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شكر وتقدير

يعرب مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان عن لك شكره وامتنانه للك من ق ّدم
معلومات لصاحل التقرير السنوي  2014من أفراد ومنمظات1.

 .1انظر قامئة املسامهني األساسيني يف امللحق .1
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متهيد
ميشيل فورست

املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.

يعرتف إعالن األمم املتحدة محلاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف ديباجته مبرشوعية
النشاط املهم الذي يبذله األفراد وامجلاعات وامجلعيات يف تعزيز احلقوق االقتصادية
واالجمتاعية والثقافية ،وأيضًا دورمه املهم يف القضاء عىل انهتااكت حقوق اإلنسان ،ومهنا
تلك اليت يكون سبهبا "رفض االعرتاف حبقوق ( )...لك شعب يف ممارسة سيادته الاكملة
عىل ثرواته وموارده الطبيعية".
إن تسارع جعلة التنافس عىل األرايض يف الكثري من دول العامل قد دفع إىل زيادة
أعداد األفراد وامجلاعات وامجلعيات ممن يتحدون انهتااكت حقوق اإلنسان اليت تؤدي
إلهيا حتديدًا أنشطة االستمثارات الكربى واملرشوعات الكبرية اليت تنفذها الصناعات
االستخراجية والصناعات الزراعية ورشاكت استغالل أجشار الغابات.
ولقد بذل مرصد املدافعني عن حقوق اإلنسان جهودًا مضنية عىل مسار محاية املدافعني
وتوثيق االنهتااكت اليت مورست حبقهم من إنشائه يف عام  .1997أعلق عىل تقرير هذا
العام الذي يتناول مسألة ملحة ومزتايدة األمهية يف دول كثرية يف شىت بقاع األرض،
وقد تعرض املدافعون عن حقوق األرض بسبهبا ملختلف أشاكل املعوقات واالنهتااكت بسبب
الزتامهم بالدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايهتا ،وترتاوح تلك االنهتااكت واملعوقات من
املضايقات القضائية إىل االحتجاز التعسيف ،إىل التهشري واملراقبة غري املرشوعة ،إىل
الهتديد بالقتل.
ومكا يوحض التقرير السنوي الصادر عن املرصد هذا العام؛ فإن بيئة معل املدافعني عن
مجة .إن عزلهتم ووجود فاعلني اقتصاديني نافذين
حقوق األرض حتديدًا حتف هبا خماطر ّ
يف الصورة يه عوامل تؤدي إىل استضعافهم وعرضهتم للخطر إىل حد بعيد.
يف عام  2006توصلت صديقيت هينا جيالين ،ويه املمثلة اخلاصة السابقة لألمني العام
لألمم املتحدة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،إىل أن من يعملون عىل حقوق
األرض واملوارد الطبيعية مه "ثاين أكرث مجاعة معرضة للخطر ،فميا خيص خطر التعرض
للقتل بسبب نشاطهم يف الدفاع عن حقوق اإلنسان" .ويف عام  2012ك ّرست املقررة
ّ
عيل ،مرغريت سياكغيا تقريرًا بشأن "مجاعات خمتارة من املدافعني
اخلاصة السابقة
املعرضني للخطر" ،واشمتلت تلك امجلاعات عىل املدافعني املعنيني حبقوق األرض .ويف
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تقريرها ،أبدت األسف بأنه يف الفرتة من ديمسرب/اكنون األول  2006إىل مايو/أيار 2011
مت إرسال  106مراسلة إىل حكومات بشأن انهتااكت مزعومة حبق مدافعني ونشطاء
ينشطون مبجال قضايا األرض والبيئة ،وأبدت أسفها ألن الكثري من تلك املراسالت ظلت
بال ردود علهيا.
سوف يكون تقليص جفوة التنفيذ مسألة ذات أولوية كربى أثناء فرتة والييت .وفميا يستجد،
فسوف يركز أحد تقاريري املرفوعة إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة عىل
مسألة اإلفالت من العقاب عىل االنهتااكت حبق املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مع إيالء
عناية خاصة لملعنيني بقضايا األرض مهنم .وسوف أسمتر بشلك عام يف الرتكزي عىل
محاية املدافعني عن حقوق األرض ،مع التصممي عىل احلاجة إىل زيادة املساءلة ،سواء يف
مراساليت للدول أو أثناء زيارايت إىل الدول.
وأثناء هذه اجلهود فسوف أركز عىل نتاجئ هذا التقرير السنوي ،الذي يقدم مفاتيح لفهم
أمناط االنهتااكت اليت ياكبدها املدافعون عن حقوق األرض ،وحيتوي عىل توصيات للدول
ولغريها من األطراف املعنية حول كيفية حتسني تدابري محاية هؤالء املدافعني.
حري جبهودنا املتضافرة أن تؤدي يف الهناية إىل حتسني احرتام حقوق املدافعني عن حقوق
ّ
األرض ،وإىل زيادة مساءلة احلكومات والرشاكت واألطراف املعنية األخرى عىل مسار
تنفيذها ملا علهيا من الزتامات.
ميشيل فورست
املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.
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املقدمة
أ – نظرة عامة
ُتعد األرض قضية بالغة األمهية للجميع .تعمتد حياة ومعاش امجليع علهيا بشلك أو
بآخر ،سواء لتوفري الغذاء أو املأوى أو املاء أو الدخل أو ألسباب روحانية أو ثقافية.
بالنسبة لبعض األفراد والشعوب واملجمتعات ،فإن لألرض اتصال مبارش ولصيق هبويهتم
ومستوامه املعييش .وعىل اجلانب اآلخر ،بيمنا التمنية هدف مرشوع للدول ميكن أن يهسم
يف الوفاء حبقوق اإلنسان – ال سميا احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية – فالبد
من تنفيذ مرشوعات التمنية بشلك ي ّتبع هنجًا تمنويًا يرايع حقوق اإلنسان .من مث فإن
قضايا األرض – وحتديدًا ما يرتبط بصفقات األرض الكربى – تطرح تساؤالت
اقتصادية واجمتاعية وثقافية وسياسية مهمة.
رمغ عدم وجود مواثيق حلقوق اإلنسان تشري إىل احلق اإلنساين يف األرض حكق قامئ
بذاته – باستثناء احلق يف األرايض واألقالمي للشعوب األصلية – فإن حقوق األرض
قضية أساسية من قضايا حقوق اإلنسان ،إذ أن الكثري من حقوق اإلنسان قد
تعمتد بشلك مبارش عىل األرض ،مبا يف ذلك احلق يف املسكن الالئق واحلق يف
الغذاء والصحة ،ويف تقرير املصري .هذه احلقوق إذن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا فميا بيهنا،
ولتحقيقها البد من توفر ظروف تتيح لألفراد والشعوب واملجمتعات االستفادة من القدرة
عىل الوصول لألرض ومواردها واحتالهلا والمتتع هبا وملكيهتا واستخدامها والسيطرة
علهيا و/أو التعامل علهيا.
يف حني أن ظاهرة التسابق عىل األرايض ليست بالظاهرة اجلديدة ،مفنذ عام  2007هشد
العامل زيادة مطردة ورسيعة يف التنافس عىل احلصول عىل األرايض لصاحل
االستمثارات الكربى .صفقات األرايض من هذا النوع ،ال سميا الصفقات الكربى
مهنا ،تؤدي إىل انهتااكت جسمية حلقوق اإلنسان وإىل منازعات ذات طابع زرايع يف
عدد من الدول ،يف سياق عدم األمان يف حيازة األرض وضعف ُحمك وإدارة األرايض.
صفقات األرايض تلك هلا أهداف عدة :الصناعات الزراعية ،الصناعات االستخراجية،
تقطيع األجشار من الغابات ،مرشوعات البنية التحتية ،و/أو احلفاظ ،و ُتستغل إما يف
االستخدام الفوري أو يف املضاربات املالية .وعىل النطاق األعرض ،فإن انعدام املساواة
يف ملكية األرايض عامل مهم أيضًا يهسم يف تأجيج املنازعات الزراعية مبا يف ذلك
الزناعات ذات الطابع العنيف.
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النتيجة أنه ويف شىت أحناء العامل ،سواء يف أوروبا أو أفريقيا أو األمريكتني أو آسيا
أو أوقيانوسيا ،حيتشد ويتحرك األفراد واملجمتعات والشعوب لملجاهرة مبعارضة اآلثار
السلبية احملمتلة والفعلية لصفقات األرايض الكربى.
املدافعون عن حقوق األرض مه أولئك
املدافعون عن حقوق األرض مه أولئك
واملنمظات
وامجلاعات
األخشاص
األخشاص وامجلاعات واملنمظات باملجمتع
باملجمتع الذين يسعون لتعزيز ومحاية
الذين يسعون لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان املرتبطة باألرض ،وحتديدًا
املرتبطة باألرض ،وحتديدًا من خالل املواجهة
من خالل املواجهة السملية لآلثار الضارة
السملية لآلثار الضارة ملرشوعات التمنية.
ملرشوعات التمنية .يقفون فرادى ومجاعات
يف وجه حماوالت االستيالء عىل األرايض ويطالبون باحرتام حقوق اإلنسان املتصلة
باألرض ،من خالل سبل سملية حيمي القانون الدويل ممارسهتا ،مثل اختاذ إجراءات
قانونية أو احلشد محلالت مجاهريية أو االحتجاج والتظاهر.
عىل مدار األعوام املاضية ،وثق مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان أعدادًا
مزتايدة من املضايقات اليت اسهتدفت املدافعني عن حقوق األرض .واجه املدافعون
انهتااكت كثرية حلقوق اإلنسان ،مهنا يف أكرث األشاكل تطرفًا أمعال تنكيل وانتقام ،مثل
الهتديدات والعنف ،واالختفاء القرسي والقتل خارج نطاق القضاء ومحالت تشويه المسعة
واملراقبة غري القانونية واملضايقات القضائية واالعتقال التعسيف ،رمغ أن أنشطة املدافعني
مرشوعة مكا أهنا محمية حتت لواء القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
ما زال وضع املدافعني عن حقوق األرض مقلقًا للغاية عىل مستوى العامل ،إذ ما زال هناك
الكثري مما جيب عىل الدول معله ،وعىل غريها من األطراف املعنية ،ومهنا الرشاكت ،ليك
تصبح الدول واألطراف األخرى واعية متامًا مبسؤوليهتا عن امحلاية الفعالة لملدافعني عن
حقوق األرض ،وعىل مسار ماكحفة اإلفالت من العقاب عىل االعتداءات واالنهتااكت اليت
تمُ ارس حبقهم ،مبا يف ذلك الدمع العلين ملرشوعية أنشطهتم.
لحة إىل االعرتاف بعرضة املدافعني
ويف سياق تزايد أزمات األرايض ،مثة حاجة ُم ّ
عن األرض للخطر خكطوة أوىل ،مث إعداد أجندة تضمن توفري محاية أفضل
وقدر أكرب من المتكني هلم ،مبا يؤهلهم ملامرسة أنشطهتم يف بيئة تساعدمه
وتمُ ّكهنم .إن عىل املدافعني عن حقوق األرض دور أسايس يلعبونه من أجل مضان املزيد
من املساءلة واالحرتام حلقوق اإلنسان يف املرشوعات والسياسات واالستمثارات اليت تؤثر
عىل األرض .من مث ،مفن األمهية مباكن مضان قدرهتم عىل السيع لتوصيل بواعث قلق
حضايا انهتااكت حقوق اإلنسان والترصف مكراقبني يف وجه التدهور املطرد يف قضايا
حقوق اإلنسان ذات الصلة باألرايض .هلذا السبب قرر املرصد أن يك ّرس التقرير السنوي
 2014ملوضوع املدافعني عن حقوق األرض.
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هدف التقرير هو التأكيد حبزم عىل أن من ينخرطون يف دمع ومحاية احلقوق املرتبطة
باألرض مه مدافعون عن حقوق اإلنسان ،والبد من محايهتم من هذا املنطلق :منحهم
االعرتاف الاكمل باملرشوعية واالعرتاف بالدور احملوري والرضوري الذي يلعبونه؛ اإلهسام
يف مضان قدرهتم عىل العمل يف بيئة تحمس هلم بأنشطهتم ودون هتديدات باعتداءات من
فاعلني من الدول أو غري التابعني لدول؛ ماكحفة اإلفالت من العقاب عىل انهتااكت حقوق
اإلنسان اليت تمُ ارس حبق املدافعني عن حقوق األرض ،مبقتىض إعالن األمم املتحدة
محلاية املدافعني عن حقوق اإلنسان الصادر عام .1998
مع أخذ هذا يف االعتبار ،سوف يتناول التقرير أولًا السياق العاملي الذي يعمل يف إطاره
املدافعون عن حقوق األرض والطبيعة اخلاصة باحلقوق اليت يدافعون عهنا (الفصل األول)،
مث سوف يستعرض التقرير التوجهات العامة لملضايقات اليت يعاين مهنا املدافعون عن
حقوق األرض (الفصل الثاين) وأخريًا يستعرض اآلليات اليت ميكن استخدامها محلاية
ومتكني املدافعني عن حقوق األرض (الفصل الثالث).
من املأمول أن ُيع ّرف هذا التقرير مجيع األطراف املعنية – من الدول (مبا يف ذلك حكومات
الدول األم والدول املضيفة للرشاكت) ،والرشاكت ،واملنمظات الدولية احلكومية ،واملاحنني،
واملجمتع املدين – برضورة السيع رسيعًا محلاية املدافعني عن حقوق األرض وحتسني
قدرهتم عىل ذلك .وهلذا الغرض ،فقد متت صياغة توصيات تفصيلية بهناية التقرير.
قال العديد من املدافعني عن حقوق األرض الذين متت مقابلهتم" :لسنا خائفني"
للتشديد عىل أهنم ال ميكن منعهم من الدفاع عن حقوق األرض بغض النظر عن لك املعوقات
يصدر إقرارًا بقوهتم وجشاعهتم
وأمعال التنكيل اليت يواجهوهنا .هذا التقرير
ُ
والزتامهم.
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ب – من مه املدافعون عن حقوق األرض؟
 .1مدافعون عن حقوق اإلنسان
"املدافعون عن حقوق اإلنسان" هو مصطلح ُيستخدم يف اإلشارة إىل أي أحد،
من أفراد أو مجاعات أو منمظات باملجمتع ،يقومون باالتساق مع املواثيق
الدولية محلاية حقوق اإلنسان ،بالتحرك لصاحل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
واحلريات األساسية املتفق علهيا عامليًا اخلاصة بأفراد أو مجاعات ،سواء
فرادى أو بالتعاون مع آخرين.
