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فخامة الرئيس،
الن تتكون من
نكتب لفخامتكم بالنيابة عن الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،ي
ر
ومدافعي يف  75دولة  ،مكرسة لتحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أكي من  280منظمة
ر
والبيئية من خالل حقوق اإلنسان.
المدافعي
األخية لتسعة من
نكتب إليكم لإلعراب عن قلقنا العميق بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء
ر
ر
والن يشار إليها اآلن
عن حقوق اإلنسان واعتقال أربعة آخرين عىل األقل فجر يوم األحد  7مارس  ، 2021ي
تيجيو.
لرينالي
األخي
الدام وكذلك االعتقال
باسم أحداث األحد
ر
ر
ر
ي
ً
"مان" أسونسيون منسقا لبيان كافيت ) (BAYAN-Caviteوناشطا يف مجال حقوق العمال
كان إيمانويل
ي
ُ
قضات يف
كبي .قتل بست رصاصات من طرف رشطة كاالبارزون خالل مداهمة بدون إذن
يحظ باحيام ر
ي
ُ .
مكتب مساعدة العمال يف داسماريناس  ،كافيت استخدمت مذكرة تفتيش يف مداهمة ميل عائلته يف بلدة
أخرى  ،حيث ورد أن فريق المداهمة التابع ر
وذخية .كان الزوجان  ،آنا ماري "تشاي"
للشطة وضع مسدسا
ر
مامامي لبان سا باغواواسك نغ كالسكان
إيفانجليستا وأرييل إيفانجليستا  ،من الصيادين وقادة أوجنايان نج
ر
عند كالوبان ف باتانجاسُ . 1قتلوا خالل مداهمة ر
للشطة لميلهم وتركوا وراءهم طفل يبلغ من العمر 10
ي
سنوات .كان ملفي داسيجاو عضوا يف جماعة فقراء الحض وحقوق اإلسكان ،Sikkad K3 ،يف مونتالبان.
وقد ُقتل رفقة مارك باكاسنو  ،عضو سيكاد  K3خالل غارات مشيكة ر
للشطة والجيش يف مونتالبان ،ريزال.
تم إطالق النار عىل باكاسنو سبع مرات عىل األقل  ،بينما تم مداهمة ميله يف وقت واحد تقريبا مع الغارة
ُ
ُ
.
رودريغي
األصليي  ،أبن إستو وإدوارد إستو  ،يف
ارع الموز
ز
وم
األشقاء
تل
ق
داسيجاو
ل
مي
عىل
فذت
ن
الن
ر
ر
ي
ي
ُ
ر
.
األصليي يف دوماغات ،
السكان
من
اإلنسان
حقوق
عن
المدافعتان
تلت
ق
طة
الش
مداهمات
خالل
ال
ز
ري
،
ر
بوروي ديال كروز وراندي "بالونغ" ديال كروز عىل أيدي ر
الشطة يف تاناي ،ريزال .وبحسب ما ورد ،عرقلت
ر
الشطة عمدا األقارب من المطالبة بجثث أحبائهم يف ست من الحاالت التسع عىل األقل عن طريق العقبات
اإلدارية والمضايقات.
باإلضافة إىل عمليات القتل ،تم اعتقال العديد من النشطاء ،بمن فيهم نيمفا النزاناس من منظمة كاراباتان
العضو يف الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .تعمل نيمفا كمساعدة قانونية يف
وه منظمة لعائالت
كاراباتان  ،وتقدم الدعم للسجناء
ر
وه عضو يف كاباتيد ( ،)Kapatidي
السياسيي ،ي
السياسيي .تم سجن نجل نيمفا بتهم ملفقة مماثلة .كانت مع أحفادها الثالثة الذين تياوح أعمارهم
السجناء
ر
ربي  6و  9و  11عاما  ،عندما داهمت ر
الشطة ميلها .وبالمثل ،تم اعتقال ثالثة نشطاء يف مجال حقوق
Ugnayan ng Mamamayan Laban sa Pagwawasak ng Kalikasan at Kalupaan (UMALPAS KA) in Batangas

1

العمال .إستيبان "ستيف" ميندوزا  ،نائب الرئيس ر
قانوت يف ،OLALIA-Kilusang Mayo Uno
وشيك
ي
وإلنابيث "ماجس" كامورال  ،والمتحدثة باسم  Bayan-Lagunaوالرئيسة السابقة لنقابة العمال يف F-
Tech Inc.الموجودة يف بينان ،الغونا ،ويوجي أوجينيو ،وهو عضو يف فرع ريزال يف اتحاد الوحدة
واالعياف والتقدم لموظف الحكومة ) ، )COURAGEف مدينة أنتيبولو ،أنتيبولو .تدع ر
الشطة أنها ألقت
ي
ي
ي
القبض عىل مجموع ستة أشخاص وأن تسعة آخرين "طلقاء".
