصة، من -  ٦٢
  .       يف السكن

                                                                                                      وتلقت املمثلة اخلاصة معلومات من مجيع املناطق، مبا يف ذلك الصني والفلبني وكمبوديا وكوريا اجلنوبية                -  ٦٣
  .                    ئيل؛ وتركيا وكرواتيا                                                                   واهلند؛ وأنغوال وزميبابوي والسودان؛ واألرجنتني وإكوادور وغواتيماال؛ وإسرا

                                              ً                                            ويدعـو املدافعون العاملون يف جمال احلق يف السكن أيضاً إىل عدم التمييز ضد األقليات يف تأمني السكن    -  ٦٤
                                                                                                     كما يقومون حبمالت ضد عمليات اإلخالء غري القانوين أو القسري ذات الصلة مبشاريع مثل بناء السدود                  .     هلـم 

         بالتنمية  "                                                       احلديدية وأنابيب الغاز وخمتلف أنواع مشاريع املعنية                                                        وإنشـاء الطـرق السـريعة ومد خطوط السكة          
                   ً                        ويعمل املدافعون أيضاً على مكافحة العقاب        .                            أو التحضري لأللعاب األوملبية     "           جتميل املدن  "               ، مبا يف ذلك      "      احلضرية

      ملمثلة        وعربت ا   .                                                                          ً              اجلمـاعي املتمثل يف اإلخالء القسري للمساكن وعلى ضمان حقوق األشخاص املشردين داخلياً            
ُ                 عن قلقها بشأن أعمال العنف وغريها من األعمال اليت ُزعم ارتكاهبا حبق     ٢٠٠٣                             اخلاصة بعد زيارهتا إىل تايلند يف                                                 
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   ). E/CN.4/2004/94/Add.1 (                                                                    املدافعني أثناء االحتجاجات على مشروع مد خط أنبوب غاز وتشييد أحد السدود 
       ً                                                مشتركاً مع املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر                                   ً     ، أصدرت املمثلة اخلاصة بياناً        ٢٠٠٦       يونيه   /          ويف حزيران 

                                                                                                     مـن العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مالئم وللحق يف عدم التمييز يف هذا السياق، تعرب فيه عن قلقها       
  ر                                                                                              إزاء التدابري اليت اختذهتا حكومة كمبوديا ملنع املدافعني عن حقوق اإلنسان من رصد عملية اإلخالء القسري ألكث

  .                                      من ألف قاطن مبحاذاة هنر باساك يف بنوم بنه

  .       ُ                                             قضية قُتل فيها مدافعون بسبب عملهم يف جمال احلق يف السكن  ١٢                                   وقد بتت املمثلة اخلاصة فيما ال يقل عن  -  ٦٥

                                                                                                          وتشـري املمثلة اخلاصة، يف التقرير عن بعثتها إىل إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة، إىل املدافعني من                 -  ٦٦
       وأعربت    ). E/CN.4/2006/95/Add.3/para.13     انظر  (                                             راد واجملموعات الذين يقومون حبمالت ضد هدم املنازل    األف

                                                                                                                املمثلة اخلاصة من جديد عن قلقها بشأن مقتل راشيل كوري اليت دهستها جرافة عسكرية إسرائيلية يف خميم رفح                  
                                ويعكس تقرير بعثتها إىل أنغوال       .     ٢٠٠٣    رس    ما /       آذار   ١٦                                                         لالجـئني أثناء حماولتها التصدي لعملية هدم املنازل يف          

                                                                                                          كذلـك وضـع املدافعـني عـن حقـوق اإلنسـان العـاملني يف جمـال احلـق يف السـكن يف هـذا البلد                         
) E/CN.4/2004/101/Add.2.(   

  احلق يف الغذاء واملاء-٥

              واالجتماعية                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        ١١                                             احلق يف الغذاء من العناصر املكونة للمادة         -  ٦٧
                  شرط أساسي من شروط  "                                                                ومن الواضح أن احلق يف املاء يندرج باملثل ضمن هذه الفئة كذلك، مبا أنه   .  )١ (         والثقافية
                     وباحلق يف احلياة املنصوص   )   ١٢           من املادة  ١       الفقرة  (             ً              ً      ً                  ومبا أنه أيضاً مرتبط ارتباطاً وثيقاً باحلق يف الصحة  )٢ ( "     العيش

                                                     وتورد اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        .                       قوق املدنية والسياسية                                    علـيه يف العهد الدويل اخلاص باحل      
  .  ١٥                                                                           والثقافية تفاصيل أكثر بشأن احلق يف املياه يف القانون الدويل يف تعليقها العام رقم 

         الغذاء                                                                                  ووجهت املمثلة اخلاصة، منذ إنشاء واليتها، مخس رسائل تتعلق باملدافعني العاملني يف جمال احلق يف -  ٦٨
                                                        رسالة إىل حكومة الصني تتعلق باعتقال أحد املدافعني العاملني     ٢٠٠٥      سبتمرب  /             ووجهت يف أيلول  .              أو احلق يف املاء

                               وأرسلت رسالة أخرى إىل حكومة       .                                                                            عـلى توفـري الغذاء واملأوى لالجئني من كوريا الشمالية يعانون من اجلوع            
                                       كان يعمل على تأمني احلق يف األراضي والغذاء   Embera      ألمبريا                                             كولومبيا تتعلق بقتل قائد أحد اجملتمعات األصلية 

  .                       والصحة للمجتمعات األصلية

                                                      

1 According to paragraph 2 of article 11, the States parties, recognizing the �fundamental right to everyone 
to be free from hunger”, “shall take, individually and through international cooperation, the measures, 

including specific programmes, which are needed: (a) to improve methods of production, conservation and 

distribution of food […] and (b) taking into account the problems of both food-importing and food-

exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need”. 