مع اعمتاد امجلعية العامة لألمم املتحدة لـ "اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد وامجلاعات
وهيائت املجمتع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعرتف هبا عامليًا"
املعروف مبمسى "إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان" يف عام  ،1998قننت امجلعية العامة
حق ومسؤولية الدفاع عن حقوق اإلنسان .لملرة األوىل ألزمت الدول األعضاء باألمم املتحدة
رصاحة نفهسا بتعزيز معل ومحاية حقوق من يعملون عىل تنفيذ املُثل والقواعد الواردة يف
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومواثيق حقوق اإلنسان األخرى.
ينص اإلعالن عىل تعريف دينامييك لملدافعني عن حقوق اإلنسان يستند إىل الزتامهم
حبامية حقوق اإلنسان ،وليس بناء عىل من يكونون .هذا التصنيف العريض يمشل امجليع،
دومنا متيزي ،ممن يدافعون سمليًا عن حقوق اإلنسان املتعارف علهيا عامليًا للجميع .مكا
ينص اإلعالن عىل أن األنشطة اليت يضطلع هبا املدافعون عن حقوق اإلنسان جيب أن
تكون "سملية" (املواد  12.1و .)12.2من مث ،مفن المسات األساسية لملدافعني عن حقوق
اإلنسان :أ) تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املتعارف علهيا عامليًا .ب) أن تكون أنشطهتم
سملية.
اإلعالن يف حد ذاته ليس وثيقة ُملزمة ،لكنه حيتوي عىل مجموعة من احلقوق
واملبادئ اليت تستند إىل وتهنض عىل معايري حلقوق اإلنسان ُملزمة قانونًا
ّ
يذكر اإلعالن باحلقوق اللصيقة باألنشطة اليت ينهتجها املدافعون عن حقوق
بالفعل.
اإلنسان ،ومهنا – بني حقوق األخرى – احلق يف حرية التعبري ،واحلق يف تكوين امجلعيات
والتجمع السيمل ،ويف االحتجاج وإجراء أنشطة املنارصة عىل املستويات ال ُقطرية واإلقلميية
والدولية ،وكذا احلق يف السيع للحصول عىل املعلومات واستقباهلا واالحتفاظ هبا عىل
صلة حبقوق اإلنسان ،واحلق يف تقدمي شاكوى ضد السياسات واإلجراءات الرمسية
املتصلة حبقوق اإلنسان ،وأن ُتراجع تلك الشاكوى و ُينظر فهيا ،واحلق يف االستفادة من
سبل االنتصاف الفعالة ،إخل.
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 .2املدافعون عن حقوق األرض
املدافعون عن حقوق األرض مه مجموعة فرعية من املدافعني عن حقوق اإلنسان،
يسعون إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ذات الصلة باألرض.
ُيشلك املدافعون عن حقوق األرض مجموعة غري متجانسة .مفهنم مستخدمو
األرايض املترضرين من ممارسات أو سياسات تؤثر سلبًا عىل قدرهتم عىل الوصول
لألرض ،وقد عقدوا العزم عىل تعزيز ومحاية حقوق األرض مجلاعات أكرب .بعض األمثلة
عىل هذه الفئة قيادات وأعضاء املجمتعات الريفية والشعوب األصلية ،ممن يسعون إىل
احرتام حقوقهم امجلاعية يف األرض ،والفالحني والصيادين والرعاة ،وساكن احلرض
الذين يرغبون يف احلفاظ عىل حقهم يف مستوى معييش مناسب ،مبا يف ذلك املسكن.
مكا قد يكونوا مهنيني مل يتأثروا مه أنفهسم باملنازعات عىل األرض ،لكن يتحركون حكلفاء
ملن يسعون الحرتام حقوقهم يف األرض وما يتصل هبا من حقوق اإلنسان ،مثل ممثيل و/
أو أعضاء املنمظات غري احلكومية ،والصحفيني واحملامني بل وحىت مسؤولني حكوميني يف
بعض األحيان وعنارص من القطاع اخلاص ،إخل.
واحلقّ أنه يف بعض احلاالت ُينظر إىل حقوق األرض و ُيدافع عهنا من هذا املنطلق .لذا فيف
بعض احلاالت ميكن أن تشري لكمة املدافعني عن حقوق األرض إىل مجموعة من
املجمتعات املترضرة ينمظون أنشطة مجاعية من أجل تأمني االحرتام حلقوق
اإلنسان اخلاصة مبجمتع واحد أو عدد من املجمتعات أو لك املجمتعات.
مكا أن فميا يتعلق باملدافعني عن حقوق األرض حتديدًا ،جيدر بنا إلقاء الضوء عىل أن
هذه الفئة من املدافعني قد تستعني بمناذج نشاط معينة لملطالبة باحرتام احلقوق املرتبطة
باألرض.
بشلك عام ،فإن املدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني بقضايا األرض ينهتجون نفس أنواع
األنشطة اليت ينهتجها غريمه من املدافعني عن حقوق اإلنسان :التحقيقات يف انهتااكت
حقوق اإلنسان ،تقارير موثقة ،التواصل مع اهليائت ال ُقطرية والدولية ،رفع القضايا ،أنشطة
املنارصة عىل املستويات ال ُقطرية والدولية ،التظاهر السيمل ،وأشاكل االحتجاج األخرى.
لكن توصل املرصد ألن العديد من املدافعني عن حقوق األرض يستخدمون أشاكلًا بعيهنا
من االحتجاج ،مثل رفض االمتثال لقرار إخالء ،أو احتالل مزنل أو قطعة أرض كعمل رمزي
يعارض اإلخالء ،أو استعادة قطعة أرض ("احتالل األرض") أو قطع الطرق أو مداخل ملواقع
مشاريع .يتصل هذا النوع من األنشطة حتديدًا بانهتااكت حقوق اإلنسان املرتبطة بالوصول
إىل األرايض .وبالفعل فإن مثل تلك االنهتااكت كثريًا ما تشمتل عىل الترشيد القرسي أو
اإلخالء القرسي ملجمتعات وشعوب ،ومنعهم من الوصول إىل األرايض واستخدامها .ومن
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مث ،مكا قال د .دو شاتر لملرصد" :املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يدافعون
عن حقوق األرض يعمتدون بدرجة أقل عىل املظاهرات وعىل ممارسة حرية
التعبري والتجمع ،ويعمتدون أكرث عىل شلك من أشاكل العمل املبارش يعمتد
عىل احتالل األرض أو مقاومة إجراءات الطرد" 2.تلك األمعال املبارشة ،طاملا يه
"سملية" وهتدف إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ،تندرج بوضوح مضن جمال أنشطة
حقوق اإلنسان املرشوعة ،ومن مث جيب منح محاية خاصة هلؤالء املدافعني عن حقوق
اإلنسان ،من أجل مضان قدرهتم عىل ممارسة حقوقهم حبرية3.
كثريًا ما يواجه املدافعون عن حقوق األرض هتديدات وصعوبات ذات طبيعة
خاصة ،جتعل هذه الفئة من املدافعني عن حقوق اإلنسان عرضة لقدر أكرب من
اخلطر .السبب أن احلقوق اليت يطالبون باحرتامها قد تتنافس مع مصاحل اقتصادية تدافع
عهنا الدول ويدافع عهنا فاعلون نافذون مبجال األمعال التجارية وغريمه من األطراف املعنية
بذلك املجال .عرضهتم للخطر تزتايد عندما يكون نشاطهم يف مناطق نائية معزولة ،وعندما
يكون الفساد متفشيًا ،وعندما يكون إنفاذ القانون وسيادة القانون يف حالة من الضعف،
وحني يكون اإلفالت من العقاب شائعًا .مكا جيب أخذ االفتقار إىل األدوات والسبل الالزمة
للتواصل مع اهليائت اليت ميكن أن متدمه بامحلاية ،يف االعتبار ،اقرتانًا بضعف نظم ُحمك
وإدارة األريض عىل املستويني العاملي واحمليل.
مكا أن اخلصائص اإلثنية واالجمتاعية واجلندرية يه عوامل قد تفامق من
عرضة املدافعني عن حقوق األرض للخطر .وبالفعل فيف حاالت كثرية اكن أكرث
املترضرين من الصفقات الكربى املتعلقة باألرايض يندرجون بالفعل مضن فئة من الفائت
األكرث استضعافًا وعرضة للخطر ،مثل امجلاعات الريفية واحلرضية املهمشة ،والشعوب
األصلية ،والنساء والفقراء .هذه املجموعات حتديدًا تفتقر إىل القدرات واملوارد الالزمة
محلاية حقوقهم والدفاع عهنا ويواجهون متيزيًا جممتعيًا ،ما يصعب من جهودمه مكدافعني
وجيعلها أكرث خطورة.
تبني أثناء كتابة هذا التقرير أن جممتع املنمظات وامجلاعات واألفراد النشطون مبجال
األرض من منطلق حقويق كثريًا ما يكونوا منبيت الصلة عن منمظات حقوق اإلنسان
التقليدية ،وبالنتيجة فهم أقل جلو ًء إىل آليات امحلاية الدولية واإلقلميية املتاحة لملدافعني عن
حقوق اإلنسان .ويف بعض البلدان تتداخل املجموعتان وتعرف إحدامها األخرى ،لكن يف
أماكن أخرى ال يعمل سويًا هذا الطرف وذاك من املدافعني عن حقوق اإلنسان .واألمر نفسه
 .2مقابلة بتارخي  6يونيو/حزيران .2014
 .3انظر جملس حقوق اإلنسان" ،تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،هينا جيالين" ،وثيقة
األمم املتحدة رمق A/HRC/4/37، 24 :يناير/اكنون الثاين  .2007جلنة حقوق اإلنسان" ،تقرير مقدم من املمثلة اخلاصة لألمني
العام بشأن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،هينا جيالين – بعثة إىل تايالند" وثيقة األمم املتحدة رمقE/CN.4/2004/94/
 12 ،1.Addمارس/آذار  .2004امجلعية العامة" ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت
سياكغيا" ،وثيقة األمم املتحدة رمق ، A/66/203يوليو/متوز .2011
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ينحسب إىل حد ما عىل منمظات املجمتع املدين الدولية .هاتان الطائفتان من املنمظات
املعنية حبقوق اإلنسان سيصبح أمامهام الكثري من املاكسب عىل هيئة مهارات وخربات
متبادلة وجهود متضافرة إذا تعاونتا .ومن أجل اإلهسام يف متكني املدافعني عن حقوق
األرض ولتقليص عرضهتم للخطر واالستضعاف ،فالبد إذن من أن هتدف منمظات حقوق
اإلنسان التقليدية إىل التعاون الوثيق معهم بقدر أكرب.
 .3التقاطع القامئ بني األرض والبيئة وحقوق اإلنسان
تعد قضايا األرض والبيئة مرتابطة وكثريًا ما يستحيل الفصل بيهنا .عىل سبيل املثال ،فعىل
املستوى الدويل تناضل شباكت الشعوب األصلية من أجل االعرتاف حبقوقهم يف املعرفة
واملوارد (ومهنا األرض) واحرتامها ،يف السياسات البيئية (اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة
بالتنوع األحيايئ ،اتفاقية التغري املنايخ ،إخل) وكثريًا ما شددوا عىل الرتابط بني األرض
والبيئة والثقافة والروحانية.
النتيجة أن هاتني الفئتني من املدافعني عن حقوق البيئية وحقوق األرض ،كثريًا ما ينضووا
حتت لواء فئة واحدة يه "املدافعني عن حقوق األرض والبيئة" أو حتت لواء "املدافعني عن
حقوق البيئة" أو ببساطة "املدافعني البيئيني".
أغلب املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين متت مقابلهتم أثناء إجراء حبوث هذا التقرير
حتدثوا عن نضاهلم املتعلق بإتاحة الوصول لألرايض واملوارد الطبيعية ،والسيطرة علهيا
واستخدامها بشلك مستدام" :ماذا حنتاج؟ االحرتام .احرتام حقوقنا ،واحرتام
حقوقنا يف األرض ألن ال غىن عهنا ملعاشنا" ،عىل حد قول أحد املدافعني عن
حقوق األرض للشعوب األصلية ،من روسيا.
وألغراض هذا التقرير اختار املرصد تركزي حبوثه عىل قضايا حقوق اإلنسان املتعلقة
باألرض ،وأن يعترب تلك الفئة من املدافعني "املدافعني عن حقوق األرض" ،من أجل تسليط
األضواء بالقدر الاكيف عىل نضاهلم والتحديات اليت يواجهوهنا مكا يصفها هذا التقرير.
هناك جوانب أخرى مل تركز علهيا أحباث التقرير ،مثل أمهية محاية البيئة ومحاية املدافعني
البيئيني .لكن من املهم اإلقرار بأن اجلوانب البيئية كثريًا ما تكون متصلة بالنضال
من أجل حقوق األرض وكثريًا ما تلعب دورًا مه ً
ام يف التسوية الشاملة واملتاكملة
لملنازعات عىل األرايض .القضية األكرب واألوسع املمتثلة يف محاية املدافعني البيئيني
تتطلب وتستحق يف رأينا حبثًا متاكملًا وشاملًا منفصلًا .ومن نفس املنطلق ،فإننا نق ّر بأمهية
دور نشطاء ماكحفة الفساد ،الذي يلعبونه كثريًا يف املشاريع التمنوية الكربى اليت ترض
حقوق األرض واملدافعني عن حقوق األرض واحلاجة املُلحة محلايهتم.
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ج – مهنج التقرير
يستند هذا التقرير إىل اجلهود اليت بذهلا املرصد بشأن املدافعني عن حقوق األرض عىل
مدار السنوات القليلة املاضية (حتديدًا من خالل طلباته بالتحرك العاجل 4ومطبوعات أخرى)
وكذا البيانات اليت مجعناها خصيصًا لصاحل التقرير من خالل مقابالت مع أفراد ومن خالل
استطالعات رأي 5مت إرساهلا إىل مجيع املنمظات الرشيكة والعضوة باملرصد ،باإلضافة
إىل منمظات جممتع مدين أخرى ،هبدف مجع املعلومات واملواد املتعلقة حبالة املدافعني عن
حقوق األرض.
وأثناء البحوث ،مت إيالء انتباه خاص إىل الدول اليت هبا معدالت أعىل لقتل املدافعني عن
حقوق األرض 6والبلدان اليت هشدت صفقات أرايض كربى 7،مع حماولة إيضاح التنوع
اجلغرايف وتنوع األحوال واملواقف من ماكن آلخر.
ونظرًا لطبيعة البحث العاملية ،ولتعقد القضايا اليت يناقهشا التقرير وحمدودية املعلومات
املتوفرة علنًا ،فال حياول هذا التقرير السنوي توفري رؤية شاملة واكملة للسياق العاملي
للضغوط اليت تمُ ارس عىل األرايض وحالة املدافعني عن حقوق األرض يف اكفة الدول.
تتوفر معلومات ج ّد قليلة يف بعض الدول ،ومن مث فإن عدم ذكر دولة من الدولة ال يعين عدم
وجود انهتااكت حبق املدافعني عن حقوق األرض.