ف جميع عمليات القتل واالعتقاالت ،ذكرت ر
كميرات قانونية للمداهمات.
الشطة أوامر التفتيش ر
ي
ُ
حواىل الساعة الخامسة صباحا يوم  21مارس  ، 2021قبض عىل رينالي تيجنو  ،شبه قانونية لدى
يف
ي
كاراباتان و البالغة من العمر  25عاما ،ف غارة مشيكة ر
للشطة والجيش يف بارانغاي الباسان ،كاجايان دي
ي
ُ
ر
رج لمدة يوم بعد اعتقالها .وأكدت الشطة المحلية يف وقت الحق
أورو .واحتجزت بمعزل عن العالم الخا ر ي
تيجيو تهم ملفقة تتعلق بالقتل ر
والشوع يف القتل  ،لكنها لم تحصل
رينالي
اعتقالها ومكان وجودها .تواجه
ر
ر
عىل مذكرة إحضار ولم ُيسمح لها بالمشاركة يف التحقيقات األولية مما حرمها من إمكانية إثبات براءتها .كما
الماض،
تيجيو تهما جنائية ملفقة يف ثالث مناسبات يف
رينالي
ُحرمت من إمكانية دفع الكفالة .واجهت
ر
ر
ي
وقد تم رفضها جميعا ،ويبدو أن هذه محاولة أخرى لتجريمها بسبب عملها ر
المشوع يف مجال حقوق اإلنسان.
المدافعي عن
ه األحدث يف نمط مقلق للغاية ومتواصل من التجريم والعنف ضد
هذه الهجمات
ر
ر
األخية ي
الن وقعت يف  7مارس  /آذار  ، 2021وقعت عدة
حقوق اإلنسان يف
ر
الفلبي .باإلضافة إىل عمليات القتل ي
ُ
ديسمي  2020وحده  ،قتل خمسة من عمال مزرعة المانجو يف
األخية .خالل شهر
عمليات قتل يف اآلونة
ر
ر
ُ
مذبحة باراس يف باراس ،ريزال  ،كما قتل تسعة من قادة توماندوك واعتقل  17منهم يف مذبحة توماندوك يف
المدافعي عن
الن ُيقتل فيها معظم
باناي .يتم تسليط الضوء باستمرار عىل
ر
ر
الفلبي كواحدة من البلدان ي
حقوق اإلنسان سنويا .وفقا لعضو الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كاراباتان ،حن
ُ
الفلبي منذ أن توىل فخامتكم ،الرئيس
ديسمي  /كانون األول  ، 2020قتل  197مدافعا عن حقوق اإلنسان يف
ر
ر
المدافعي عن حقوق اإلنسان (فرونت
دوتي يت ،منصبه .وبالمثل ،أظهرت المؤسسة الدولية لحماية
رودريغو ر
ر
العالم
الين ديفندرز)  ،العضو يف الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،يف تحليلها
ي
الماض .2هذا يضع
الفلبي العام
المدافعي عن حقوق اإلنسان قتلوا يف
لعام  2020أن ما ال يقل عن  25من
ر
ر
ي
العالم.