2 General comment No. 15 (2002), on �The Right to Water (articles 11 and 12 of the Covenant).� 
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  احلق يف الصحة-٦

          كل إنسان   "                                                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حق              ١٢            تنص املادة    -  ٦٩
             ً      ً                  يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإعمال احلقوق      "       والذي    "   غه                                        من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلو       ى                      يف التمتع بأعلى مستو   

              مبا فيها احلق                                                                                  األخرى من حقوق اإلنسان ويعتمد على ذلك، بالشكل الذي يرد يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان
                                                         نية، واحلياة، وعدم التمييز، واملساواة، وحظر التعذيب،                 امة اإلنسا                                              يف املأكل، واملسكن، والعمل، والتعليم، والكر     

  . )٣ ( "                                                          والوصول إىل املعلومات، وحرية تكوين اجلمعيات، والتجمع، والتنقل        خلصوصية،  وا

                                                رسالة تتعلق باملدافعني العاملني يف جمال احلق          ٣٦                                                     ومنذ إنشاء والية املمثلة اخلاصة، وجهت هذه األخرية          -  ٧٠
                  لق باألسرة وحقوق                            ً                                                    وتـرد بعض هذه الرسائل أيضاً يف بعض الفروع األخرى، ال سيما الفرع املتع               .           يف الصـحة  

   ).      أعاله  ٦٠     إىل   ٤٨                انظر الفقرات من  (       العمال 

  .                                                                                                      وقـد أرسـلت رسـائل تتعلق باملدافعني العاملني يف جمال احلق يف الصحة إىل البلدان يف مجيع املناطق                   -  ٧١
                                                                                                  ووجهـت عشـرة رسائل إىل حكومة إسرائيل تتعلق حباالت متت فيها مهامجة أو هتديد العاملني يف مجعية اهلالل          

                                                                                                               محـر الفلسطيين أو غريها من املنظمات الفلسطينية أو الدولية اليت تعمل على تعزيز ومحاية احلق يف الصحة يف                     األ
   .                        األراضي الفلسطينية احملتلة

             واليت تتعلق     ٢٠٠٣                  ّ                           ُ                              ويف هذا السياق، تذكّر املمثلة اخلاصة باحلالة اليت أُحيلت إىل حكومة إسرائيل يف عام  -  ٧٢
                                                                      يشري إىل أن رئيس خدمات الطوارئ الصحية جلمعية اهلالل الفلسطيين يف مدينة جنني   ٠٢  ٢٠                   بتقرير يعود إىل عام 

  .                                                                             قد قتل إثر هجوم على سيارة اإلسعاف اخلاصة به وهو حياول إنقاذ طفلة عمرها تسع سنوات

     ناعة  مل ا           فريوس نقص                                                                                         ويعمل العديد من املدافعني الذين يشجعون احلق يف الصحة على مسائل مرتبطة مبكافحة               -  ٧٣
                                                                   وتدرك املمثلة اخلاصة أن مثل هؤالء املدافعني يواجهون حتديات فيما            .  )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /      البشري

  .                                                                                            يتعلق باالعتراف بأن عملهم هو عمل يتعلق حبقوق اإلنسان، باإلضافة إىل الوصم املرتبط هبذه املسألة الصحية

                                                         اصة إىل حكومة الصني بشأن أحد املدافعني وزوجته، وكالمها                            ، كتبت املمثلة اخل       ٢٠٠٤       يوليه   /       ويف متوز  -  ٧٤
                                                                          ويريدان االحتجاج على الرعاية الصحية واخلدمات غري املناسبة اليت يتلقاها                    ملناعة البشري  ا           فريوس نقص            مصابان ب 

ّ       وُيّدعى  .                 يف مدينة شانغكيو )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /            ملناعة البشري ا         فريوس نقص                املرضى املصابون ب  ُ  
      أغسطس  /      ويف آب   .                                                                                                أهنمـا اعتقال أثناء حماولتهما تقدمي عريضة تظلم إىل إدارة الصحة الوطنية بشأن هذه املسألة              

      ، وهي  "         بلو داميند "                                                                                 ، وجهـت املمـثلة اخلاصة رسالة إىل حكومة نيبال بشأن أعضاء مجعية املاسة الزرقاء             ٢٠٠٤
                                     ً              املثليني وثنائي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً وحاملي                                                                 مـنظمة غـري حكومية تقوم بأنشطة التوعية للسحاقيات و         

    وقد   .  )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /            ملناعة البشري ا         فريوس نقص                              صفات اجلنسني، وتنظم محالت ملكافحة 
     ً                   عضواً يف الشارع دون       ٣٩                   وألقي القبض على      "                     تشجع املثلية اجلنسية   "                                        صدر أمر خاص بإغالق املنظمة حبجة أهنا        

                                              ويدعي ثالثة أعضاء أهنم تعرضوا للضرب واالغتصاب من   .       ساعة  ١٥                                 ة ومت احتجازهم دون أكل أو شرب ملدة   هتم
                                                      

3 General comment No. 14 (2000), para. 3. 
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                                                              ، وجهت املمثلة اخلاصة رسالة إىل حكومة جامايكا تتعلق حبالة لينفورد     ٢٠٠٥      ديسمرب  /              ويف كانون األول   .            قبل الشرطة 
                                             قوق األشخاص املهمشني يف اجملتمع اجلامايكي، مبا                  ُ                                                   هاريف الذي ُيزعم أنه قتل بسبب أنشطته يف الدفاع عن ح           ̀     ستيف̀ 

      أغسطس  /      ويف آب   .  )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /             ملناعة البشري  ا           فريوس نقص                             يف ذلك األشخاص املصابون ب    
  Friends with Red Ribbon     ً                         عضواً من أصدقاء الشريط األمحر   ١١                                  ، وجهت رسالة إىل حكومة ميامنار بشأن     ٢٠٠٦

ّ          ُيّدعى أهنم                                                                                                              اعتقلوا بسبب عدم اإلبالغ عن نيتهم قضاء ليلة كاملة يف أحد األديرة جل التخطيط إلحياء ذكرى أولئك                  ُ 
  . )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /            ملناعة البشري ا         فريوس نقص                 الذين قضوا بسبب 

  احلق يف التعليم-٧

                                  اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                           من العهد الدويل اخل      ١٤    و   ١٣                                  تعترف الدول األطراف، يف املادتني       -  ٧٥
   ".                   حبق كل شخص يف التعليم "           والثقافية، 

                                                                حالة تتعلق باملدافعني العاملني يف جمال تعزيز ومحاية احلق يف             ١٢                                      وبعثـت املمـثلة اخلاصة برسائل عن         -  ٧٦
ّ       ابات املُدّرسني                                                                    ً                    وينشـط العديد من املدافعني العاملني يف جمال تعزيز ومحاية حقوق العمال أيضاً يف نق                .          التعلـيم   ُ       