 .4من يناير/اكنون الثاين  2011إىل يوليو/متوز  2014نرش املرصد أكرث من  140نداء بالتحرك العاجل بشأن حنو 300
مدافع عن حقوق اإلنسان ،و 20منمظة جممتع مدين ،عىل صلة بقضايا حقوق األرض.
 .5عاد إىل الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملنمظة العاملية ملناهضة التعذيب  32استطالع رأي متت تعبئته .أرسلت 8
منمظات أخرى توثيقًا مفيدًا لصاحل البحوث اخلاصة بالتقرير .فضلًا عن ذلك قابل املؤلفون أكرث من  30مدافعًا عن حقوق
األرض وخرباء معنيني باملوضوع .انظر :شكر وتقدير/امللحق  ،2ص .145
 .6انظر تقرير غلوبال ويتنس:

Global Witness Report, Deadly Environment: The Dramatic Rise in Killings of Environmental and Land Defenders,
April 2014.
 .7انظرwww.landmatrix.org:
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املدافعون عن حقوق األرض يعملون عىل دمع احرتام حقوق اإلنسان املرتبطة بالوصول إىل
األرض واالنتفاع هبا .بعضهم أعضاء باملجمتعات املترضرة جلأوا للتنظمي امجلايع للدفاع
عن احلقوق املجمتعية ،وبعضهم من منمظات جممتع مدين وحمامني وحصفيني وآخرين.
ومن أجل فهم ملاذا يمت اسهتداف املدافعني عن حقوق األرض وملاذا مه عرضة للخطر ،مفن
املهم فهم السياق الذي يعملون فيه وطبيعة احلقوق اليت يعززوهنا ويعملون عىل محايهتا.
عىل مدار السنوات العرش املاضية تزايدت يف شىت أحناء العامل بشدة الضغوط املرتبطة
باألرض والتوترات احمليطة هبا .أدى هذا إىل تزايد وتضاعف صفقات األرايض الضخمة،
مع تأثري العديد من تلك الصفقات سلبيًا عىل حقوق اإلنسان ملستخديم األرايض احملليني.
ويف العديد من املناطق مل يكن لدى هؤالء الناس وثائق ملكية رمسية أو كتابية لألرايض اليت
يعيشون فهيا ويعمتدون علهيا .نادرًا ال يمتتعون حبامية السلطات احمللية أو ُتتاح هلم سبل
الدفاع عن وصوهلم لألرض .هذا النقص يف امحلاية أصبح مشلكة كربى يف الزناعات اليت
تنشأ لدى االستيالء عىل األرض و/أو املوارد دون اهمتام احلكومات والفاعلني االقتصاديني
باحرتام حقوق اإلنسان اخلاصة مبن يعيشون عىل األرض .بعض امجلاعات عانت من حالة
من االستضعاف أكرث من غريها ،مثل فئة الساكن األصليني .كذلك فإن املرأة تعاين من
االستضعاف بصفة خاصة فميا يتعلق مبسألة االستيالء عىل األرايض.

جاكرتا ،إندونيسيا ،اكنت القلب النابض القتصاد رابع أكرب دولة يف العامل من حيث تعداد الساكن ،عىل مدار  500عام تقريبًا.
لكن رمبا تكون أيام جاكرتا الباقية هلا كعامصة إلندونيسيا معدودة ،مع اقرتاب املدينة املختنقة بكثافة مرور السيارات والقاممة،
عىل امتداد ساحل جزيرة جاوة المشايل الغريب ،من نقطة االهنيار ،إذ يناحط تعدادها  12مليون نمسة وتغرق أسهسا حتت
وطأة التمنية املوسعة.

© AFP PHOTO / Bay ISMOYO
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وحىت اآلن وعىل الرمغ من اإلمجاع اآلخذ يف االنعقاد عىل أن احلق يف األرض جيب أن
ُيعرتف به بشلك رصحي وأن ُيقنن مضن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،ورمغ املفاوضات
القامئة عىل إعالن حلقوق الفالحني وغريمه ممن يعملون باملناطق الريفية ،فليس هناك
صك حقويق يشري رصاحة إىل احلق يف األرض حكق من حقوق اإلنسان القامئة بذاهتا
(باستثناء احلق يف األرض واألقالمي للساكن األصليني) .لكن حقوق األرض (أو احلقوق
املرتبطة باألرض) مهمة – بل وحىت ُترى بصفهتا مكون أسايس – حلقوق اإلنسان
األخرى اليت حيمهيا القانون الدويل ،مثل احلق يف الغذاء واملاء واملسكن الالئق والبيئة
النظيفة واآلمنة والصحية واملستدامة ،واحلق يف تقرير املصري ،واحلق يف احلياة اخلاصة
واألرسية ،واحلق يف امللكية .إن قانون حقوق اإلنسان واملعاهدات اخلاصة بالبيئة والشعوب
األصلية توفر بشلك مزتايد الزتامات بالتشاور مع املجمتعات املترضرة ،كعنرص أسايس
ً
مهام يف درء الزناعات املجمتعية.
لهنج للتمنية يتحرى احرتام حقوق اإلنسان ويلعب دورًا
األرض ترتبط حبياة الناس من أوجه كثرية ويه ال غىن عهنا السمترار معاشنا.
احلق أن حنو نصف ساكن العامل يعيشون يف مناطق ريفية  8ومن مث فهناك اعمتاد مبارش
عىل األرض يف معاشنا اليويم ،من خالل العمل بالزراعة ،والريع ،والقنص وامجلع
وااللتقاط وصيد األمساك.

أهايل القرى حيتجون عىل مرشوع الستخراج النحاس أمام ليتبادونغ هيل أثناء زيارة من القيادية الدميقراطية البورمية أونغ سان
سو يك إىل بلدة سارلينيغ يف  13مارس/آذار .2013
© REUTERS/Soe Zeya Tun

 .8انظر موقع البنك الدويل:

World Bank Website, Data, “Rural Population (% of Total Population),” 2013, http://data.worldbank.org/indicator/
SP.RUR.TOTL.ZS/countries?display=graph
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مكا أن األرض مورد فريد من نوعه ال بديل له وال ميكن ببساطة حتويلها
إىل حمض سلعة ذات طابع موحد ميكن اإلجتار فهيا .ال ميكن اخزتال حقوق
األرض إىل حق االنتفاع هبا بشلك حمدود ،إمنا تمشل حقوق األرض أيضًا
إتاحة املنافع املشتقة من األرض ،مثل احلق يف إتاحة املياه النظيفة وإماكنية احتفاظ
املرء بثقافته اخلاصة .إن الكثري من الناس – ال سميا الشعوب األصلية – هلم صالت ثقافية
وروحانية قوية بأراض معينة .لكن العديد من السياسات واملرشوعات ال تق ّر هبذا السياق
األعرض وهذا ال ُبعد األكرب من أبعاد حقوق األرض .مكا ذكر دو شاتر ،املقرر العام السابق
باألمم املتحدة املعين باحلق يف الغذاء ،متذكرًا حتذيرات بوالنيي 9اليت أعلهنا عام :1944
"لقد وصلنا إىل هذه النقطة :أننا نسينا األمهية الثقافية لألرض واخزتلنا األرض يف
عنارصها اإلنتاجية ،ورصنا نعاملها كسلعة ،يف حني أهنا مصدر للقمية االجمتاعية ورشيان
احلياة للعائالت الريفية األفقر"10.
يف عام  2012توصلت دراسة صادرة عن اللجنة االستشارية ملجلس األمم املتحدة
حلقوق اإلنسان إىل أن "املزارعون الصغار ،واألخشاص الذين ال ميلكون األرض،
والفالحون مستأجرو األرض ،والعامل الزراعيون واألخشاص الذين يعيشون
عىل األنشطة التقليدية املمتثلة يف صيد األمساك والقنص والريع مه من بني
أكرث الناس عرضة للمتيزي واالستضعاف يف أحناء كثرية من العامل .فيف لك
عام يقع آالف املزارعني حضايا ملصادرة األرض واإلخالء القرسي والترشيد.
وهو وضع وصل إىل مستوى غري مسبوق مع انتشار الظاهرة اجلديدة املمتثلة
يف "االستيالء عىل األرايض" عىل مستوى العامل"11.

 .8انظر موقع البنك الدويل:

World Bank Website, Data, “Rural Population (% of Total Population),” 2013, http://data.worldbank.org/indicator/
SP.RUR.TOTL.ZS/countries?display=graph

 .9اكرل بول بوالنييُ ،ولد يف  25أكتوبر/ترشين األول  ،1886وهو مؤرخ اقتصادي جمري أمرييك وعامل أنرثوبولوجيا
االقتصاد واالقتصاد السيايس وعامل سوسيولوجيا تارخيية وفيلسوف اجمتايع.
.10انظر أوليفييه دو شاتر:

Olivier De Schutter, “How Not to Think of Land-Grabbing: Three Critiques of Large-Scale Investments in
Farmland,” Journal of Peasant Studies 38, no. 2 (2011): 249–79, doi:10.1080/03066150.2011.559008; Karl
Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Beacon Press, 2001).

 .11انظر اللجنة االستشارية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان" ،دراسة هنائية للجنة االستشارية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان
املعنية بتعزيز حقوق الفالحني وغريمه من العاملني يف املناطق الريفية" ،وثيقة أمم متحدة رمق 24 75/19/A/HRC :فرباير/
شباط  ،2012فقرة .73
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أ  -سياق "التسابق عىل األرايض" ومنازعات األرض
إن التسابق للسيطرة عىل األرض ليس بالظاهرة اجلديدة ،والضغوط والتوترات
املرتبطة باألرض ال يمُ كن أن ُتعزى إىل عامل واحد من العوامل 12 .الزيادة يف
اآلونة األخرية يف السيع حنو األرايض الريفية ،والذي أدى إىل تأجري وبيع ما بني 45
إىل  65مليون هكتار تقريبًا عىل مستوى العامل ملستمثرين 13،يمُ كن أن ُتعزى إىل التغريات
يف اسرتاتيجيات االستمثار يف السوق العاملي وسياسات الدول .سوف نستعرض هذين
العاملني احملركني للظاهرة فميا ييل .هناك عوامل أخرى مثل التوجهات طويلة األمد
اخلاصة بوضع اليد عىل األرض واملوارد الطبيعية (استيطان األرض ،الرتامك
البدايئ ،إخل) قد تتدخل .هذه العوامل تقرتن بعوامل متارس ضغوطًا عىل مجيع املوارد
بسبب معدالت االسهتالك والمنو الساكين العالية ،ال سميا يف الدول اليت تهشد أمناطًا
اسهتالكية تركز عىل استزناف املوارد بشلك مزتايد ،مثل الصني واهلند .ويف املناطق
الريفية ،فإن المنو الساكين مقرتنًا بتآلك وتدهور الرتبة يؤدي لتقلص عائد األرايض
املزروعة عىل دخل الفرد ودخل األرسة14.
رمغ أن االنهتااكت الكبرية حلقوق األرض تقع يف املناطق الريفية ،فإن الضغط عىل
األرض شوهد أيضًا يف املدن .عىل سبيل املثال عندما تتوسع املدن فتأخذ
مساحات من املناطق شبه احلرضية لتقمي علهيا مرشوعات البناء لملباين أو
متد فهيا الطرق ،أو حني ختيل املستوطنات العشوائية ألهداف تغيب عهنا
الرؤية السلمية يف إطار مرشوعات "التجميل" .تتطلب املدن اليت تتوسع يف احلجم
وتعداد الساكن املزيد من املوارد والتوسع عىل حساب األرايض الريفية واملستوطنات
العشوائية .يف حني أن الضغط عىل األرض يف املناطق الريفية جيرب الناس عىل االنتقال
إىل املراكز احلرضية .وعندما – مكا حيدث عادة – يفتقر األفراد إىل وثائق رمسية حليازة
األرض اليت يشغلوهنا ويعيشون علهيا ،ال سميا يف املستوطنات العشوائية ،يصبح من
األصعب علهيم مقاومة اإلخالء القرسي .هذه املواقف تتطلب سياسات مالمئة لضامن
احرتام حقوق اإلنسان.

 .12انظر لورنزو كوتوال:

Lorenzo Cotula, “The International Political Economy of the Global Land Rush: A Critical Appraisal of Trends,

.2012 ,4–3 .no ,39 Scale, Geography and Drivers”, in Journal of Peasant Studies, Volume
 .13هناك اختالف كبري حول تقدير مساحة هذه األرايض .انظر:

Klaus Deininger and Derek Byerlee, Rising Global Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable
Benefits, 2010; Saturnino M. Borras et al., “Towards a Better Understanding of Global Land Grabbing: An
Editorial Introduction”, in Journal of Peasant Studies, Volume 38, no. 2, 2011; Land Matrix, http://www.
landmatrix.org/en/.

 .14انظر امجلعية العامة لألمم املتحدة" ،تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل امجلعية العامة لألمم املتحدة" ،وثيقة
األمم املتحدة رمق A/65/281 11 :أغسطس/آب .2010
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إن الزيادة يف اآلونة األخرية يف الطلب
إن الزيادة يف اآلونة األخرية يف الطلب
عىل األرض لصاحل االستمثار والتمنية
عىل األرض لصاحل االستمثار والتمنية
ومرشوعات احلفاظ عىل املستوى العاملي
ومرشوعات احلفاظ عىل املستوى العاملي
تفرس الضغوط املزتايدة عىل األرض
تفرس الضغوط املزتايدة عىل األرض لصاحل
لصاحل مرشوعات اقتصادية وعقود كربى.
مرشوعات اقتصادية وعقود كربى.
يف هذا السياق يزتايد تدخل الفاعلني
الدوليني والسياسات الدولية يف المتتع باألرض عىل املستوى احمليل .هذه الزيادة يف
الطلب ميكن أن ُتعزى إىل عدد من العوامل .أولًا ،فإن حنو ثليث صفقات األرض الكربى ختدم
مرشوعات الصناعات الزراعية (زيوت النخيل ،قصب السكر ،مزروعات الذرة ،إخل)15.
ُيق ّدر أن أغلب تلك الصفقات حتدث يف أفريقيا 16.ترتبط الزيادة يف الطلب عىل األرض
لصاحل الصناعات الزراعية – حبسب أغلب الباحثني – بارتفاع يف أسعار السلع الغذائية
طرأت يف الفرتة من  2007إىل  2008و 2010إىل 17 .2011جعل هذا االستمثار يف
مرشوعات الصناعات الزراعية أكرث إدرارًا للرحب ،ومعناه أن مرشوعات الصناعات الزراعية
جاذبة أكرث لالستمثار ولو حىت يف املناطق املنعزلة نسبيًا .وعندما أصبح عدم استقرار
أسعار السلع الغذائية أكرث وضوحًا وجالء لملتابعني ،سىع املسهتلكون املؤسسيون هلذه
السلع والدول إىل تأمني إمدادات أكرث استقرارًا من الغذاء من خالل االستمثار املبارش
يف مرشوعات الصناعات الزراعية .من العوامل األخرى األساسية احملركة الرتفاع أسعار
الغذاء وزيادة االهمتام باألرايض هو تزايد الطلب عىل الوقود احليوي (األحيايئ) ،من
قبيل اإليثانول ،الذي ُينتج من حماصيل من بيهنا قصب السكر والذرة 18.هذا الطلب حركته
السياسات اخلاصة بالبحث عن بدائل للوقود املشتق من النفط .عىل سبيل املثال فيف
الواليات املتحدة األمريكية صدر عام  2007قانون استقالل وأمن الطاقة الذي طالب
بزيادة جحم "الوقود املتجدد" حبلول عام  19 .2022أدت هذه العوامل جممتعة إىل زيادة
قوية يف أسعار السلع الغذائية وسلع الوقود احليوي (األحيايئ).