المدافعي عن حقوق اإلنسان عىل المستوى
الفلبي يف المرتبة الثانية بعد كولومبيا من حيث قتل
ر
ر
ي
السام(ة) لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان  ،صدر يف يونيو ، 020
سلط تقرير صادر عن مكتب المفوض(ة)
ي
الضوء أيضا عىل سلسلة من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بما يف ذلك عمليات القتل المنهجية
 2فرونت الين ديفندرز ( :)2020التحليل العالمي  .2020متاح على
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf

الفلبي 3مع اإلفالت من العقاب .يف أبريل  /نيسان
للمدافعي عن حقوق اإلنسان يف
والواسعة النطاق
ر
ر
الخاصي لألمم المتحدة ،يف رسالة إىل السلطات  ،عن قلقهم بشأن
 ،2020أعرب تسعة من المقررين
ر
4
الفلبي  .يف  18مارس ، 2021
المدافعي عن حقوق اإلنسان يف
عمليات القتل والتهديد واالعتقال وتجريم
ر
ر
الفلبي
المدافعي عن حقوق اإلنسان الكونغرس يف
حثت المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية بحالة
ر
ر
5
عىل سن ر
المدافعي عن حقوق اإلنسان يف البالد .
تشي ع لحماية
ر
معاد للغاية للمعارضة والدفاع عن
الفلبي يف سياق
المدافعي عن حقوق اإلنسان يف
تقع االعتداءات عىل
ر
ر
ٍ
حقوق اإلنسان .غالبا ما يتم توجيه الخطاب الضار والتجريم إىل أولئك الذين يتحدثون عن حقوق اإلنسان
المدافعي عن حقوق اإلنسان.
وكثيا ما تتبع هذه التهديدات اعتقاالت أو أعمال عنف ضد
ويدافعون عنها .ر
ر
األخية بعد
يأت هذا الخطاب من أعىل مستويات الحكومة .وقعت الهجمات
ر
عىل األقل يف بعض الحاالت  ،ي
دوتيت ،ف  5مارس  ، 2021وإصدار أمر ر
للشطة والجيش
ر
يومي فقط من ظهور فخامتكم ،الرئيس رودريغو ر ي ي
شيوعيي" .6كما ذكرنا سابقا  ،أفاد الشهود أن ر
الشطة
الفلبي بإطالق النار للقتل إذا واجهوا "متمردين
يف
ر
ر
زرعت أسلحة ومتفجرات بعد عمليات القتل واالعتقاالت يف  7مارس  ،2021للتلميح إىل الصالت ربي
المدافعي عن حقوق اإلنسان والجماعات المتمردة .وبحسب ما ورد  ،يشمل ذلك وضع أسلحة وقنبلة
ر
يدوية يف ميل نيمفا النزاناس البالغة من العمر  61عاما أثناء اعتقالها.
ُ
المدافعي عن حقوق اإلنسان الذين قتلوا واعتقلوا يف  7مارس  2021كانوا ضحايا لما يسم
العديد من
ر
الفلبي .العديد من النشطاء  ،بعد تعرضهم ل"وضع
بممارسة "العالمات الحمراء" من قبل السلطات يف
ر
ُ
عالمة حمراء" أو تم تصنيفهم عىل أنهم شيوعيون أو إرهابيون  ،قتلوا أو تلقوا تهديدات بالقتل أو تهديدات
األخي إىل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  ،ذكرت المقررة الخاصة
الجنس .يف تقريرها
بالعنف
ر
ي
خطيا
لألمم المتحدة المعنية بحالة
المدافعي عن حقوق اإلنسان أن "وضع العالمات الحمراء" يمثل تهديدا ر
ر
المدافعي عن حقوق اإلنسان يف
كثي من األحيان مقتل العديد من
لسياق محدد يف
الفلبي والذي سبق يف ر
ر
ر
البالد.7
المحىل) )NTF-ELCACاجتماعا
الشيوع
يف مايو  ، 2020نظمت فرقة العمل الوطنية إلنهاء الضاع المسلح
ي
ي
الفلبين -
الشيوع
الشيوع  ،الحزب
مع  80عضوا من سيكاد ( ، )Sikkadواتهمتهم بالتعاطف مع الحزب
ي
ي
ي
3المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ( )2020حالة حقوق اإلنسان في الفلبين .متاح على