   .                      ونقابات موظفي اجلامعات

                                                                                  ، وجهـت املمثلة اخلاصة رسالة إىل حكومة إيران تتعلق بإلقاء القبض على أحد                  ٢٠٠٤         يونـيه    /            ويف حزيـران   -  ٧٧
  .                                                                                                   املدافعني بسبب ما يزعم عن عمله يف مشاريع تعليمية خاصة باألطفال املنتمني إىل األقلية العربية يف إقليم خوزستان

                                                                   عام النتهاكات حقوق املدافعني الناشطني يف جمال احلقوق االقتصادية                موجـز  -   جيم
                                            واالجتماعية والثقافية والتحديات اليت يواجهوهنا

                                                                                                          حسـب املعلومات اليت تلقتها املمثلة اخلاصة، تنتهك الدولة حقوق املدافعني العاملني يف مجيع اجملاالت املشار                 -  ٧٨
     وعلى   .                                                                      عنف والتهديد من جهات فاعلة غري تابعة للدولة، وذلك بسبب عملهم                         أو يواجهون ال   /                         إليها يف الفرع أعاله، و    

                                                                                                 ما يبدو، تتخذ انتهاكات حقوق هؤالء املدافعني نفس مجيع أشكال انتهاكات حقوق املدافعني العاملني يف جمال احلقوق 
                   لعاملني يف جمال احلقوق                                                                    إال أن هـناك بعـض االختالفات، رمبا يتمثل أمهها يف كون املدافعني ا            .                      املدنـية والسياسـية   

    وقد   .                                         َ  ّ                ُ                                                 االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعانون األَمّرين يف الغالب لكي ُيقبل عملهم بأنه يندرج يف جمال حقوق اإلنسان       
                                                                                                               ينـتج عـن هذا آثار عديدة تتضمن صعوبة اجتذاب األموال، وعدم تغطية وسائل اإلعالم النتهاكات حقوق هؤالء                  

  .                                                                  م هبذه االنتهاكات والتردد يف وضع تدابري انتصاف على املستويني احمللي والدويل                    املدافعني، وعدم االهتما

                                                                                          وحىت يف احلاالت اليت ال يتعرض فيها املدافعون العاملون يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -  ٧٩
                               بشأن دواعي القلق اليت عربوا عنها                            ً                                           للقمع بشكل فعلي، فإهنم غالباً ما يفيدون بأهنم مل يتلقوا أي رد من السلطات 

                                                                                       ومرة أخرى، ينشأ هذا يف الغالب نتيجة للفهم اخلاطئ املشار إليه أعاله أن املدافعني                .                     خبصـوص هـذه احلقوق    
  .              عن حقوق اإلنسان  "       حقيقيني "                                                                العاملني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليسوا مدافعني 

ـ         -  ٨٠                             ً                                 ون اإلطار القانوين الوطين ضعيفاً فيما خيص تنظيم احلقوق االقتصادية                                  ويف كـثري مـن األحـيان، يك
                      أن قوانني األراضي متيل     ٢٠٠٥                                                 فقد الحظت املمثلة اخلاصة بعد زيارهتا إىل نيجرييا يف عام   .                     واالجتماعية والثقافية
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                                                                                                     بشـكل خـاص إىل محايـة مصـاحل شـركات الـنفط والغـاز عـلى حسـاب مصـاحل اجملتمعات احمللية                      
) E/CN.4/2006/95/Add.2   ويعد هذا من العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل اعتبار املدافعني العاملني               ).   ٧٧           ، الفقرة                                                                         

                                                                                                      يف أي جمـال من جماالت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبثابة أشخاص يتحدون السياسات االقتصادية          
                                                    عتبارهم مدافعني هدفهم الوفاء بااللتزامات الدولية                                                      ً             واالجتماعية اليت اعتمدهتا الدول كنموذج للتنمية، بدالً من ا        

   .                             ً وحقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً

                                            ً                                                          وعالوة على ذلك، مت إبالغ املمثلة اخلاصة بأنه كثرياً ما يكون هناك نقص يف آليات االنتصاف املتوفرة                  -  ٨١
                                    الجتماعية والثقافية وجواز التقاضي                                                                              لـلمدافعني واجملتمعات احمللية لضمان احلماية الفعلية حلقوقهم االقتصادية وا         

  .                                                                         بشأهنا، مما جيعل العمل الذي يقومون به لتعزيز ومحاية هذه احلقوق أكثر قيمة وأمهية

                                                                                       وكما ذكر يف بعض األجزاء الفرعية أعاله، تعرض املدافعون ملختلف أنواع اهلجمات والتهديدات من قبل  -  ٨٢
                                                                 تدخلت املمثلة اخلاصة، منذ إنشاء واليتها، بشأن ما ال يقل عن            و  .                                             سلطات الدولة واجلماعات غري التابعة للدولة     

                    قد وقعت معظم هذه      .                                                                                     حالـة قـتل للمدافعني العاملني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               ٢٤١
       ير عن                               والحظت املمثلة اخلاصة، يف تقر      .                                                                      االغتياالت يف أمريكا الالتينية، وخاصة يف الربازيل وكولومبيا واملكسيك        

                                                                                                    زيارهتا إىل غواتيماال، أن العديدين يزعمون أن أفراد شركات األمن اخلاصة، مبشاركة أو بتواطؤ مع الشرطة املدنية 
                                                                                                         الوطنـية، مسـؤولون عن بعض حاالت قتل املدافعني الناشطني يف جمال تعزيز ومحاية احلق يف األراضي وحقوق                  

                   ً                                         ت املمثلة اخلاصة أيضاً، يف تقرير زيارهتا إىل تايلند، عن             وعرب   ).   ٤٣           ، الفقرة   E/CN.4/2003/104/Add.2 (        العمال  
                                                                                                      قلقهـا العمـيق إزاء االدعاءات العديدة بقتل أو حماولة قتل املدافعني الذين ميثلون قبائل التالل وحركات حقوق    

   ).E/CN.4/2004/94/Add.1     انظر  (       العمال 

                                         متها بعد زياراهتا القطرية الرمسية عن قلقها                                                          وعـربت املمثلة اخلاصة يف كثري من الرسائل والتقارير اليت قد      -  ٨٣
                                                                                                                إزاء التواطؤ املزعوم بني السلطات احمللية أو السلطات الوطنية من جهة، والقطاع اخلاص من جهة أخرى، والذي                 