 .15انظر و .آنسيو وآخرون:

W. Anseeuw et al., Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land
Research Project, 2012; Lorenzo Cotula, “The International Political Economy of the Global Land Rush: A Critical
Appraisal of Trends, Scale, Geography and Drivers,” Journal of Peasant Studies 39, no. 3–4 (2012): 649–80, doi:1
0.1080/03066150.2012.674940.

 .16انظر و .آنسيو وآخرون:

W. Anseeuw et al., Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land
Research Project, 2012; Lorenzo Cotula, “The International Political Economy of the Global Land Rush: A Critical
Appraisal of Trends, Scale, Geography and Drivers”, in Journal of Peasant Studies 39, no. 3–4, 2012.

 .17انظر لورنزو كوتوال:

Lorenzo Cotula, “The International Political Economy of the Global Land Rush: A Critical Appraisal of Trends,
Scale, Geography and Drivers”, in Journal of Peasant Studies, Volume 39, no. 3–4, 2012.

 .18انظر لكاوس ديننغر وديريك بايريل:

Klaus Deininger and Derek Byerlee, Rising Global Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable
Benefits, 2010.

 .19صدر قانون استقالل وأمن الطاقة عام  2007وهو يطالب بزيادة يف جحم "الوقود املتجدد" من  4.7مليون جالون (18
مليون مرت مكعب) وهو احلجم القامئ وقت صدور القانون ،إىل إمجايل  36مليار جالون أمرييك ( 140مليون مرت مكعب) حبلول
عام .2022
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ثانيًا ،بسبب استزناف احتياطات املوارد الطبيعية ،فقد قيل أن الصناعات االستخراجية
مثل التعدين واستخراج النفط وقطع األجشار ،أصبحت تزنع للتواجد يف املناطق األكرث
عزلة واألقل استقرارًا من الناحية السياسية 20،ومهنا مناطق تعيش فهيا قبائل وشعوب
أصلية .مكا أن العديد من هذه املرشوعات تتطلب أراض إضافية لتشييد البنية التحتية
اخلاصة بالنقل ،مثل السكك احلديدية وشباكت الطرق ومد املواسري .مكا تتطلب حمطات
لتوليد الكهرباء ومنشآت ملعاجلة املنتجات وغريها من البىن التحتية ،اليت تزيد من مساحة
األرض اليت حتتلها املشاريع .مكا أن الصناعات االستخراجية تسىع إىل الوصول
لملخزونات "غري التقليدية" مثل "زيت الطفل  "shale gasوالتعدين بطريق تشفيط الرمال
الساحلية  ،coastal sand dredgingاليت أصبحت أمعالًا مرحبة جراء ارتفاع أسعار
الطاقة ،رمغ كوهنا تتطلب استمثارات كبرية .وأخريًا ،فإن بعض هذه املرشوعات تؤدي إىل
تلوث املوارد األخرى ،فتصبح تلك املوارد األخرى مستغلقة عىل املجمتعات احمللية.
ثالثًا ،املناطق احملمية اليت هتدف إىل "احلفاظ" تزايدت بشلك مطرد منذ التسعينيات.
منذ عام  1990وحىت  2012أصبحت حتتل  %48مساحة مضافة من األرايض ،مدفوعة
بسياسات دولية ومتويل دويل 21.رمغ أن ليست لك احملميات تستبعد الناس مهنا ،فإن
العديد من احملاوالت "للحفاظ" عىل البيئة ُعرضت بصفهتا "طبيعة خالصة" ختلو من البرش،
ما دفع باجتاه هنج "احلفاظ الدفايع" املرتبط بإخالءات قرسية عديدة وانهتااكت حلقوق
اإلنسان22 .
رابعًا ،فعىل مدار العقد املنرصم مت بناء العديد من مرشوعات البنية التحتية الكربى
ومهنا خطوط مواسري ،وبنية حتتية ترفهيية وسدود ،مثل سد املمرات الثالثة يف الصني أو
سد بيلو مونيت يف الربازيل .فضلًا عن الدوافع االقتصادية واالجمتاعية ،فالعديد من هذه
املرشوعات تدخل مضن "رؤى" للتمنية طويلة األمد تتبناها حكومات .املرشوعات اليت تنيمت
إىل هذه األنواع من صفقات األرايض أدت إىل إخالء الناس من بيوهتم (سواء حرضية أو
ريفية) وترشدمه عن املناطق اليت اكنوا يشغلوهنا .فضلًا عن الرشاكت فهناك فاعلني دوليني
كبار يشاركون يف هذه املرشوعات ،مثل املؤسسات املالية الدولية من قبيل البنك الدويل
واملصارف التمنوية اإلقلميية.
.20انظر مايلك ت .لكار:

Michael T. Klare, The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources, Picador, 2012.

 .21انظر برناجم األمم املتحدة للبيئة ،مركز مراقبة احلفاظ العاملي:

UN Environment Programme (UNEP) World Conservation Monitoring Centre (WCMC), Protected Planet Report
2012, 2012; and Dan Brockington, Fortress Conservation: The Preservation of the Mkomazi Game Reserve,
Tanzania, Indiana University Press, 2002.

 .22انظر جون هوتون ،ويليام م .آدامز ،جميس مورومبيدزي:

Jon Hutton, William M. Adams and James Murombedzi, “Back to the Barriers? Changing Narratives in
Biodiversity Conservation”, in Forum for Development Studies 2, no. 32, 2005; Dilys Roe, “The Origins and
Evolution of the Conservation-Poverty Debate: A Review of Key Literature, Events and Policy Processes”, in Oryx
42, no. 04, 2008; Dawn Chatty and Marcus Colchester, Conservation and Mobile Indigenous Peoples, 2002; Dan
Brockington, Fortress Conservation: The Preservation of the Mkomazi Game Reserve, Tanzania, Indiana
University Press, 2002 and www.justconservation.org.
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براي النغ ،الغابة الرئيسية يف وسط مكبوديا تعرضت لقطع مساحات كبرية من أجشارها (بسبب تنازالت استخدام األرض
ألغراض اقتصادية ،سيئة المسعة وبسبب أمعال قطع األجشار غري القانونية).

© ADHOC

خامسًا ،مرشوعات السياحة والتطوير احلرضي أدت أيضًا إىل صفقات أرايض
ووقائع استيالء عىل أرايض كبرية وأرضت بقدرة وصول مستخديم األرايض احملليني
إىل أراضهيم لالنتفاع هبا.
وأخريًا ،هناك أيضًا عدة صفقات رشاء واستئجار ألرايض ألغراض الرحب من ارتفاع
األسعار ،واهلدف هو بيع األرض فميا بعد هبامش رحب كبري.
إن سياسات التمنية والتجارة واالستمثار عىل مستوى العامل جيب أن ُيعاد تأطريها
من أجل احرتام ومحاية حقوق اإلنسان وكفالهتا .لقد مت انتقاد املؤسسات املالية الدولية
واإلقلميية ،مثل مجموعة البنك الدويل عىل سبيل املثال ،عىل تروجيها لسياسات وطنية
تيرس وصول الغري لألرايض الزراعية من خالل تقليص املتطلبات اإلدارية والقانونية حتت
ممسى "التمنية" 23.مت انتقاد مثل هذه السياسات يف حاالت عديدة لكوهنا تيرس انهتااكت
حقوق اإلنسان واالنهتااكت البيئية ،مثل اإلخالء القرسي ،والتدهور البييئ ،إخل .مكا ينبيغ
أن ُتراجع بشلك جذري اتفاقات االستمثار من أجل مضان عدم إعاقهتا محلاية حقوق
اإلنسان .مثل هذه االتفاقات تعيط عادة تدابري محاية قوية لملستمثرين دون واجبات
ومسؤوليات عىل اجلانب اآلخر مهنم جتاه املجمتعات املترضرة ،مبا يف ذلك معايري الحرتام
حقوق اإلنسان .كثريًا ما حتتوي هذه االتفاقات عىل بنود تتعلق بالتحكمي والتقايض تحمس
لملستمثرين مبقاضاة الدول مبارشة وحتررمه من عاتق االختصاص القضايئ احمليل.
 .23انظر معهد ألكاند:

Oakland Institute, (Mis)Investment in Agriculture: The Role of the International Finance Corporation in the Global
Land Grab, and Willful Blindness - How World Bank’s Country Rankings Impoverish Smallholder Farmers, 2014.
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مثل آليات التحكمي هذه تعرضت النتقادات لكوهنا تغل أيدي الدول يف بعض احلاالت
عن تنفيذها ملا يرتتب علهيا من الزتامات حقوق اإلنسان اكملة ،وكذلك لكوهنا تفتقر إىل
الشفافية واملراعاة الاكفية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان .أما االلزتامات املرتتبة عىل
املستمثرين فهي تفتقر إىل التنظمي الاكيف يف اإلطار القامئ لقانون االستمثار الدويل،
ُ
يرسع بعجلة سيع املستمثرين
قانونيا
ومثل هذه العقود واملعاهدات ميكن أن هتيئ نظامًا
ّ
حنو األرايض .مكا أهنا قد ُتستغل يف تقليص قدرة الدول عىل تبين تدابري وسياسات
محاية تفيد حقوق املستخدمني احملليني لألرايض .يف زميبابوي 24وجنوب أفريقيا عىل
سبيل املثال ،خدمت محاية اتفاقات االستمثار املستمثرين يف حتدي مبادرات الدولة الرامية
ملاكحفة التوجهات العنرصية اخلاصة باالنتفاع باألرض25.
أضف إىل هذا أن بنية األمعال التجارية اخلاصة بالعقود الكبرية عادة ما
تكون ُمهبمة ،إذ مجتع أطرافًا وفاعلني جمهولني من خمتلف البلدان ،ما يؤدي
بالتبعية إىل غياب يف وضوح املسؤوليات املرتتبة عىل لك طرف من األطراف.
عىل سبيل املثال ،يف بعض احلاالت يكون من الصعب تع ّقب ومعرفة املُالك املستفيدين
لبعض الرشاكت لعدد من األسباب .يف بعض الدول ،فإن املُالك املبارشين المتيازات
األرايض ال ُتنرش أمساهئم حىت ولو تطلب القانون هذا .تطرأ مشلكات معينة عندما تكون
الرشاكت احمللية اليت متلك عقود اإلجيار لألرض مملوكة لرشاكت أجنبية أو لعدد من
الرشاكت الشقيقة ،أو عندما تكون مشاركة يف اتفاقات رشاكة مع رشاكت أخرى أجنبية.
قد يكون من الصعب تتبع وفهم هيلك ملكية الرشكة احمللية (والرشاكت الدولية األطراف
فهيا) مع صعوبة االطالع عىل الجسالت الرمسية لألمعال التجارية من حيث املامرسة.
حىت عندما تكون الرشكة األجنبية معروفة ،فقد تكون منتمظة يف صورة سلسلة من
الرشاكت ،متلك لك مهنا أخرى ،وهكذا دواليك .إذا اكنت واحدة من سلسلة الرشاكت تلك
ُمجسلة يف دولة تفتقر جسالهتا التجارية إىل الشفافية ،فقد يصبح من املستحيل متامًا
للفاعلني احملليني معرفة ُملاّ كها 26.حىت بالنسبة للرشاكت املدرجة يف أسواق األهسم أو
البورصة ،اليت تضطر للكشف عن محلة أهسمها الرئيسيني ،مفن املمكن أن يستخدم محلة
ٍ
حتد
األهسم األفراد هيائت امسية خيفون وراهئا أمساهئم .هذا االفتقار للشفافية
ُ
احلمك الرشيد ألنه جيعل من املستحيل معرفة إن اكن هناك
كبري عىل مسار
مسؤولني حكوميني هلم مصلحة خشصية يف الرشاكت اليت من املفرتض هبم
 .24انظر املركز الدويل لتسوية املنازعات االستمثاريةُ ،حمك يف قضية "برهنارد فون بزيولد وآخرون ضد مجهورية زميبابوي":

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) judgement, Bernhard von Pezold and Others v.
Republic of Zimbabwe, ICSID Case No. ARB/10/15, Procedural Order No. 2, 26 June 2012.

يف  26يونيو/حزيران  2012رفضت هيئة التحكمي الدعوى رمغ إقرارها بأن املداوالت التحكميية قد ترض حبقوق املجمتعات
األصلية املترضرة .تؤكد احملمكة يف قرارها عىل أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ال صلة له باملنازعة اخلاصة بالقضية .هذا
القرار ُيليق الضوء عىل وجود نقص يف مواد حقوق اإلنسان يف اتفاقات ومعاهدات التجارة واالستمثار اليت يمت التفاوض
علهيا ثنائيًا.
 .25انظر قضايا:
Piero Foresti v. South Africa, ICSID Case No. ARB(AF)/07/1 (the case was discontinued); Bernadus Henricus
Funnekotter and others V. Zimbabwe, ICSID Case No. ARB/05/6, Award, 22 April 2009.
 .26انظرhttp://www.financialsecrecyindex.com/ :
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اإلرشاف علهيا 27.مكا يصعب هذا كثريًا من مهمة التعريف الواحض اللزتامات
"مراعاة العناية الواجبة" جتاه حقوق اإلنسان واملجمتعات احمللية واملدافعني
عن حقوق اإلنسان.
إن الدور الذي تلعبه الرشاكت يف صفقات األرايض جيب أال يوهن الدور (النشط) الذي
تلعبه الدول يف تيسري ودمع تلك الصفقات .مكا أخربنا أعضاء مؤسسة "العدل
العاملي" من الربازيل" :حنن ال نعرف أين ينهتي دور الدولة وأين يبدأ دور الرشكة"28.
احلق أن العديد من صفقات األرايض الكبرية حتدث يف إطار اسرتاتيجيات "التمنية"
طويلة األمد اليت تتبناها الدول ،واليت كثريًا ما تتجاهل اآلثار السلبية لتلك املرشوعات
عىل مستخديم األرايض احملليني .يف العديد من الدول ،تقع األرايض يف القلب من
اإلصالحات االقتصادية واالجمتاعية .هذه املرشوعات بدورها تصبح مسيسة للغاية ومن مث
تزتايد الضغوط ألجل تنفيذها مهام اكن المثن.
يف إندونيسيا عىل سبيل املثال ،تسىع "اخلطة األساسية لترسيع وتوسيع
التمنية االقتصادية يف أندونيسيا  – "MP3EIويه خطة هائلة مت تدشيهنا يف
عام  2011هبدف حتويل إندونيسيا إىل "دولة متقدمة" حبلول عام – 2025
إىل تيسري استغالل املوارد الطبيعية الوافرة والتجشيع عىل االستمثارات
الكبرية ،ومهنا صفقات األرايض الكربى .مكا أخربنا لك من هاريس هازار،
وهو منسق لربناجم " :KontraSأدت هذه اخلطة إىل املزيد من الهتميش للفقراء
والساكن األصليني ،يف حني تعزز احلكومة أكرث وأكرث املرشوع بأنمظة وقوانني
تصب يف صاحل أحصاب رأس املال وال متنح األولوية الحرتام حقوق اإلنسان.
مكا أنه ال توجد آلية لرفع الشاكوى مضن اخلطة ،رمغ وقوع انهتااكت حلقوق
اإلنسان جراء هذا املرشوع"29.
من القضايا املهمة أيضًا مسألة التنسيق داخل أروقة احلكومات وتقيمي
األرضار قبل منح األرايض وتأجريها لصاحل الصفقات الكربى .كثريًا ما ال تتوفر
خطط اسرتاتيجية لضامن وصول املجمتعات الريفية لألرايض املطلوبة السمترار معاهشم.
صفقات األرايض غري املنسقة قد تؤدي ألن يعلق املجمتع احمليل بني عدد من استخدامات
األرايض كبرية النطاق ،ولك استخدام مهنا يقلص أكرث وأكرث من انتفاعهم باألرض .مثل
هذا املزجي قد يؤدي إىل منعهم من السيع لملعيشة وكسب الرزق يف مناطق أخرى .قد
يقرتن هذا بنقص يف التشاور احلقييق والفعال مع املجمتعات املترضرة ،وعدم احرتام
.27انظرhttp://www.publishwhatyoupay.org; Global Witness, Corruption in Malaysia Laid Bare as Investigation :
Catches Sarawak’s Ruling Elite on Camera, March 19, 2013, and Secret Sales in DRC, 2014