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PH/Philippines-HRC44-AEV.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25149 4
5المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ) 18مارس  :)2021الفلبين :خبير يحث الكونغرس على سن قانون المدافعين عن حقوق اإلنسان .متاح على
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26914&LangID=E
6الجزيرة ( 10مارس " )2021مرعبة" :األمم المتحدة تحث على فتح تحقيق في مقتل نشطاء فلبينيين .متاح على
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/10/un-urges-probe-into-killings-of-philippine-activists
7مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ( :)2021تحذير نهائي :تهديدات بالقتل وقتل للمدافعين عن حقوق اإلنسان .تقرير المقررة الخاصة المعنية
بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان  ،ماري لولور .متاح على https://undocs.org/A/HRC/46/35

الشعن الجديد  -الجبهة الوطنية الديمقراطية )ُ .8)CPP-NPA-NDFقتل أحد المؤسس ري ر
لشكة
الجيش
ري
اع  ،راندال "كا راندي" إيشانيس  ،و زارا ألفاريز ،مديرة الحملة والتعليم السابقة
كاراباتان وناشط اإلصالح الزر ي
يف كاراباتان نيغروس  ،يف غضون أسبوع واحد خالل أغسطس  .2020وكان كالهما قد تعرضا سابقا لوضع
تيجيو أيضا ضحية "وضع
رينالي
"عالمة حمراء" و كذلك للتجريم لعملهما يف مجال حقوق اإلنسان .كانت
ر
ر
العالمات الحمراء" بشكل متكرر منذ عام .2016
المدافعي عن حقوق اإلنسان لعملهم ر
المشوع يف مجال حقوق اإلنسان.
وبالمثل ،يتم تجريم العديد من
ر
النقابيي اآلخرين -
اثني من
قبل ثالثة أيام من مذبحة األحد
ر
الدام  ،يف  4مارس  ، 2021تم القبض عىل ر
ي
ام كوركولون وأرنيدو الغونياس  -يف حوادث منفصلة يف الجونا  ،دائما بنفس األسلوب الذي ترتكبه الدولة.
ر ي
نقات سابق يف الكاس مانغاوانغ ناغكايسا سا هوندا ) (LMNH-NAFLU-KMUو
الغونياس هو ضابط ر ي
األمي
حي أن كوركولون( )Corcolonهو ر
أليانسا نغ مانغاغوا سا أنغكالبو (تحالف العمال يف الجيوب) ،يف ر
الوطن لمجموعة كوراج (.)COURAGE
موظف نظام المياه ) )WATERو عضو المجلس
العام الستجابة
ي
ي
المعروفي باسم  ، HRDay7يف
ديسمي  ، 2020تم القبض عىل سبعة من نشطاء حقوق اإلنسان ،
يف 10
ر
ر
سلسلة من المداهمات يف مدينة ماندالويونغ ومدينة كويزون واتهموا بحيازة أسلحة نارية ومتفجرات .ومن
المعتقلي ستة نشطاء يف مجال حقوق العمال من بينهم دينيس فيالسكو ورودريجو إسباراغو ورومينا
ربي
ر
وجيم جريجوريو جونيور من ديفيند جوبز) (Defend Jobs
أستوديلو ومارك رايان كروز وجويل ديمات
ي
ُ
الفلبي .يف  5مارس  ، 2021أطلق شاح رودريجو إسباراغو والصحفية ليدي آن سالم بعد أن وجدت
ر
اإلقليم،
المحكمة أن التهم الموجهة إليهما تفتقر إىل الجدارة .وبالمثل ،تم سجن عضو مجلس كاراباتان
ي
الماض ،قام
"تييسيتا" ناول  ،منذ  15مارس  ، 2020بتهم ملفقة تحاول ربطها بأعمال عنف .منذ الشهر
ر
ي
أعضاء  NTF-ECLACبزيارة قادة العديد من النقابات المحلية  ،وخاصة يف جنوب تاغالوغ  ،لوقف أنشطتهم
النقابية.