               وأعربت املمثلة    .                                                                                             أدى إىل انـتهاكات حلقوق املدافعني العاملني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            
                                                                                                             ، يف تقريـرها املتعلق بالعثة إىل تايلند، عن قلقها بشأن مثل هذا التواطؤ يف اهلجمات والتهديدات اليت                         اخلاصـة 

    ).E/CN.4/2004/94/Add.1 (                                                                                        يـتعرض هلا املدافعون املعنيون مبعاجلة املسائل البيئية وحقوق العمال واحلق يف األراضي              
   ً                                                     يضاً بأن املدافعني أخربوها بأن هناك مؤشرات على وجود                                                               ويف التقرير اخلاص بغواتيماال، أفادت املمثلة اخلاصة أ       

                                                         ويزعم أن هذه اجلماعات ترتبط بقوات األمن، ال سيما االستخبارات   .                                 مجاعات سرية تقوم هبجمات ضد املدافعني
   ).  ٨٥         ، الفقرة E/CN.4/2003/104/Add.2 (         العسكرية 

                                              جلمعية العامة يف دورهتا الستني، والذي تناول                                                                    وتود املمثلة اخلاصة أن تشري إىل تقريرها الذي قدمته إىل ا           -  ٨٤
       ، وإىل   )Corr.1    و A/60/339 (                                                                                احلـق يف حرية تكوين اجلمعيات فيما يتعلق بأنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان              

                                                                                                      تقريرها الذي قدمته إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الواحدة والستني، والذي تناول مسألة حرية االجتماع فيما يتعلق 
                                                                         ً             ، وتود التأكيد على أن االستنتاجات والتوصيات اليت تضمنها هذان التقريران، فضالً             )A/61/312 (       دافعني          بعمل امل 

                                                                                                             عـن كافـة تقاريرها األخرى، جيب اعتبار أهنا تنطبق كذلك على مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم                   
   .   ية                                                           العاملون على تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف
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  املدافعون األكثر عرضة للخطر -     ً ثالثا  

  الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية واألقليات-ألف 

عالن األمم املتحدة بشأن  إ١/٢، اعتمد جملس حقوق اإلنسان يف قراره ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩يف  -٨٥
 اإلعالن بتنظيم الشعوب ، وقدم توصية إىل اجلمعية العامة العتماد نص اإلعالن، ويرحبحقوق الشعوب األصلية

كما أن . األصلية أنفسها من أجل حتسني أوضاعها على املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 والعهد والثقافية األمم املتحدة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ميثاق"الديباجة تعترف بأن 

 بينما ،" الشعوب يف تقرير املصريمجيعاألمهية األساسية حلق تؤكد مجعيها دنية والسياسية الدويل اخلاص باحلقوق امل
 هذا احلق تقرر هذه الشعوب ومبقتضى األصلية احلق يف تقرير املصري، للشعوب"       ً        ، حتديدا  على أن ٣تنص املادة 

 وباإلضافة إىل ذلك، ."الثقافية االقتصادية واالجتماعية وتنميتهاوتسعى حبرية لتحقيق  حبرية مركزها السياسي
دون "تؤكد ديباجة إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان على تطبيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع 

باالنتهاكات الواسعة النطاق أو الصارخة أو املنتظمة، مثال االنتهاكات النامجة، يف "، وتسلم "متييز من أي نوع
والسيطرة أو االحتالل األجنيب، وعن رفض االعتراف حبق الشعوب يف حتقيق مصريها مجلة أمور، عن االستعمار، 

 .)٤("وحق كل شعب يف ممارسة سيادته على ثرواته وموارده الطبيعية

                                                    رسالة تتعلق باملدافعني العاملني على تعزيز ومحاية حقوق   ٨٠                                       وأرسلت املمثلة اخلاصة، منذ إنشاء واليتها،  -  ٨٦
           املعين حبالة                                                                          وقد مت إرسال العديد من هذه الرسائل بصفة مشتركة مع املقرر اخلاص               .      قليات                   الشعوب األصلية واأل  

  ُ                                                  وأُدرج يف هذا الفرع املدافعون عن الشعوب األصلية          .  ة                                                 حقـوق اإلنسـان واحلريات األساسية للشعوب األصلي       
        ً         ُ         واستناداً إىل ذلك أُدرجت      .                                                                               واألقليات الذين ينشطون يف مجيع جماالت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

                                                                وتتعلق أغلب هذه األنواع من احلاالت بالشعوب األصلية اليت تكافح          .           ً                              حاالهتم أيضاً يف أجزاء فرعية أخرى أعاله      
           وتسند هذا    .                                                                                                  مـن أجل حقوقها يف األراضي وحقوقها يف استخدام ثرواهتا ومواردها الطبيعية والتصرف احلر فيها              

ُ      االجتاه أيضاً استنتاجاُت امل    .  ة                                            الة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلي               قرر اخلاص املعين حب          ً         

                  واملنطقة اليت سجل      ).        حالة   ٣٩ (                                                                         ووردت معظم التقارير عن مثل هذه احلاالت من بلدان أمريكا الالتينية             -  ٨٧
   ).      حالة  ١٩ (                                                       فيها ثاين أكرب عدد من املدافعني يف هذه اجملموعة هي منطقة آسيا 

                                                      

4 Other relevant instruments are the Vienna Declaration and Programme of Action (in particular Part I, para. 

19 (minorities) and para. 20 and Part II, paras. 28 to 32 (indigenous)). Article 19 reaffirms, inter alia, the 

“obligation of States to ensure that persons belonging to minorities may exercise fully and effectively all 

human rights and fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before the law in 

accordance with the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities”. Article 20 further recognizes the �inherent dignity and the unique contribution of 
indigenous people to the development and plurality of society and strongly reaffirms the commitment of the 

international community to their economic, social and cultural well-being and their enjoyment of the fruits 

of sustainable development. States should ensure the full and free participation of indigenous people in all 

aspects of society, in particular in matters of concern to them. […]” (art. 20). 
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      ً                                                     ، عدداً من الرسائل إىل حكومة شيلي تتعلق بزعيمة مجاعة              ٢٠٠٤      مايو   /                      مثلة اخلاصة منذ أيار              ووجهـت امل   -  ٨٨
                                               وبسبب دفاع زعيمة املابوتشي عن حقوق اإلنسان         .                               الواقعة يف املنطقة التاسعة    Cunco                             املابوتشـي يف بلدية كونكو      