 .28مقابلة أجريت يف  3يونيو/حزيران .2014
.29انظر تقرير الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان و KontraS Internationalلتقيص احلقائق" :إندونيسيا :ال تمنية دون حقوق"،
 19يونيو/حزيران .2014
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احلق يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية (القامئة عىل عمل وب ّينة) من الشعوب األصلية.
وباملثل ،ال يمت احرتام متطلبات دراسات الرضر/األثر املجمتيع والبييئ يف لك األحوال من
حيث املامرسة ،أو ختفق الدراسات يف إجراء التقيمي املالمئ للرضر/األثر الفعيل لملرشوع.
مكا أن إتاحة دراسات تقيمي الرضر/األثر واملشاركة الفعالة فهيا تبىق حت ٍد كبري لملترضرين
أو الذين ُيرحج ترضرمه من املرشوعات ،مبن فهيم املدافعني عن حقوق اإلنسان .ويف
احلاالت اليت ُيكفل فهيا الوصول إىل الدراسات ،فقد تكون تقنية للغاية أو مكتوبة بلغة
ال تعرفها املجموعات املترضرة .وأخريًا ،فقد تكون املرشوعات قامئة بالفعل وقت أن تبدأ
املجمتعات احمللية يف إدراك األرضار احملمتلة والفعلية اليت قد تؤثر عىل حياهتم جراء
تلك املرشوعات .هذا هو احلال القامئ يف مرشوعات االستمثار بالصناعات االستخراجية،
حيث وكنتيجة لعدم توفري املشاورات املناسبة ،كثريًا ما ال تدرك املجمتعات بأرضار املرشوع
اليت متس حقوق اإلنسان إال من بعد بدء مرحلة االستغالل لألرض ،ومن بعد بدء املرشوع
مثلًا يف تلويث البيئة.
يف الاكمريون عىل سبيل املثال ،تسارعت وترية منح امتيازات التعدين حىت
عام  ،2011عندما مت فرض مجتيد غري رمسي عىل تقدمي امتيازات وتصارحي
االستكشاف اجلديدة .طبقًا ألحدث ما هو معروف من معلومات ،فإن تصارحي
التعدين االستكشافية تداخلت مع بعضها البعض مكا تتداخل مع املناطق
احملمية ومع تصارحي قطع األجشار .اكن هذا بسبب غياب التنسيق يف
ختطيط األرايض بني خمتلف الوزارات ،بل وحىت داخل الوزارة الواحدة .وقد
تداخلت تلك التصارحي واتفاقات ختصيص األرايض مع األرايض اخلاصة
باملجمتعات احمللية.
رمبا تكون لصفقات األرايض الكربى أرضارًا متباينة عىل استخدام األرض.
وقد تمشل :التلوث ،إخالء الساكن وترشيدمه ،القيود عىل االنتفاع باملوارد الطبيعية،
تدفق الساكن عىل نطاق واسع عىل بعض املناطق ،الضغوط احلرضية/اخلاصة باهلجرة،
تدمري السلع وسبل املعاش والثقافات واهلوية والطابع الروحاين والصحة ،وتزايد أوجه
عدم املساواة ،واملنازعات املجمتعية أو املنازعات الزراعية ،والزناعات املسلحة ،إخل .هذه
األرضار تطرأ يف انهتاك للحقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية ،وللحقوق
املدنية والسياسية اليت محتهيا مواثيق حقوق اإلنسان الدولية واإلقلميية.
وكرد فعل ،فإن اآلالف من األفراد واملجمتعات يف شىت أحناء العامل يناضلون
من أجل محاية حقوقهم يف استخدام األرض واالنتفاع هبا والسيطرة علهيا،
يف مواجهة خماطر التعرض للقمع.
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ب – محاية الوصول إىل األرض لالنتفاع هبا مبوجب القانون
الدويل واإلقليمي حلقوق اإلنسان
ُتعد التمنية هدفًا مرشوعًا للدول ،ويف حاالت ع ّدة تيرس التمنية المتتع باحلقوق االقتصادية
واالجمتاعية والثقافية .بيد أنه ال ميكن لسياسات التمنية أن تزحزح الزتامات حقوق
اإلنسان القانونية املرتتبة عىل الدول .عىل العكس ،فإن قانون حقوق اإلنسان يضع
اإلحداثيات اخلاصة بالقانون وسيادته اليت جيب أن توضع يف إطارها
سياسات التمنية .االلزتام بقانون حقوق اإلنسان – مبا يف ذلك مبدأ التشاور
– خيدم يف هناية املطاف كعامل رادع للتوترات والرصاعات املجمتعية ،ومن
مث فهو حيقق املصلحة العليا للدول والفاعلني اآلخرين ،مثل الرشااكت العابرة
للحدود واملستمثرين العامليني .سوف نستعرض فميا ييل العنارص األساسية لنظام
حقوق اإلنسان املنطبقة عىل حقوق األرايض ومنازعات األرايض.
يف حني أن احلق يف األرض ليس معمتدًا بنصوص حرفية دالة هيلع يف القانون الدويل
حلقوق اإلنسان – باستثناء احلق يف األرايض واألقالمي للشعوب األصلية – فهناك إمجاع
مزتايد عىل أن احلق يف األرض ،حكق من حقوق اإلنسان ،يتطلب التقنني من
أجل تعزيز محاية حقوق مستخديم األرايض حتديدًا ،وتعزيز محاية حقوق
اإلنسان اليت تعمتد عىل الوصول إىل األرض لتصبح متاحة لالنتفاع هبا ،عىل
مسار الوفاء بتلك احلقوق 30.عىل سبيل املثال فإن املقررين اخلاصني باألمم املتحدة
املعنيني باحلق يف الغذاء واحلق يف السكن الالئق طالبا جملس حقوق اإلنسان بـ "مضان
اإلقرار بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان املعين باألرض حكق من حقوق اإلنسان" 31 .إن
حقوق اإلنسان املتقاطعة مع األرض يه حقوق بيهنا صالت ترابط ،مثل احلق يف توفر
الغذاء ،واحلق يف السكن الالئق ،واحلق يف املياه ،واحلق يف بيئة آمنة ونظيفة وحصية
ومستدامة ،واحلق يف امللكية وتقرير املصري .مكا أن االنتفاع باألرض وإتاحهتا قد يؤثر
عىل الدين واهلوية والثقافة وحقوق اإلنسان املرتبطة هبذه القضايا.

 .30انظر جريميي غيلربتJérémie Gilbert, “Land Rights as Human Rights: The Case for a Specific Right to Land”, :

: Olivier de Schutter, “Theرتاش ود هييفيلوأ رظناو in Sur: International Journal on Human Rights 10, No. 18, July 2013

 emerging human right to land”, in International Community Law Review 12 (2010) 303-334وانظر إلزيابيث ويكريي
وآنيل اكهلانElizabeth Wickeri and Anil Kalhan, “Land Rights Issues in International Human Rights Law”, in :
 Malaysian Journal on Human Rights 4, No. 10, 2010وانظر امجلعية العامة لألمم املتحدة "تقرير املقرر اخلاص املعين
باحلق يف الغذاء إىل امجلعية العامة لألمم املتحدة" ،وثيقة األمم املتحدة رمق A/65/281 11 :أغسطس/آب .2010
 .31انظر جملس حقوق اإلنسان "تقرر املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنرص من عنارص احلق يف مستوى معييش
مناسب ،ميلون كوثاري" ،وثيقة األمم املتحدة رمق 2 18/4/A/HRC :مايو/أيار .2007
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طبقًا لربناجم األمم املتحدة لملستوطنات
"حقوق األرض" يه حقوق اإلنسان اليت تعمتد البرشية ) (UN HABITATفإن حقوق األرض
جزئيًا أو لكيًا عىل األرض ليك تتحقق ،واليت تشري إىل "استحقاقات معرتف هبا
حيمهيا القانون الدويل.
اجمتاعيًا أو قانونيًا لالنتفاع مبناطق من
األرايض واستخدامها والسيطرة علهيا،
وما يرتبط هبا من موارد طبيعية" 32.يف هذا التقرير ،يتبىن املرصد تعريفًا أعرض عندما
يشري إىل "حقوق األرض" ويأخذ يف احلسبان االمتيازات اليت قد ُتشتق من الوصول
لألرض وتوفرها ،مبا يف ذلك اجلودة واالستدامة .من مث نعترب "حقوق األرض" يه حقوق
اإلنسان اليت تعمتد جزئيًا أو لكيًا عىل األرض ليك تتحقق ،واليت حيمهيا القانون الدويل.
من مث فسوف يستخدم هذا التقرير مصطلحات "حقوق اإلنسان املرتبطة باألرض" و"حقوق
األرض" و"الوصول لألرض/إتاحة األرض" و"استخدام األرض" والتعبريات املامثلة للداللة
عىل األمر نفسه.
إن إتاحة الوصول لألرض لالنتفاع هبا أمر رضوري لكفالة احلقوق االقتصادية
واالجمتاعية والثقافية من قبيل احلق يف مستوى معييش مناسب ،واليت
تمشل احلق يف الغذاء واملاء واملسكن الالئق ،واحلق يف الصحة ،باإلضافة إىل
حقوق أخرى قد تكون عىل ارتباط غري مبارش .عىل سبيل املثال ،عندما ال يمتكن
الناس من الوصول لألرض اليت يعمتد علهيا معاهشم ،سواء اكن من خالل نشاط القنص
ً
انهتااك حلقهم يف الغذاء واملاء الذي محتيه،
أو الصيد أو الريع أو الزراعة ،فقد يشلك هذا
باإلضافة محلاية حقوق أخرى ،املادة  25من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة  11من
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية .إن أمهية إتاحة األرض
وأمن حيازهتا إلحقاق احلق يف مستوى معييش مناسب ،ويمشل احلق يف الغذاء واملاء
واملسكن الالئق ،يه مسألة شدد علهيا مرارًا املقررون اخلاصون باألمم املتحدة ذوي الصلة
هبذه القضية33.
ميكن ملصادرة األرض اليت تسفر عن إخالءات قرسية أن تؤدي إىل انهتااكت عديدة
وجسمية حلقوق اإلنسان ،مهنا انهتاك احلق يف املسكن الالئق .ومكا أكدت جلنة احلقوق
االقتصادية واالجمتاعية والثقافية ،فإن بعض اإلخالءات قد تكون مربرة ،ويه إجراءات
إخالء تمت يف ظروف معينة .متتد امحلاية من اإلخالء القرسي بشلك عام إىل مجيع أشاكل