يثي قانون مكافحة اإلرهاب لعام  2020مخاوف جدية فيما يتعلق بضمانات حقوق اإلنسان ويمنح الحكومة
ر
وغي خاضعة للرقابة لقمع التهديدات المتصورة عىل أساس تعريف غامض لإلرهاب .تم
سلطات مفرطة ر
وف مواجهة معارضة
تمرير قانون مكافحة اإلرهاب ليدخل ر
حي التنفيذ يف يوليو  ، 2020يف خضم جائحة ي
قوية من مختلف القطاعات .تم تقديم ما مجموعه  37التماسا ضد ر
التشي ع لدى المحكمة العليا .وبحسب
ما ورد  ،أدت القيود خالل جائحة كوفيد 19إىل مزيد من قمع المعارضة.
الفلبي عليها اليام بتعزيز حقوق اإلنسان واحيامها وحمايتها وإعمالها وفقا
نشي إىل أن حكومة
نود أن ر
ر
والقواني الوطنية.
للمعايي الدولية
ر
ر
8خايرو بوليدو ورامبو تاالبونج ( 8مارس  .)2021القادة المفقودين 9 :نشطاء قتلوا على يد حكومة دوتيرتي في "األحد الدامي"  ،رابلر .متاح على
https://www.rappler.com/newsbreak/iq/names-activists-killed-by-duterte-government-bloody-sunday-march-7-

الفلبي بدعم
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،تليم
عىل وجه التحديد  ،كدولة طرف يف العهد
ر
ي
الشخص ،بما يف ذلك
حقوق اإلنسان التالية ،من ربي أمور أخرى :الحق يف الحياة ؛ الحق يف الحرية واألمن
ي
التعسفيي ؛ والحق يف اإلجراءات القانونية الواجبة
القانونيي أو
غي
عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز ر
ر
ر
السلم والمساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية ،بما
والحق يف حرية تكوين الجمعيات والتجمع
ي
يف ذلك الحق يف جلسات استماع عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بموجب
القانونُ .يلزم العهد الدول األطراف كذلك بضمان سبل االنتصاف المتاحة والكافية والفعالة النتهاكات
والن تستلزم ،يف جملة أمور ،واجب الدولة بإجراء تحقيقات فورية وشاملة
الحقوق الواردة يف المعاهدة ،ي
وتمكي المساءلة الكاملة.
ونزي هة ومستقلة يف االنتهاكات المحتملة
ر
ّ
يذكر التعليق العام رقم  36للجنة حقوق اإلنسان بشأن الحق يف الحياة بواجب الدولة يف احيام الحق يف
يشي التعليق العام إىل
الحياة ويحظر االنخراط يف سلوك يؤدي إىل الحرمان
التعسف من الحياة .وبالمثل ،ر
ي
ً
اليامات الدول بحماية األفراد من األعمال االنتقامية بسبب تعزيز حقوق اإلنسان ،فضال عن االستجابة
المدافعي عن حقوق اإلنسان .يذكر التعليق العام أيضا
بشكل مناسب للتهديدات بالقتل وضمان حماية
ر
الن قد تنجم عن حرمانهم من الوصول إىل المعلومات وجثة
ر
التأثي عىل أقارب الضحايا وانتهاكات الحقوق ي
9
قريبهم .
المدافعي عن حقوق اإلنسان ،الذي يحدد االليامات ،من ربي
كما نذكر بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق
ر
التدابي الالزمة لضمان حماية الجميع من أي عنف أو تهديدات أو انتقام أو أي
أمور أخرى ،باتخاذ جميع
ر
المدافعي
تعسف آخر نتيجة أفعاله/ها للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها .وهذا يشمل حظر تجريم
إجراء
ر
ي
عن حقوق اإلنسان ،وهو انتهاك معروف ألنظمة العدالة الجنائية يهدف إىل قمع المعارضة .وقد أدانت
هيئات حقوق اإلنسان الدولية 10هذا التجريم.
الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية
الفلبي بموجب العهد
التذكي باليامات الدولة عىل حكومة
ونريد أيضا
ر
ر
ي
الفلبي لصالح إعالن األمم المتحدة
الفلبي .وبالمثل  ،صوتت
واالجتماعية والثقافية  ،الذي صادقت عليه
ر
ر
التذكي بأن
أخيا  ،نود
بشأن حقوق الشعوب األصلية  ،الذي يحدد
ر
المعايي الدنيا لحماية الشعوب األصلية .ر
ر
الفلبي قد صادقت عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
ر
واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
الفلبي إىل:
نظرا لخطورة الوضع  ،ندعو حكومة
ر
 9لجنة حقوق اإلنسان  ،التعليق العام رقم  )2018( 36على المادة  6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،بشأن
الحق في الحياة  ،الفقرات  7و  13و  15و  17و  53و  ، 56متاح على
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
 10انظر  ،على سبيل المثال  ،تجريم المدافعين عن حقوق اإلنسان  ،تقرير  ،لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان  ، 2015 ،متاح على
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/criminalization2016.pdf

المدافعي عن حقوق اإلنسان.
 .1وقف قتل
ر
 .2إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزي هة يف عمليات القتل واالعتقال واالحتجاز
المسؤولي.
المدافعي عن حقوق اإلنسان .يجب محاسبة
وغيها من أشكال اضطهاد
والتفتيش ر
ر
ر
 .3دعم منح التماس محكمة الحماية القانونية وبيانات المثول أمام القضاء للحصول عىل الحماية
المدافعي عن حقوق اإلنسان أمام المحكمة العليا حاليا.
وغيه من
القانونية من قبل كاراباتان ر
ر
الفلبي  ،بما يف
للمدافعي عن حقوق اإلنسان يف
 .4ضمان السالمة الجسدية والعقلية واألخالقية
ر
ر
وغيها من
ذلك ضمان حماية
المدافعي عن حقوق اإلنسان الذين يتلقون تهديدات بالقتل ر
ر
الن تتلقاها النساء والتأكد من تلبية االحتياجات
التهديدات ،مع مراعاة التهديدات الجنسية ي
الخاصة للنساء المدافعات عن حقوق اإلنسان.
المدافعي عن حقوق اإلنسان من قبل السلطات
التشهي ضد
العدات وحمالت
 .5إنهاء الخطاب
ر
ر
ي
المدافعي عن حقوق
الحكومية  ،بما يف ذلك وضع حد ل "وضع العالمات الحمراء" عىل
ر
اإلنسان.
ر
المشوع يف مجال حقوق
المدافعي عن حقوق اإلنسان بسبب نشاطهم
 .6وضع حد لتجريم
ر
المسجوني بتهم
المدافعي عن حقوق اإلنسان
اإلنسان ،بما يف ذلك من خالل إطالق شاح
ر
ر
ملفقة.
 .7العمل فورا لضمان إلغاء قانون مكافحة اإلرهاب.
 .8التوقيع عىل ر
المدافعي عن حقوق اإلنسان.
مشوع قانون حماية
ر
 .9االعياف علنا بالعمل ر
واألساس الذي يقوم به المدافعون عن حقوق اإلنسان لضمان
المشوع
ي
الحقوق المعيف بها دوليا للشعوب األصلية وحقوق العمال وحقوق اإلنسان عموما يف
الن تكون فيها الحقوق االقتصادية والسياسية واالجتماعية والمدنية والثقافية
المجتمعات ي
والبيئية حقيقة واقعة للجميع.
اتفاقين منظمة العمل الدولية رقم  87و
المبي يف
.10احيام الحق يف تكوين الجمعيات عىل النحو ر
ي
.98
تحيات الحارة،
ي
كريس جروف
المدير التنفيذي