                              راد أسرهتا، مبا يف ذلك أمها                                                                                       اخلاصـة جبماعـتها واحتجاجها على قطع األشجار غري القانوين، فقد تعرضت مع أف             
          ووجدت بعد   .                              شب حريق يف مرتهلا دمره بالكامل    ٢٠٠٤      يونيه  /         ويف حزيران  .                              وجدهتا يف املاضي، العتداءات جسدية

                           ويعتقد أن اجلثة نقلت إىل       .                             ً                                                      ذلـك جثة خاهلا، الذي كان زعيماً إلحدى اجملتمعات احمللية اجملاورة، يف املرتل احملروق             
                                                             ومل يتم أي حتقيق بشأن هذه احلادثة، حىت بعد إبالغ الشرطة             .                             ن قتل صاحبها يف مكان آخر                          املـرتل احملروق بعد أ    

                                  ً                   ، ادعت نفس املدافعة، واليت كانت حامالً آنذاك، أهنا تعرضت     ٢٠٠٤     مايو  /       ويف أيار  .                              الوطنية والنائب العام اإلقليمي
         ، أرسلت      ٢٠٠٦        أكتوبر   /    األول               أغسطس وتشرين    /      ويف آب   .                                                    للضرب من قبل رجال الشرطة، مما أدى إىل إجهاضها        

                       وقد أشار املقرر اخلاص       ".               مكافحة اإلرهاب  "                                                                        رسائل بشأن إلقاء القبض على ابنها بتهم ضده تدخل يف إطار تشريع             
                                                ة إىل أن شيلي هي واحدة من البلدان الثالثة اليت تقع                                                   الة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلي             املعين حب 

  .                                                                   ق املدافعني عن حقوق اإلنسان للشعوب األصلية، باإلضافة إىل كولومبيا والفلبني                     فيها أكثر االنتهاكات حب

                                                                    ، وجهت املمثلة اخلاصة رسالة إىل حكومة الصني تتعلق باالعتقال وسوء املعاملة     ٢٠٠٦      يونيه  /         ويف حزيران -  ٨٩
  .                          ال غرب إقليم كسينجيانغ                                                                                           اليت تعرض هلا أبناء مدافع بارز يعمل يف جمال حقوق األقلية اليغورية اليت تقيم يف مش               

ّ              ّ                 ، وجهت املمثلة اخلاصة رسالة إىل حكومة الصني تتعلق ُمبدّرس من التبت ألّف                 ٢٠٠٦       ديسمرب   /               ويف كانون األول     ُ                                               
                                                                         ، ويناقش فيه مسائل سياسية واجتماعية مثل السيادة والدين والتاريخ           "                  اهلمااليا املضطربة    "     ً                   كتاباً مل ينشر عنوانه     

      ٢٠٠٥       سبتمرب   /                                وأفيد بأنه حكم عليه يف أيلول       .                                   ملشروع يعاجل حقوق املرأة يف التبت                                واجلغرافية، كما كان خيطط     
   .                             وأقرت حمكمة االستئناف هذا احلكم  "                       تعريض أمن الدولة للخطر "              سنوات بتهمة   ١٠          باحلبس ملدة 

         اهلجمات                                                      ُ           ً                ويف حاالت انتهاك حقوق املدافعني املنتمني إىل الشعوب األصلية، ُيزعم أحياناً أن املسؤولني عن -  ٩٠
  .                                                           والتهديدات ضد هؤالء املدافعني هم الشركات اخلاصة أو أصحاب األراضي

                                                                                                   ويـتعرض املدافعـون املنتمون إىل جمموعات الشعوب األصلية، وخاصة يف بعض بلدان أمريكا الالتينية                -  ٩١
       ت مقتل                                                          كما أن السلطات مل تقم بأي حتقيق بشأن الغالبية العظمى من حاال  .                              وآسـيا، هلجمـات خطرية وللقتل   

   .                                                  املدافعني املنتمني إىل جمموعات الشعوب األصلية أو األقليات

                                                                               ، بعثت املمثلة اخلاصة برسالة إىل حكومة هندوراس تتعلق باهلجوم املسلح الذي                ٢٠٠٥       فرباير   /        ويف شباط  -  ٩٢
           ا الباقون                                           وقد قتل أحد املدافعني أثناء اهلجوم، أم        .                                                         تعـرض لـه أعضاء جملس مجاعة أولوميناس للسكان األصليني        

  .                                                                      على قيد احلياة فقد وجهت هلم هتديدات بالقتل لكوهنم شاهدي عيان يف عملية القتل

                                                               ً             الدفـاع عن حقوق السحاقيات واملثليني وثنائي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً            -   باء
                  وحاملي صفات اجلنسني

       والعهد    ))  ٢ ( ٢       املادة   (     فية                                                                            يتضـمن كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا           -  ٩٣
             من اإلعالن    ٧      ً                                      أحكاماً تتعلق بعدم التمييز، وتنص املادة          ))  ١ ( ٢       املادة   (                                        الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

                                       لكل شخص، مبفرده وباالشتراك مع غريه، احلق يف  "                                     ً                      املـتعلق بـاملدافعني عـن حقوق اإلنسان، حتديداً، على أن          
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                     ويؤكد إعالن وبرنامج      ".                                                    جديدة بصدد حقوق اإلنسان ويف الدعوة إىل قبوهلا                                         اسـتنباط ومناقشة أفكار ومبادئ    
   ويف         . [...]                                                                  مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة         "            على أن        ١٩٩٣                  عمل فيينا لعام    

                رخيية والثقافية                                                                                                  حـني أنـه جيـب أن توضع يف االعتبار أمهية اخلاصيات الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التا                
                                           ُ                                                                      والدينـية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن ُنظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحاية مجيع                

   .                                                             وبالتايل ضمان محاية التطبيق العاملي للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان  "                            حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

                      ُّ                                     حالة تتعلق بادعاء تعرُّض املدافعني عن حقوق السحاقيات           ٣٦          يتها، يف                                          ونظـرت املمثلة اخلاصة، منذ إنشاء وال       -  ٩٤
   .                                       ً                                               واملثليني وثنائي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني يف مجيع املناطق للهجوم والتهديد