 .32انظر تقرير برناجم األمم املتحدة لملستوطنات البرشية" :كفالة حقوق األرض للجميع".2008 ،
 .33انظر :امجلعية العامة لألمم املتحدة "تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل امجلعية العامة لألمم املتحدة" ،وثيقة
األمم املتحدة رمق 11 281/65/A :أغسطس/آب .2010
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التوطن باألرايض اليت ليس معرتفًا هبا بواسطة صك قانوين لالعرتاف حبق عىل األرض،
مثل أن يكون احلق عىل األرض مستندًا إىل حيازة لألرض من واقع األعراف القامئة34.
قامت مقررة األمم املتحدة املعنية باحلق يف املسكن الالئق املعينة حديثًا ،ليالين فارها ،يف
أغسطس/آب  2014بتوضيح أن" :أمن حيازة األرايض ركن ركني للحق يف املسكن" .ولقد
نددت بأن" :األخشاص األفقر يف املناطق احلرضية ال ميلكون األرض ومن مث فليس هلم
حقوق يف األرض .إمنا يعمتدون يف املسكن عىل من لدهيم حق يف األرض ،إذ يستأجرون
املسكن أو يعيشون يف مستوطنات عشوائية"" .من الشائع جدًا أثناء اإلخالء القرسي أن
تخُ رج العائالت من مساكهنا وكذلك من أراضهيا املُنتجة ،ال سميا يف السياق الرييف".
واستطردت لتويص بـ" :بغض النظر عن أين يعيش الفقراء ،فإن هلم احلق يف املسكن
الالئق وما يرتبط به من احلق يف الغذاء واملاء ومرافق الرصف اليحص"35.
مكا أن بعض جوانب حقوق األرض محتهيا أيضًا احلقوق املدنية والسياسية ،مثل احلق يف
احلياة اخلاصة واحلق يف امللكية ،يف إطار مواثيق حقوق اإلنسان اإلقلميية .عىل سبيل
املثال فإن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ارتأت أنه من أجل كفالة االحرتام وااللزتام
الاكملني باملادة  23من اإلعالن األمرييك حلقوق وواجبات اإلنسان ،اليت أقرت باحلق يف
امللكية ،فالبد من وجود معايري دنيا تتطلب أن تقوم الدول األطراف بالتشاور مع الشعوب
األصلية بشأن أية أمعال تمنية يف األرايض واملناطق اليت دأبت تلك الشعوب األصلية عىل
استخدامها أو استيطاهنا 36.مكا أن احملمكة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية "لوبزي
أوسرتا ضد إسبانيا" ارتأت أن إخفاق الدولة يف السيطرة عىل التلوث الصنايع هو خرق
لملادة  ،8حيث أدى التلوث إىل تدخل جسمي يف حق صاحب الدعوى يف المتتع حبياته
املزنلية واخلاصة37 .
إن القيود اليت ُتفرض عىل المتتع باألرض قد متثل أيضًا خرقًا للحق يف المتتع بأعىل
مستوى ميكن بلوغه من الصحة اجلمسية والعقلية ،الذي تكفله املادة  25من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان واملادة  12من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية
والثقافية ،من بني مجلة من احلقوق محتهيام هاتان املادتان .عىل سبيل املثال ،تعترب جلنة
احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية – فميا خيص الشعوب األصلية – أن "ينبيغ
محاية النباتات واحليوانات واملعادن الطبية األساسية الالزمة لمتتع الشعوب األصلية
 .34انظر التعليق العام رمق  7الصادر عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية بشأن احلق يف املسكن الالئق (مادة
 )1( 11من العهد) .اإلخالءات القرسية .1997 ،وانظر جملس حقوق اإلنسان ،امللحق  1لتقرير املقرر اخلاص املعين باملسكن
الالئق كعنرص من عنارص احلق يف مستوى معييش مناسب – املبادئ األساسية واألدلة اإلرشادية ألمعال اإلخالء والزنوح
املستندة إىل التمنية ،وثيقة األمم املتحدة رمق 18/4/A/HRC :امللحق  .2007 ،1انظر أيضًا :امجلعية العامة لألمم املتحدة
"تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل امجلعية العامة لألمم املتحدة" ،وثيقة األمم املتحدة رمقA/65/281 11 :أغسطس/
آب .2010
 .35مقابلة مع ليالين فارها 7 ،أغسطس/آب .2014
 .36انظر جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان" ،جلان مقاطعة توليدو اخلاصة جممتعات املايا األصلية ضد بيلزي" قضية رمق
 )2004( 12.053فقرة .194
 .37انظر احملمكة األوروبية حلقوق اإلنسان" ،قضية لوبزي أوسرتا ضد إسبانيا".]1994[ 90/16798 ،
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بالصحة متتعًا تامًا ]...[ .وترى اللجنة أن األنشطة املرتبطة بالتمنية واليت تؤدي إىل
ترشيد الشعوب األصلية ضد رغبهتا من أقالميها وبيئهتا التقليدية ،وحترمها من مصادرها
التغذوية ،وتقطع عالقهتا التاكفلية بأراضهيا ،تؤثر تأثريًا ضارًا عىل حصهتا"38 .
مكا ترتبط حقوق األرايض باحلفاظ عىل البيئة ،وهو األمر الذي تغطيه ،من بني مجلة
أمور ،اتفاقيات ريو للتغري املنايخ والتنوع األحيايئ والتصحر ،وهو أيضًا األمر الذي يعد
مطلبًا من مطالب احرتام العديد من حقوق اإلنسان املنصوص علهيا يف القانون الدويل
حلقوق اإلنسان ،مثل احلق يف الصحة واحلق يف احلياة .ومكا مت التوضيح أعاله ،فإن
حقوق األرايض تشمتل عىل االمتيازات املشتقة من األرض وكذا جودة تلك االمتيازات.
لقد شدد خبري األمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان والبيئة عىل الصلة بني الصحة والغذاء
واملسكن والبيئة الصحية ،يف حني مل يربط هذه القضايا بشلك علين – ال مضين –
باستخدام األرض39.
مكا أن األرض وثيقة الصلة حبق الشعوب يف تقرير املصري ،من منطلق أن
"مجليع الشعوب حق تقرير مصريها بنفهسا[ ...حرة] يف تقرير مركزها السيايس وحرة
يف السيع لتحقيق مناهئا االقتصادي واالجمتايع والثقايف" (املادة  1من العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ ومن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجمتاعية والثقافية) .إن تقرير املصري يمشل حقوق األرايض واحلمك الذايت .ومكا
سنذكر أدناه ،فإن الصالت بني حقوق األرايض وحق تقرير املصري قد مت إلقاء الضوء
علهيا وإبرازها من حيث محاية حقوق الشعوب األصلية 40.ومكا ذكرت جلنة حقوق اإلنسان
يف تعليقها العام رمق  12فإن" :حق تقرير املصري ذو أمهية خاصة ،ألن حتقيقه هو رشط
أسايس للضامنة الفعلية واالحرتام الفعيل حلقوق اإلنسان الفردية ،ولتعزيز هذه احلقوق
وتقويهتا"41 .
فضلًا عن أن حقوق األرض ميكن محايهتا مبوجب املواد املتعلقة باحلقوق
الثقافية ،مكا أوردت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان" :فميا يتعلق مبامرسة احلقوق
الثقافية اليت محتهيا املادة [ 27من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية]
تالحظ اللجنة أن الثقافة تتبدى بأشاكل كثرية ،من بيهنا أسلوب للعيش يرتبط باستخدام
موارد األرض ،ال سميا يف حالة الساكن األصليني .وميكن أن يمشل هذا احلق أنشطة

 .38انظر التعليق العام رمق " 14احلق يف المتتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه (املادة  12من العهد الدويل اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية) ،وثيقة األمم املتحدة رمق  11 4/2000/12.E/Cأغسطس/آب .2000
 .39انظر جملس حقوق اإلنسان" ،تقرير اخلبري املستقل املعين مبسألة الزتامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالمتتع ببيئة آمنة
ونظيفة وحصية ومستدامة ،السيد جون هـ .نوكس" ،وثيقة األمم املتحدة رمق 30 A/HRC/25/53 :ديمسرب/اكنون األول .2013
 .40انظر حممكة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،قضية "شعب السارامااك ضد سورينام" ،حمك بتارخي  28نومفرب/ترشين
الثاين .2007
 .41انظر جلنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رمق  ،12وثيقة األمم املتحدة رمق 12 CCPR/GEC/6626/E:أبريل/نيسان .1984
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متعلقات عائلة فلسطينية بعد أن استخدم معال بلدية القدس اجلرافات يف هدم مبىن سكين يف أحد أحياء القدس الرشقية بتارخي
 29أكتوبر/ترشين األول  ،2013وهو بيت حنينا بالضفة الغربية .مت هدم املبىن بعد أن زمعت السلطات اإلرسائيلية أن املبىن قد
ُشيد دون استصدار الترصحي الالزم.
الصورة© Oren Ziv/Getty Images :

تقليدية مثل صيد المسك أو الصيد واحلق يف العيش يف احملميات الطبيعية اليت يصوهنا
القانون"42.
وبشلك أكرث حتديدًا ،فميا خيص الشعوب األصلية ،فمثة صالت قوية بني حقوق
الشعوب األصلية وإتاحة أراضهيم هلم لالنتفاع هبا مت اإلقرار هبا يف عدة
مواثيق .يف عام  ،1991مت تدشني وثيقة دولية ملزمة قانونًا ،يه اتفاقية منمظة العمل
الدولية اخلاصة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة (اتفاقية منمظة العمل
الدولية رمق  )169واليت ختص حتديدًا حقوق الشعوب األصلية والقبلية .واليوم ،فقد
صدقت عىل هذه االتفاقية  20دولة .مبادئ التشاور واملشاركة تشلك ركنًا ركينًا تستند
إليه مجيع مواد االتفاقية .تتطلب مشاورة الشعوب األصلية والقبلية يف القضايا اليت
تؤثر علهيم .وتنص املادة  7من االتفاقية عىل أن الشعوب األصلية والقبلية هلا احلق يف
"تقرير أولوياهتا اخلاصة بعملية التمنية مبا أهنا تؤثر عىل حياهتا ومعتقداهتا ومؤسساهتا
وسالمهتا الروحانية واألرايض اليت تشغلها أو تستخدمها ،وأن متارس السيطرة عىل
إمناهئا االقتصادي واالجمتايع والثقايف" .يف عام  ،2007أدى اإلقرار بالصالت بني
الشعوب األصلية وأراضهيا إىل اعمتاد إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب
 .42انظر جلنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رمق  ،23وثيقة األمم املتحدة رمق 26 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5:أبريل/نيسان
.1994
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األصلية .ينص اإلعالن عىل أنه ينبيغ عىل الدول حظر "أي معل هيدف أو يؤدي إىل
نزع ملكية أراضهيا أو أقالميها أو مواردها [تعود عىل الشعوب األصلية]" (املادة )2( 8
(ب)) .عىل الدول أن تسىع للحصول عىل موافقة الشعوب األصلية ،عىل أن تكون موافقة
حرة ومسبقة ومستنرية قبل "اختاذ وتنفيذ أي تدابري ترشيعية أو إدارية ميكن أن متهسا"
(املادة  – )19مثل استخدام أراضهيا العرفية/التقليدية .أصدرت احملامك اإلقلميية
سوابق قضائية قوية تؤكد عىل حقوق الشعوب األصلية يف أراضهيا العرفية/
التقليدية .مكا يوحض املقرر العام السابق باألمم املتحدة املعين باحلق يف الغذاء" :تعترب
حممكة البلدان األمريكية واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أن حيازة الشعوب
األصلية ألراضهيا بالطرق التقليدية هلا آثار مماثلة آلثار سند امللكية الاكملة الذي متنحه
الدولة :ولذلك مفىت فقد أفراد من الشعوب األصلية باإلكراه حيازة أراضهيم بعد نقلها
ألطراف ثالثة بريئة ،حيق هلم اسرتدادها أو احلصول عىل أراض أخرى بنفس املساحة
والنوعية" 43.وعىل وجه اخلصوص ،فقد صدر قرار غري مسبوق ُأعلن يف  4فرباير/شباط
 2010عن اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،وقىض بأن إخالء شعب اإلندوريوس
من أراضهيم العرفية/التقليدية يف كينيا ألغراض التمنية السياحية خيرق حقهم كشعب
أصيل يف امللكية والصحة والثقافة والدين واملوارد الطبيعية .هو ُ
احلمك األول من نوعه الذي
حيدد من همُ الشعوب األصلية يف أفريقيا ،وما يه حقوقهم اخلاصة باألرايض44.
يف عام  2007أق ّرت حممكة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان حبقوق مماثلة يف أرايض
ُ
احلمك املهم بقضية "سارامااك ضد
عرفية ختص جممتعات غري أصلية تقليدية ،يف
سورينام" .السارامااك ينحدرون من أصول العبيد األفارقة الذين حرروا أنفهسم ويعيشون
يف أراضهيم تلك منذ مطلع القرن الثامن عرش .يعيش هذا املجمتع يف سورينام بطريقة
تقليدية ومعاهشم يمتثل يف صيد األمساك والقنص وقطع األجشار ،وعالقهتم باألرض
اقتصادية وروحانية وثقافية .ينص دستور سورينام الذي مت اعمتاده يف عام  1986عىل
أن األرايض واملوارد اليت ليست هلا صكوك ملكية يه أرايض الدولة .يف التسعينيات
منحت سورينام حقوق قطع األجشار والتعدين لرشاكت يف منطقة السارامااك ،دون السيع
الستصدار موافقهتم .قامت رشاكت قطع األجشار بتدمري أراضهيم ،ما أدى هبم إىل
تنظمي أنفهسم وتقدمي دعوى قضائية إىل حممكة البلدان األمريكية يف عام  .2000رحبوا
القضية يف عام  2007وطالبت احملمكة بأن "حتدد الدولة وختصص ومتنح ملكية مجاعية
للسارامااك عىل أراضهيم ،مبا يتفق مع قوانيهنم العرفية ،ومن خالل مشاورات مسبقة

.43انظر :امجلعية العامة لألمم املتحدة "تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل امجلعية العامة لألمم املتحدة" ،وثيقة
األمم املتحدة رمق 11 281/65/A :أغسطس/آب  .2010وحممكة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان قضية "جلنة شعب
ساوياماكسا ضد باراغواي" حمك بتارخي  29مارس/آذار  .2006وانظر اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،مركز تمنية
حقوق األقليات (كينيا) ومؤسسة حقوق األقليات الدولية ) (MRGIنيابة عن جملس إندوريوس للرفاه ضد كينيا .مراسلة رمق 276
لسنة  ،2003عام  .2009وانظر حممكة البلدان األمريكية ،قضية "شعب ماياغنا األصيل من أواس تينغين ضد نياكراغوا" حمك
بتارخي  31أغسطس/آب .2001
 .44انظر اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،مركز تمنية حقوق األقليات (كينيا) ومؤسسة حقوق األقليات الدولية
( )MRGIنيابة عن جملس إندوريوس للرفاه ضد كينيا .مراسلة رمق  276لسنة  ،2003عام .2009
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وفعالة ومستنرية بشلك اكمل مع شعب السارامااك" .قالت احملمكة بأن السارامااك تربطهم
عالقة خاصة بأرايض أسالفهم وأن هلم تقاليدمه وأعرافهم اخلاصة ،مثل الشعوب األصلية،
ومن مث فلهم نفس احلقوق ومهنا حقوقهم يف أراضهيم العرفية/التقليدية .وعىل ذلك مل تنفذ
حكومة سورينام عدة تدابري .واألمه أن سورينام مل متنح ملكية األرض للسارامااك بل
واسمترت يف ختصيص األرايض داخل أرايض السارامااك التقليدية45.
إن مبدأ عدم المتيزي يعد من املبادئ األساسية فميا خيص حقوق األرض ،مبا أن العديد
من السياسات واملعامالت املرتبطة هبا قد تكون ذات خلفية متيزيية .تشري أيضًا مواثيق
وصكوك حقوق اإلنسان والسوابق القضائية ذات الصلة إىل إتاحة الوصول
لألرايض لدى التعامل مع قضايا متيزيية ،عىل سبيل املثال ما خيص املرأة
اليت تعاين من المتيزي يف االنتفاع باألرض عىل مستوى العامل .مكا ذكرت
اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة (سيداو) يف املادة
" :14تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشالك اخلاصة اليت تواجهها املرأة الريفية...
وتكفل للريفية بوجه خاص احلق يف( ...:ز) واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح
األرايض واإلصالح الزرايع وكذلك يف مشاريع التوطني الرييف" .ذكرت جلنة سيداو
حقوق األرض يف مجيع مالحظاهتا تقريبًا ،ما ُيظهر أن إتاحة الوصول لألرض وكفالة
أمن حيازهتا من األمور اليت تقع يف القلب من حقوق املرأة ،مبا يف ذلك حق امللكية واملاء
والغذاء والصحة46.وعىل املستوى األفرييق فإن بروتوكول امليثاق األفرييق حلقوق املرأة
يف أفريقيا الذي مت اعمتاده يف ُ 2003يلزم الدول األعضاء بـ "تعزيز حصول املرأة عىل
املوارد اإلنتاجية ،مثل األرض ،وسيطرهتا علهيا ومضان حقها يف امللكية" (املادة  19ج).
بعد عرش سنوات ،يف عام  2013اعمتدت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب قرارها
األول حول حق املرأة يف األرض 47.مكا تنص االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشاكل
المتيزي العنرصي يف املادة  5عىل واجب عام يرتتب عىل الدول األطراف بالقضاء عىل
المتيزي العنرصي ومضان "حق المتلك مبفرده أو باالشرتاك مع آخرين".
وأخريًا جتدر باملالحظة أن حقوق إجراءات التقايض السلمية األساسية مثل احلق يف
االنتصاف أو احلق يف أن ُيمسع املرء يف جلسة يه حقوق البد أن تحُ رتم لدى وقوع أي
 .45انظر حممكة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان" ،شعب السارامااك ضد سورينام" ،حمك بتارخي  28نومفرب/ترشين الثاين
 ،2007وتعليقات عىل ُ
احلمك يف:

ESCR-Net, “Case of the Saramaka People v. Suriname”; Cultural Survival, “Saramaka People v Suriname: A
Human Rights Victory and Its Messy Aftermath”; Forest Peoples Programme, “Request for Consideration of the
Situation of the Saramaka People of Suriname under the UN CERD’s Urgent Action and Early Warning
Procedures. February 12, 2013”.
 .46انظر جريميي غيلربتJeremy Gilbert, “Land Rights as Human Rights”, in International Journal on Human :
 Rights, 2013.وانظر أيضًا جلنة سيداو ،املالحظات اخلتامية حول اهلند ،وثيقة األمم املتحدة رمقCEDAW/C/IND/CO/4-5
) (2014فقرات  28و 32و .33مالحظات ختامية حول بريو ،وثيقة األمم املتحدة رمق ) CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014فقرات
 37إىل  .40مالحظات ختامية حول الاكمريون ،وثيقة األمم املتحدة رمق CEDAW/C/CMR/CO/4-5 (2014):فقرات ( 11ج)

و 34و.35
 .47انظر قرار اللجنة األفريقية رمق  ،262قرار بشأن حق املرأة يف األرض واملوارد اإلنتاجية 5 ،نومفرب/ترشين الثاين
.2013
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انهتاك حلقوق اإلنسان .ويف هذا الصدد ،فلقد اشمتل الفصل الثالث من التقرير عىل رؤية
عامة وحتليل لآلليات املتوفرة لملدافعني عن حقوق األرض يف حال تعرضهم لملضايقات.
ختامًا ،فإن الصورة املتاكملة للحامية الدولية حلقوق األرض وما يرتبط هبا من حقوق
اإلنسانُ ،يفرتض أن حتيل إىل مجلة من املواثيق الدولية اليت جيب قراءهتا عىل ضوء
السوابق القضائية والفقه القانوين ذات الصلة وعىل ضوء التفسريات اآلمرة املعطاة من
هيائت الرصد واملراقبة .البد من إيالء اهمتام خاص أيضًا لملناقشات اجلارية اليت هتدف
إىل تعزيز أو تطوير القانون الدويل ،من خالل سد ثغرات املبادئ القانونية وتنفيذها.
لقد دأبت العديد من منمظات املجمتع املدين واحلراكت االجمتاعية عىل الدعوة لالعرتاف
باحلق يف األرض حكق من حقوق اإلنسان .يف عام  ،2010فوض جملس حقوق اإلنسان
اللجنة االستشارية بإجراء دراسة متهيدية حول سبل وأدوات إحراز املزيد من التقدم فميا
خيص حقوق العاملني باملناطق الريفية 48،فقدمت اللجنة مسودة إلعالن حول حقوق الفالحني
وغريمه من العاملني يف املناطق الريفية ،يف عام  49 .2012اكنت النتيجة يه إنشاء جملس
حقوق اإلنسان لفريق معل حكويم مفتوح العضويةُ ،يعىن بإعالن األمم املتحدة حلقوق
الفالحني وغريمه من العاملني يف املناطق الريفية50.
ورد يف املسودة احلالية أن "للفالحني احلق يف أمن احليازة وعدم التعرض لإلخالء القرسي
من أراضهيم وأقالميهم .وينبيغ أال جيري النقل إىل ماكن جديد إال مبوافقة حرة ومسبقة
ومستنرية من الفالحني املعنيني وبعد االتفاق عىل تعويض عادل ومنصف ،مع وجود خيار
العودة حيمثا أمكن" (املادة  51.)4.5هذه العملية اليت تليق الضوء عىل حاجة املجمتع
الدويل إىل االعرتاف حبقوق اإلنسان املرتبطة باألرض واليت ختص من يعملون باملناطق
الريفية ،ومهنم صغار املزارعني ومن ال ميلكون أراض واملزارعني الذين يستأجرون أراض
زراعية والعامل الزراعيني ومن يعيشون عىل املصايد المسكية التقليدية والقنص والريع،
جيب أن تلىق التجشيع .بالتوازي ،يف حني شددت العديد من اآلليات اخلاصة باألمم
املتحدة عىل أن األرض قضية حقوقية مركزية وأن العديد من حقوق اإلنسان تعمتد عىل
إتاحة الوصول لألرض ،فإن آليات خرباء أخرى ،مثل جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق

 .48انظر جملس حقوق اإلنسان" ،قرار اعمتده جملس حقوق اإلنسان  – 4/13احلق يف الغذاء" وثيقة األمم املتحدة رمق:
 A/HRC/RES/13/4 14أبريل/نيسان .2010
 .49انظر جملس حقوق اإلنسان" ،دراسة هنائية للجنة االستشارية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان املعنية بتعزيز حقوق الفالحني
وغريمه من العاملني يف املناطق الريفية" ،وثيقة األمم املتحدة رمق A/HRC/19/75 24 :فرباير/شباط .2012
 .50انظر جملس حقوق اإلنسان" ،قرار اعمتده جملس حقوق اإلنسان  – 19/21تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة
بالفالحني وغريمه من العاملني يف املناطق الريفية" ،وثيقة األمم املتحدة رمق A/HRC/RES/21/19 11 :أكتوبر/ترشين األول
.2012
 .51الفالح هو "من يعمل يف األرض ،رجلًا أو امرأة ،وتربطه باألرض والطبيعة عالقة مبارشة وخاصة من خالل إنتاج الغذاء أو
غريه من املنتجات الزراعية" (مادة  .)1انظر الفريق العامل احلكويم الدويل مفتوح العضوية املعين حبقوق الفالحني وغريمه من
العاملني يف املناطق الريفية" ،اإلعالن املتعلق حبقوق الفالحني وغريمه من العاملني يف املناطق الريفية" .وثيقة األمم املتحدة رمق:
 A/HRC/WG.15/1/2 20يونيو/حزيران .2013
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االقتصادية واالجمتاعية والثقافية ،ميكن أن توفر مزيدًا من اإلرشاد املفيد بشأن تعزيز
ودمع حتليل أبعاد األرض املرتبطة حبقوق اإلنسان ،ال سميا من خالل وضع تعليق عام
خمصص هلذه املسألة52.
من شأن إطار قانوين أوحض وأكرث مبارشة عىل املستوى الدويل بشأن حقوق األرض –
يمشل لك جوانب قضية األرض ،اجمتاعية اكنت أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية – أن
حيسن بيئة معل املدافعني عن احلقوق يف األرايض ويزيد من مرشوعيهتم ،ال سميا
يف السياقات اليت تسود فهيا منازعات األرايض عىل املستوى الذي نناقشه يف القسم
"ج" .مكا أنه من مصلحة الدول والرشاكت أيضًا احرتام مبادئ القانون الدويل
حلقوق اإلنسان مبا أن هذا قد يهسم يف منع املنازعات من خالل ختفيف حدة
اخلالفات مع توفر املشاركة احلقيقية من املجمتعات املتأثرة.
مبا أن إتاحة الوصول لألرض لالنتفاع هبا واحرتام حقوق اإلنسان بيهنام صلة قوية ،فإن
عىل الدول والرشاكت واألطراف األخرى املعنية أن تتحمل الزتامات وواجبات ومسؤوليات
حمددة أثناء إعدادها وتنفيذها ملرشوعات تؤثر عىل األرض.

ج – السياق القانوين يف الدول اليت تكثرُ فهيا الزناعات اخلاصة
باألرض :عدم رسوخ حقوق األرض ،واإلدارة السيئة لألرض وأوجه
انعدام املساواة
حىت إذا اكنت مواثيق حقوق اإلنسان الدولية توفر بشلك غري مبارش ما ينص
عىل محاية احلقوق اخلاصة باألرض ،فكثريًا ما يواجه مستخدمو األرايض عدم
األمان يف المتتع حبقوق األرض اخلاصة هبم ،ويه احلقوق اليت رمبا ال يمت
 .52يف مقال ُنرش يف فرباير/شباط  2013قام رولف كومنان وصوفيا مونساليف سواريزا بتعريف احلق يف األرض بصفته:
"حق لك البرش يف الوصول – فرادى ومجاعات – إىل املوارد الطبيعية احمللية واالنتفاع هبا ،من أجل إطعام أنفهسم بشلك
مستدام ،وللسكن وليك يعيشوا ثقافهتم" .وأوحضا أن "احلق يف األرض ليس حق ملكية وال يشمتل عىل حقوق بيع ورشاء
األرض ،وال هو حق حتقيق ماكسب من األرض ،فهذا احلق يقترص عىل استخدام املجمتعات الساكنية واألفراد لألرض يف
إطعام أنفهسم ورعاية ثقافاهتم .حق األرض حكق من حقوق اإلنسان ال ينص عىل احلق يف األرايض البعيدة .األرايض
املقصودة حتت لواء هذا احلق يه األرايض احمللية".
وذكرا أنه ليك تمت محاية احلق يف األرض بشلك اكمل ،فهناك عدة متطلبات مسبقة البد من أن حتققها الدول:
•"جيب مراجعة القوانني املدنية وقانون المتلك احمليل من أجل االعرتاف الاكمل حبقوق األرض العرفية/أرايض األسالف/غري
الرمسية ونمظها احلامكة هلا ولتجاوز املبادئ القانونية اليت حترم الناس من األرايض اليت يستخدموهنا يف الغذاء
والسكن وعيش ثقافاهتم".
•"جيب عىل الدول أن محتي استخدام مثل هذه األرايض ومحتهيا من أن تسيطر علهيا األطراف الثالثة اليت تتدخل فهيا
سعيًا للرحب".
•"جيب عىل الدول أن توفر وتيرس االنتفاع املستدام من األرض واستخدامها والسيطرة علهيا ،ملن يستخدموهنا من منطلق
حقهم اإلنساين يف األرض من خالل [هيلكة] نظام حيازة األرايض بشلك يحمس مجليع الساكن بتحقيق االنتفاع من
األرض ألنفهسم وإلساكن أنفهسم ولتوفري مستوى معييش مناسب هلم".
•"جيب أن تضمن الدولة وجود بيائت سياسية تحمس للناس باالستخدام املستدام لألرض إلطعام أنفهسم ولتقرير املصري
بشلك يطور األرايض أخذًا يف االعتبار كفالة احلق يف األرض ألجيال املستقبل .من هذا املنطلق فإن االستخدام
املستدام لألرض وحفظ خصوبة الرتبة والتنوع األحيايئ يه أيضًا مكونات مهمة للحق يف األرض".
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االعرتاف هبا واحرتامها عىل مستوى دوهلم .احلق أن القوانني الوطنية كثريًا ما
ختفق يف دجم متطلبات مواثيق حقوق اإلنسان الدولية اليت جيب أن تلزتم هبا الدول .من
املقدر أن رشحية كبرية من ساكن العامل الريفيني ال يمتتعون حبقوق ملكية آمنة فميا خيص
أراضهيم 53.لدى دجم أحاكم القانون الدويل حلقوق اإلنسان بالقوانني احمللية ،مفن املمكن
أال ُتنفذ تلك النصوص عىل النحو املالمئ.
يف الفلبني عىل سبيل املثال ،يطالب قانون حقوق الشعوب األصلية باحرتام
احلق يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية (عن عمل وبينة) للشعوب األصلية
قبل استكشاف أو تمنية أو استخدام املوارد الطبيعية ،وقبل إجراء البحوث وقبل
املرشوعات األحيائية ،وقبل أمعال اإلخالء والنقل ،وقبل االستكشافات األثرية،
وفميا يتعلق بالسياسات اليت تؤثر عىل الشعوب األصلية ،وفميا خيص دخول
اجليش .إال أنه ورمغ هذه املتطلبات القانونية الواحضة اجللية ،فقد أخفقت
الدولة يف الوفاء بالزتاماهتا وأخفقت
 ...مستخدمو األرايض عدم األمان يف المتتع الرشاكت معومًا يف احرتام املؤسسات
حبقوق األرض اخلاصة هبم ،ويه احلقوق
احمللية والقوانني واملامرسات العرفية
اليت رمبا ال يمت االعرتاف هبا واحرتامها عىل أو احرتام آراء املجمتعات وتفضيالهتا
مستوى دوهلم.
قبل بدء املرشوعات .متيل املقابالت اليت
ُ
أجريت إىل تأكيد ما وصلت إليه الدراسات
السابقة ،وتكشف عن كيف أن املشاورات عندما حتدث ،فهي ال تكون اكفية .ال
يمتتع الساكن بالاكمل مبتطلبات احلق يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية
إذ يضطرون الختاذ قراراهتم بناء عىل معلومات جزئية توفرها الرشاكت .األمر
نفسه ينحسب عىل مطلب أن تكون املوافقة ُحرة ،ألن بعض الرشاكت تستخدم
سبلًا علهيا شهبات كثرية يف التأثري عىل معلية صناعة القرار.