                                                                                                ووجهـت رسائل إىل االحتاد الروسي وبولندا وبيالروس وتركيا ومجهورية مولدوفا والكرسي الرسويل             -  ٩٥
ُ      وقد ُهدد    .                                                                                                  والتفيا، وأوغندا ونيجرييا، ونيبال واهلند، واألرجنتني وإكوادور وجامايكا وشيلي وهندوراس وإيران               

                                                                     ً                                       املدافعـون، واقتحمـت مـنازهلم ومكاتبهم، وهومجوا، وعذبوا، واعتدي عليهم جنسياً، كما عانوا من جراء                
                                                       رئيسية يف هذا الشأن الغياب التام للجدية يف معاجلة                              ومن دواعي القلق ال     .                                          التهديدات املنتظمة بالقتل، ال بل قتلوا     

  .                                   مثل هذه احلاالت من قبل السلطات املعنية

                                                                                                    ويف عـدد كبري من احلاالت الواردة من مجيع املناطق، يزعم أن مرتكيب أعمال العنف والتهديدات ضد                  -  ٩٦
 ً                               اً وحاملي صفات اجلنسني، هم من                                                                              املدافعني عن حقوق السحاقيات واملثليني وثنائي امليل اجلنسي واحملولني جنسي         

                                                               ويف عدد من هذه احلاالت، منعت السلطات تنظيم املظاهرات وعقد            .                                         أفـراد الشـرطة أو املوظفـني احلكوميني       
                                                                                                املؤمترات واالجتماعات، ومنعت تسجيل املنظمات العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق السحاقيات واملثليني وثنائي   

ّ                                                 وحاملي صفات اجلنسني، وُيّدعى أن أفراد الشرطة قاموا بضرب هؤالء املدافعني عن                        ً  امليل اجلنسي واحملولني جنسياً   ُ                    
                                            وقد حاولت السلطات بشكل عام أن تربر أفعاهلا ضد   .                                                 ً حقوق هذه الفئة من األشخاص، بل االعتداء عليهم جنسياً

ّ                   تسّجل هذه املنظمات أو                                        ال يريدون أن جتري مثل هذه املظاهرات أو أن   "           عامة الناس "                            هؤالء املدافعني بالقول بأن        
                                 ً                                                    ً                         أهنـم يرغبون يف أن يكون جمتمعهم خالياً من السحاقيات واملثليني وثنائي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً وحاملي                 

                                               من اإلعالن اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان          ١٢    و  ٢                                     وتورد املمثلة اخلاصة أحكام املادتني        .            صفات اجلنسني 
                        ً  وتقع على عاتق الدول أيضاً   .                                                تقع على عاتقها يف محاية املدافعني من العنف والتهديد                          لتذكري الدول باملسؤولية اليت 

                                                                                                              مسـؤولية أن تكفل، يف مجلة أمور، أن تدرج يف مجيع برامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واملوظفني                  
   .                                        العموميني عناصر مالئمة لتدريس حقوق اإلنسان

                                                                    ، أبلغت املمثلة اخلاصة حكومة جامايكا مبا يساورها من قلق إزاء            ٤   ٢٠٠         ديسـمرب    /                 ويف كـانون األول    -  ٩٧
                                                                                                     التعليقات املنشورة اليت أدىل هبا موظف العالقات العامة الحتاد الشرطة واليت يندد فيها بالدور الذي تؤديه منظمات 

                   املثليني وثنائي امليل                                                           ويرفض بواعث القلق املتعلقة بالعنف ضد املدافعني عن السحاقيات و  "        املزعومة "            حقوق اإلنسان 
     ردود     ...                                              إنه ال ميكن حتميل احلكومة والشرطة مسؤولية         "                  ً                       ً        اجلنسي واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني قائالً        

                                             ، أبلغت املمثلة اخلاصة حكومة نيجرييا مبا يساورها     ٢٠٠٦      يناير  /              ويف كانون الثاين  .  )٥ (    ..."                      الفعل الثقافية للسكان 
                                                      

5 This was allegedly in response to Human Rights Watch’s publication “Hated to death: Homophobia, 

Violence and Jamaica�s HIV/AIDS epidemic� (16 November 2004). 
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 ُ                                                                         سُيدخل، يف حال املوافقة عليه، عقوبات جنائية ضد أي دعوة عامة أو جتمع عام لدعم                         من قلق إزاء مشروع قانون 
      يونيه  /          ويف حزيران   .                                                      ً                              حقـوق السحاقيات واملثليني وثنائي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني           

                         املعين بالتدريب أثناء                                                                                         ، وجهـت املمثلة اخلاصة رسالة إىل حكومة بولندا تتعلق بإقالة مدير املركز الوطين                 ٢٠٠٦
                                                                                                                 اخلدمـة من منصبه من قبل وزير التربية، بدعوى مشاركته يف نشر وتعميم دليل أعده اجمللس األورويب عن تعليم                   

   .                                                   حقوق اإلنسان للشباب، ويتضمن مسائل تتعلق بامليل اجلنسي

  املدافعات عن حقوق اإلنسان-جيم 

                                                          لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وافقت الدول                          من اتفاقية ا    ٧            يف املـادة      :                   السـند القـانوين    -  ٩٨
                        ياسية والعامة للبلد،         اة الس                                                              يع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احلي                                     األطـراف عـلى أن تتخذ مج      

                        املشاركة يف أية منظمات غري   )  ج      :... (    حلق يف   ، ا                          على قدم املساواة مع الرجل                    تكفل للمرأة،       أن               وبوجـه خـاص   
  .                                 هتتم باحلياة العامة والسياسية للبلد       ومجعيات      ومية   حك

                                                                                                         وأكـدت املمـثلة اخلاصة غري مرة أن املدافعات أكثر الفئات عرضة لبعض أشكال العنف والقيود ويصبحن                  -  ٩٩
                                                                                                                  عرضـة للتحـيز واإلقصاء والنبذ العلين من قبل قوات الدولة واألطراف الفاعلة يف اجملتمع، وخاصة عند اضطالعهن                  

                            ، قادت املمثلة اخلاصة محلة         ٢٠٠٢         ويف عام     .  )٦ ( )  ٩٤-  ٨٠            ، الفقرات   E/CN.4/2002/106 (                ن حقوق املرأة                بالدفـاع ع  
                                                                                                                دولـية ملدة ثالث سنوات توجت بعقد املؤمتر العاملي املعين باملدافعات عن حقوق اإلنسان يف سري النكا، الذي مجع                   

              وشددت املمثلة    .  )٧ (     ً            بلداً يف العامل     ٧٠              مما يزيد عن                                                                     اخلـرباء الرائدين يف قضايا اجلنسني واملدافعات عن حقوق اإلنسان           
                                                                                                                        اخلاصـة يف الـتقرير الذي رفعته إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني على أنه ال توجد محاية للمدافعات عن حقوق                     

       ة لعمل                                                                                               اإلنسان أفضل من قوة حركاهتن وتوفري الدعم هلن، وأوصت بضرورة اختاذ إجراءات محاية إضافية لتوفري بيئة آمن
       الذي     ٢٠٠٦                              وأكدت مرة أخرى يف تقريرها لعام    ).   ١٠          ، الفقرة  E/CN.4/2006/5 (                                املدافعـات عـن حقوق اإلنسان       

                                                                                               ً                       قدمـته إىل اجلمعـية العامـة، على أن املدافعني عن حقوق السحاقيات واملثليني وثنائي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً                   
   ).  ٧٣-  ٧١          ، الفقرات A/61/312 (     خاصة                                           وحاملي صفات اجلنسني واملدافعات يواجهون حتديات 

                                    حالة انتهاك حلقوق املدافعات عن         ٤٤٩                                                               وقد اختذت املمثلة اخلاصة، منذ إنشاء واليتها، إجراءات بشأن           -   ١٠٠
                                                   رسالة منها بصفة مشتركة مع املقرر اخلاص املعين بالعنف   ٦٥       وأرسلت   .         مدافعة ١     ٣١٤                      حقوق اإلنسان، تتعلق ب  

  .        ضد املرأة

                                                      

6 The report focuses on women human rights defenders and the specific violations they face in the course of 

their work because of their sex and gender. 

7 Held in Colombo, Sri Lanka from 29 November to 2 December 2005. The conference focused on 
identifying and developing new strategies for protecting women defenders against a range of sources and 

types of abuse by States, non-State actors, families and communities, and sexual and sexuality-based 

attacks. The website www.defendingwomen-defendingrights.org continues to be a resource tool for women’s 

rights defenders. 
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                                                                                          مثلة اخلاصة إجراءات بشأن االدعاءات املتعلقة مبهامجة املدافعات عن حقوق اإلنسان يف كافة                      واختذت امل  -   ١٠١
                           إثيوبيا، ومجهورية الكونغو     :                                                                وقد وجهت إىل كل بلد من هذه البلدان أكثر من أربع رسائل             .                  املـناطق وهتديدهن  

                               ، وشيلي، وغواتيماال، وفرتويال،                                                                              الدميوقراطـية، وزمبابوي والسودان؛ واألرجنتني، وإكوادور، والربازيل، وبريو       
                                                                                               وكولومبيا، واملكسيك، وهاييت وهندوراس؛ واالحتاد الروسي، وأذربيجان، وأوزبكستان، وباكستان، وبيالروس،   
                                                                                                              وتركمانستان وتركيا؛ وإندونيسيا، والصني، والفلبني، وكمبوديا، وماليزيا، وملديف، ونيبال واهلند؛ وإسرائيل،           

  .             وإيران، وتونس

                            حالة قتل للمدافعات عن       ٤٣                                  وجهت املمثلة اخلاصة رسائل بشأن        :                           املدافعات عن حقوق اإلنسان          قـتل    -   ١٠٢
                                                                      ، راسلت املمثلة اخلاصة حكومة الفلبني بشأن مقتل أناليزا أبانادور             ٢٠٠٦       يونيه   /           ففي حزيران   .               حقـوق اإلنسان  

                                 عن حقوق املرأة، وقد تعقبها                                                                                        غانديا، وهي مناضلة من أنصار الدميوقراطية وقائدة إحدى املنظمات اليت تدافع           -
                                       ، وجهت املمثلة اخلاصة رسالة إىل احلكومة        ٢٠٠٦        أكتوبر   /               ويف تشرين األول    .                                  رجالن جمهوالن وأطلقا النار عليها    

                                                رجال بإطالق النار عليها، وكانت فليحة أمحد         ١٠                                                               العراقـية بشـأن االدعاء بقتل فليحة أمحد اجلبوري من قبل            
                                                                         ن حقوق املرأة واألمومة والطفولة؛ كما راسلت احلكومة الروسية بشأن مقتل أنا                                   اجلبوري رئيسة ملنظمة الدفاع ع    

  .                                                      بوليتكوفسكايا، وهي مدافعة عن حقوق اإلنسان وصحافية بارزة

                                       ُ  َّ                                                              ويف كـثري مـن احلاالت الواردة من مجيع املناطق، ُيدَّعى أن مرتكيب أعمال العنف، مبا يف ذلك العنف                    -   ١٠٣
  .                                                                           ملدافعات عن حقوق اإلنسان، هم من أفراد الشرطة واجليش واملوظفني احلكوميني                                        اجلنسي والتهديد بالقتل حبق ا    

                                                                                    ، وجهت رسالة مشتركة إىل حكومة الصني تتعلق باعتقال الشرطة لناشط يف جمال احلق                  ٢٠٠٦       فرباير   /        ويف شباط 
ُ                       يف السكن وُمعارض على شبكة اإلنترنت          ركتان إىل    ُ                 ، أُرسلت رسالتان مشت    ٢٠٠٦      أبريل  /           مارس ونيسان /       ويف آذار  .          

                        ، وهي وكالة حكومية، عمل  "                       جلنة املساعدات اإلنسانية   "                                                       حكومـة السـودان بشأن حالتني، تتعلق األوىل بعرقلة          
                                                                                                   منظمـتني إنسانيتني، إحدامها تقدم املساعدة إىل النساء اللوايت عانني من العنف اجلنسي القائم على أساس اجلنس    

                                   وطلب من املنظمة األوىل تسليم مجيع        .                               املساعدة القانونية إىل النساء                                                     نتيجة للرتاع القائم يف دارفور، والثانية تقدم        
                      ُ                       أما املنظمة الثانية، فأُعلن عن جتميد أصوهلا ألهنا   .                                                        أصوهلا وإغالق مراكزها الصحية والغذائية ووحدة توزيع األغذية

                  ىل حكومة زمبابوي                             ، أرسلت رسالة مشتركة إ        ٢٠٠٦       أبريل   /         ويف نيسان   .                                     طلبت الدعم املايل من االحتاد األورويب     
                                                               سنة، شغلت يف السابق منصب رئيسة جلنة سكان بورتا فارم،             ٦٥                                            تـتعلق مبدافعـة عن حقوق اإلنسان عمرها         

                وقد تلقت هتديدات   .     ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٤                                                                    ونـددت بعملـيات اإلخالء القسري اليت حدثت يف بورتا فارم يف عامي           
ُ                                                  بالقـتل وتدعـي بأهنـا ُهددت بالطرد من جمتمعها احمللي إذا مل                                                       تتوقف عن التعامل مع اجملموعات املعنية حبقوق                   

  .      اإلنسان

                         ، عن حمنة أرامل العاملني يف  )A/HRC.4/37/Add.2 (                                             وحتدثت املمثلة اخلاصة يف تقرير زيارهتا إىل الربازيل  -   ١٠٤
                                                                 وعربت عن تأثرها العميق باالدعاءات اليت تقول أن بعض العناصر            .                                              املـناطق الريفـية، اللوايت يقدن اآلن حركة       

                                                                                                          املعارضة لعملهن جلأت إىل وصمهن بالدعارة حماولة منها لتقويض مصداقيتهن االجتماعية يف اجملتمعات احمللية اليت            
   .                 يعشن ويعملن فيها
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  االستنتاجات والتوصيات-     ًرابعا 
                                                                                                      ال ينـبغي سو ء فهم اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو التزام الدولة                -   ١٠٥
                                                                                                         عـتماد عـلى املوارد املتاحة بأنه يسمح للدول باعتماد سياسيات تنتهك هذه احلقوق أو تنفي احتمال                    باال

                                                                                      وتوصي املمثلة اخلاصة بإدراج ضمانات كافية يف الدساتري الوطنية متنح الشرعية واالعتراف الكاملني   .       إعماهلا
  .                                        لألنشطة اليت تسعى إىل تعزيز ومحاية هذه احلقوق

                                                                                   لدستور الوطين أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبادئ تقوم عليها سياسة الدولة           إذا اعترب ا -   ١٠٦
           ً                                                              ُ                                    وليسـت حقوقاً أساسية، يتعني على الدولة أن تضمن عدم االحنراف عن هذه املبادئ وأن ُتتاح أمام األطراف                  

  .                               اريع االجتماعية أو االقتصادية                                                                                 الفاعلـة يف اجملتمع املدين فرصة كاملة للمشاركة يف مناقشة السياسات أو املش            
                                                                                           وجيب أن تتاح أمامها على وجه اخلصوص فرصة رصد آثار مثل هذه السياسات واملشاريع، وتسجيل اعتراضاهتا 

  .                                                                              وتلقي رد الدولة بشأن أي إجراء من شأنه أن يقوض احلق يف السعي للحصول على هذه احلقوق

                                             تكون متيقظة ومتسقة يف دعم احلق يف القيام                                                          وجيـب عـلى األجهزة القضائية، على اخلصوص، أن           -   ١٠٧
                                  ويصبح هذا األمر ذا أمهية بالغة        .                                                                     بإجـراءات سلمية من أجل احلصول على احلقوق االجتماعية واالقتصادية         

                                                                                             بالنظر إىل الضغط املتزايد على املدافعني عن املالحقة القضائية لالضطالع باألنشطة اليت حيميها اإلعالن املتعلق 
  .             حقوق اإلنسان           باملدافعني عن

                 املسؤولية والواجب  "     ً                                                                     ومتشـياً مع ديباجة اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان اليت تؤكد أن          -   ١٠٨
                     ، حتث املمثلة اخلاصة     "                                                                                   الرئيسيني يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يقعان على عاتق الدولة           

                           ً     ً                           ملذكور وضمان احترامه احتراماً تاماً من قبل مجيع سلطات الدولة                                        على اعتماد التدابري املناسبة لنشر اإلعالن ا
                                                                                                من أجل التأكد من أن كافة املدافعني تشملهم احلماية املنصوص عليها يف اإلعالن، مبن فيهم العاملون يف جمال     

   .                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

       ً                                          متزايداً من التسامح إزاء النقد وأن تنظر إىل                                                  ً             توصـي املمـثلة اخلاصة كافة الدول بأن تبدي قدراً            -   ١٠٩
                                                                                                          املدافعـني عـن حقوق اإلنسان العاملني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبثابة مورد وأن                

  .                                                                                  تستخدم املعارف املتخصصة للمدافعني بغية إعمال مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                        أعاله، حتث املمثلة اخلاصة احلكومات على حتسني إمكانية حصول املدافعني عن                                 وفـيما خيص ما ورد       -   ١١٠
                             ً                                                                         حقوق اإلنسان على املعلومات، فضالً عن الوصول إىل السلطات، مبا يف ذلك على املستوى احمللي، وإمكانية                

           ار سياسات                                                                                               مشاركتهم يف االجتماعات العمومية للتعبري عن شواغلهم وتقدمي توصياهتم واملشاركة يف تقييم آث            
                                                                                                         الدولـة عـلى إعمـال احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتدابري القطاع اخلاص يف جمال احلقوق                 

   .                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                                    وتقـترح املمثلة اخلاصة أن تقوم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك              -   ١١١
                                                                             مهما لعمل املدافعني، بتشجيع املدافعني ومنظماهتم على تقدمي تقارير موازية إىل اللجنة،                   احلكومات، يف إطار دع

   .                                                                عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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                                                                                        وتشـجع املمـثلة اخلاصـة احلكومـات عـلى مكافحة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق باهلجمات            -   ١١٢
                                                                                     تعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان العاملون يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية                              والتهديدات اليت ي  

                                         من اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق        ٩              ً                              ً                   والثقافـية، فضالً عن مجيع اجملاالت األخرى، وذلك وفقاً للمادة           
  .      اإلنسان

                        وحتثها على تيسري أنشطة      .     لفية    ّ                                                              وتذكّـر املمـثلة اخلاصـة احلكومات بالتزاماهتا من خالل إعالن األ            -   ١١٣
  .                                                         املدافعني عن حقوق اإلنسان اليت تسعى إىل حتقيق أهداف إعالن األلفية

----- 