مكا تتقوض معلية ختصيص حقوق األرض أحيانًا بسبب قوانني "معيبة"
ناجتة عن عالقات قوة تارخيية .رمغ أن ملختلف الدول نظم حيازة خمتلفة ،فهناك
أمر مشرتك بني الدول اليت اكنت حمتلة 54.دأبت احلكومات االستعامرية بشلك عام عىل
تطبيق سياسة "األرايض غري اململوكة ألحد" بيمنا اكنت تلك األرايض يف واقع األمر
تستخدمها جممتعات تعمل بالقنص والصيد والزراعة وأنشطة أخرى .هذا الهنج أعىط
ملكية مجيع األرايض تقريبًا للدول االستعامرية .اكن هذا هو ما حدث مثلًا يف األرايض
ذات االستخدامات األقل وضوحًا ،واليت اكنت ُتعرف بهسولة بصفهتا "غري مستخدمة"،
 .53انظر برناجم األمم املتحدة لملستوطنات البرشية ( )UN HABITATتقرير ،كفالة حقوق األرض للجميع.2008 ،
 .54انظر املصادر:

Antonio B. Quizon, Land Governance in Asia: Understanding the Debates on Land Tenure Rights and Land
Reforms in the Asian Context, 2013; Kojo Sebastian Amanor, “Land Governance in Africa: How Historical
Context Has Shaped Key Contemporary Issues Relating to Policy on Land”, in International Land Coalition (ILC),
Land Governance In The 21st Century: Framing The Debate Series, 2012
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مثل األرايض املستعملة يف الريع ويف الزراعة املتنقلة ويف القنص وامجلع وااللتقاط.
مكا دأبت احلكومات االستعامرية عىل إعادة تنظمي املناطق الطبيعية وتبديل تنظميها
باسمترار وتنقيل الناس مهنا مبا يستويف احتياجات تلك احلكومات ومبا يؤكد سيطرهتا
عىل األرض 55.ويف حاالت عدة اسمترت تلك امللكية أو هذا الشلك من أشاكل "رعاية"
األرض ،من بعد استقالل العديد من الدول .وهلذا السبب فإن يف الكثري من الدول اليت
اكنت مستعمرة ،تعد األرايض التابعة ملجمتعات حملية – رمسيًا – مملوكة للدولة.
يف الاكمريون عىل سبيل املثال ،فإن أغلب األرايض مصنفة بصفهتا أرايض
الدولة وتسيطر علهيا الدولة .أغلب األرايض املجمتعية حبسب القوانني العرفية
ٍ
أراض وطنية .فضلًا عن أنه ومبوجب التعممي رمق  1/74بتارخي  6يوليو/
ُتعترب

متوز "( 1974قانون األرض") فإن للحكومة أن حتول األرايض الوطنية إىل
أرايض الدولة وأن ختصص حقوق استخدامها أو حتوهلا إىل امللكية اخلاصة.
من يثبتون أهنم اكنوا يستوطنون األرض قبل قانون  1974فقط مه من ميكهنم
التقدم بطلب صك ملكية ،لكن هذا األمر صعب للغاية من حيث املامرسة.
مكا أن هذا القانون متيزيي بشلك خاص حبق الشعوب األصلية الذين ال
تتناسب طرقهم يف املعاش وأسلوب احلياة مع هذه املعايري .النتيجة أن يف
الوقت احلايل تعد أغلب األرايض املستخدمة من قبل املجمتعات الريفية يف
الاكمريون مصنفة بصفهتا أرايض وطنية ،ويف حني أنه ُمتاح فهيا حقوق
استخدام ،فإن حيازهتا العرفية ليس معرتفًا هبا مبوجب القانون ،وحيازة تلك
األرايض غري آمنة.
إن نضال املدافعني عن حقوق األرض وثيق الصلة بإدارة األرايض .ميكن أن تحُ مك و ُتدار
حقوق األرض مبوجب مجموعات خمتلفة من النظم الرمسية وغري الرمسية و/أو
العرفية حليازة األرايض 56.من حيث املامرسة تتواجد يف عدة دول نظم خمتلفة حليازة
األرض ،ويه قامئة جنبًا إىل جنب ال تنيف إحداها األخرى .يف مناطق كثرية يف
العامل ،تستخدم املجمتعات الريفية وتدير األرايض من خالل نظم حيازة عرفية،
نادرًا ما تعرتف هبا القوانني احمللية .هذه اإلجراءات تتعلق بشلك عام باحلق يف
االستخدام ،وليس باحلق يف بيع األرض .ويف حاالت نادرة يمت االعرتاف حبيازة األرايض
العرفية مبوجب قوانني تضعها الدول ،وكثريًا ما تعاين هذه العملية من ضعف شديد يف
اإلنفاذ وامحلاية من قبل هيائت إنفاذ القانون ،ومن مث فهي عرضة إلساءة االستغالل ،مثملا
حيدث يف ظاهرة االستيالء عىل األرايض (وضع اليد عىل األرايض).

 .55انظرJames C. Scott, Seeing like a State, Yale University Press New Haven, 1998. :

 .56السابق.

39

مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

يف مكبوديا عىل سبيل املثال ،يف حني يقر قانون األرض لعام  2001حبق
املجمتعات األصلية يف امللكية امجلاعية ألراضهيا واحلق يف تأكيد وإنفاذ
مصاحلهم أمام الغري ،فإن حقوق األرض اخلاصة بأغلب املجمتعات األصلية
ليس معرتفًا هبا ،ما يرتكها عرضة ملطالبات أطراف خارجية باألرايض ،مبا
يف ذلك معليات استيالء (وضع يد) منمظة جيدًا عىل األرض .هذا النقص
يف الشفافية يف العديد من التعامالت اخلاصة باألرايض الريفية ومنح الدولة
لتنازالت عن أرايض مقابل التمنية االقتصادية ،أدى إىل منازعات كثرية
وخالفات حول ملكية األرض واستخدامها .من املقدر أن أكرث من نصف
الساكن األصليني خرسوا أرايض مجاعية لصاحل خنبة من واضيع اليد
ومرشوعات التصنيع الزرايع يف العقد األخري.
مكا أن األطر القانونية املعيبة اخلاصة باألرايض قد تفامق من أوجه المتيزي وانعدام املساواة
القامئة فميا يتعلق بإتاحة الوصول لألرايض ،مثل تلك األطر اليت تواجهها املرأة واليت
سبقت مناقشهتا أعاله ،وكذلك األقليات والفقراء واملهمشني ،إخل .النتيجة أن التوترات
قد تتصاعد من واقع التخصيص املجحف للغاية مللكية األرايض والسيطرة
علهيا من قبل أفراد من عدة بلدان ،ما أدى معلًا إىل نزاعات اجمتاعية ونزاعات
مسلحة أحيانًا.
يف كولومبيا عىل سبيل املثال تدهورت حالة تركز ملكية األرض يف يد
قلة بهناية عهد االستعامر بسبب عدة عوامل اقتصادية واجمتاعية .قيل إن
سياسات حيازة األرض املجحفة يه السبب وراء الزناع الداخيل .هذا الزناع
أجرب الكثري من الناس عىل الفرار من املصادمات العنيفة بني امجلاعات
املسلحة ومع الدولة والقوات شبه العسكرية 57.تعرض  5.7مليون نمسة
للترشد نتيجة للزناعات 58.ورمغ وجود عدة قوانني هتدف إىل إصالح سياسات
األرايض منذ الستينيات ،فإن فعالية إعادة توزيع األرايض اكنت حمدودة
بسبب االفتقار للحمك الرشيد 59.قانون الضحايا الذي صدر عام  2011اكن
اهلدف منه اسرتجاع األرض ملن نزحوا مهنا قرسًا .وعىل ذلك فإن مجيع
حاالت اإلعادة تقريبًا ما زالت مل يمت الفصل فهيا بشلك هنايئ واملجمتعات
النازحة الساعية الستعادة أراضهيا تواجه هتديدات وعنف وأمعال قتل عىل
نطاق واسع ،مع إفالت اجلناة من العقاب يف أغلب احلاالت.
 .57انظر جاكوبو غريليس:

Jacobo Grajales, “State Involvement, Land Grabbing and Counter-Insurgency in Colombia”, in Development and
Change 44, no. 2, March 1, 2013.
 .58انظر مركز رصد الزنوح الداخيل يف كولومبيا IDMC.

 .59انظر:

Jacobo Grajales, “State Involvement, Land Grabbing and Counter-Insurgency in Colombia”, in Development and
Change 44, no. 2, March 1, 2013; Michael Albertus and Oliver Kaplan, “Land Reform as a Counterinsurgency
Policy Evidence from Colombia”, in Journal of Conflict Resolution 57, no. 2, April 1, 2013.
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مظاهرة للتضامن مع يورم بوفا ،براي سار ،ماريت  ،2013فنوم بنه (مكبوديا) .الرابطة المكبودية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عهنا.

© (LICADHO).

تواجه الشعوب األصلية الهتميش والمتيزي يف مواجهة املجمتع األعرض،
وحتديدًا فميا خيص االعرتاف حبقوقهم العرفية ومحايهتا .مكا ورد يف ديباجة
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية فقد عانت الشعوب األصلية" :من أشاكل
ظمل تارخيية ،مجنت عن أمور عدة مهنا استعامرها وسلب حيازهتا ألراضهيا وأقالميها
ومواردها".
إن إعادة ختصيص األرض ألحصاهبا يف املجمتعات اليت تعاين من انعدام
املساواة هلي مسألة صعبة .يف الربازيل حيث يقر الدستور مبلكية األرايض
اليت تستوطهنا الشعوب األصلية ،فإن إعادة ختصيص األرض تواجه مقاومة
قوية من مالك األرايض .عىل سبيل املثال ،شعب غواراين األصيل ،الذي مل
من انتظار عرشات السنوات حىت تفصل احملمكة بشأن استعادة األرايض
اململوكة هلم قانونًا ،استعادوا قطعًا من أراضهيم من خالل معلية "ريتوماداس"
(أي االنتقال يف مجاعات إىل أراضهيم) .رمغ أن هلم حق قانوين يف تلك
األرض ،فإن الساكن من شعب غواراين يف منطقة ماتو غروسو دو سول
يتعرضون بشلك دامئ ملضايقات من حراس األمن التابعني ألحصاب املرايع
الذين يطلقون النار علهيم من احلني لآلخر ،مع غياب امحلاية الاكفية من
الدولة60.
 .60انظرSurvival International: http://www.survivalinternational.org/tribes/guarani :
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إن المتيزي يف حيازة األرض يمُ ارس أيضًا ضد املرأة .تواجه املرأة المتيزي يف
العديد من البلدان ،فميا خيص إتاحة وصوهلا لألرض ،مبا يف ذلك عىل مستوى امحلاية
القانونية حلقوق األرض اخلاصة بالنساء 61.طبقًا ملنمظة األغذية والزراعة (فاو) فيف
الدول النامية حيث تتوفر البيانات ،تبني أن عرش إىل عرشين باملائة من مالك األرايض من
السيدات 62.ويف بعض املجمتعات ميلك األرض الرجال فقط ،حبيث أنه عندما ميوت الزوج،
تصبح زوجته بال أرض متلكها 63.إن عدم إتاحة الوصول إىل األرايض املُنتجة هو أمر من
شأنه أن يزيد من أوجه استضعاف املرأة وعدم توفر مستوى معييش مالمئ هلا.
يف فيتنام ينص القانون عىل املساواة بني اجلنسني فميا خيص توفر امللكية
وحقوق األرض .لكن من حيث املامرسة ،هناك قصور يف توفر تلك احلقوق
لملرأة .عىل سبيل املثال ،كثريًا ما ال يمت وضع أمساء السيدات عىل "هشادات
حقوق استخدام األرض" .هذه الهشادات املطلوبة مبوجب القانون ،ال غىن
عهنا ليك تعرتف الدولة رمسيًا باستخدامات األرايض وأمن احليازة وامحلاية
القانونية حلقوق استخدام األرض .النتيجة أن األرامل كثريًا ما يفقدن ملكية
األرض مع وفاة األزواج64.
يف حني أن إتاحة الوصول إىل األرض لالنتفاع هبا مسألة تمتتع حبامية
غري مبارشة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،فيف عدة بلدان تبىق هذه
القواعد غري مطبقة عىل حنو جيد عىل املستوى الداخيل ،ما يؤدي إىل العديد
من املنازعات حول األرايض .يف سياق نظم إدارة األرايض الضعيفة ،فإن الضغوط
االقتصادية القوية وأوجه انعدام املساواة التارخيية واملجمتعية تقرتن لتفامق من هذه
الزناعات ،يف حني أن من يدافعون عن حقوق األرض يسقطون حضايا يف مرىم تلك
الزناعات بني أطرافها .احلق أنه ومكا يوثق هذا التقرير ،فإن منازعات األرايض كثريًا ما
تقرتن بانهتااكت للحقوق املدنية والسياسية حبق املدافعني عن حقوق األرض ،انتقامًا مهنم
عىل أنشطهتم اخلاصة بالدفاع عن حقوق اإلنسان .سوف نناقش أمناط االنهتااكت تلك
يف الفصل الثاين.

 .61انظر:

Ward Anseeuw, Liz Alden Wily, Lorenzo Cotula, and Michael Taylor, Land rights and the rush for land - Findings of
the Global Commercial Pressures on Land Research Project, January 2012
 .62انظرFAO, The State of Food and Agriculture - Women in Agriculture Closing the Gender Gap for :
Development, 2011.
 .63انظرLeslie Gray and Michael Kevane, “Diminished Access, Diverted Exclusion: Women and Land Tenure in :
Sub-Saharan Africa”, in African Studies Review 42, no. 02, 1999.
 .64انظر اللجنة الفيتنامية حلقوق اإلنسانVietnam Committee on Human Rights (VCHR), Alternative Report on the :
Implementation of the UN Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), January
2007.
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يستعرض هذا القسم من التقرير أكرث األنواع شيوعًا من بني أشاكل الضغوط اليت
تمُ ارس عىل املدافعني عن حقوق األرض يف شىت أحناء العامل .يتعرض األفراد واملجمتعات
من املناضلني دفاعًا عن حقوق األرض مجللة عريض ٍة من انهتااكت حقوق اإلنسان .وثق
املرصد حاالت لتعرضهم لهتديدات والعتداءات وألمعال قتل ولالعتقال واالحتجاز التعسفيني
ولملضايقات القضائية ولملراقبة والتهشري من قبل فاعلني من الدولة وفاعلني غري تابعني
لدول ،نتيجة ألنشطهتم.

أخشاص من ساكن منطقة اإلنديز حيتجون عىل مرشوع رشكة نيومونت الستخراج الذهب يف منطقة كونغا ،أثناء مسرية إىل
كورتادا ،اكجاماراك يف البريو ،بتارخي  24نومفرب/ترشين الثاين .2011

)© REUTERS/Enrique Castro-Mendivil (PERU - Tags: POLITICS ENVIRONMENT CIVIL UNREST BUSINESS
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كثريًا ما يمت اسهتداف املدافعني عن حقوق األرض بغية معاقبهتم أو إساكهتم أو اإلرضار
بمسعهتم أو إعاقة اضطالعهم بأنشطة حقوق اإلنسان .يف حاالت كثرية فإن اجلناة
الذين يسهتدفون املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يقودون أو ميثلون حركة االحتجاج
يسهتدفوهنم يف حماولة لقتل حركة االحتجاج يف مهدها .ويف حاالت أخرى كثرية ،فإن
مجاعات كبرية ،بل وحىت جممتعات اكملة تدافع عن حقوق األرض اخلاصة هبا ،تتعرض
لالسهتداف .كثريًا ما يعمل املدافعون عن حقوق األرض يف بيئة خطرة للغاية ،ويعرضون
حياهتم وحريهتم بل وحىت سالمة عائالهتم للخطر .فضلًا عن ذلك ،ومع نشاط أغلهبم يف
مناطق ريفية منعزلة ،فال ُتتاح هلم إال القليل من آليات امحلاية احملمتلة – إن وجدت – من
مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية أو الفاعلني النافذين مثل اإلعالم والسفارات األجنبية.
وهلذا فهم من بني أكرث فائت املدافعني عن حقوق اإلنسان عرضة للخطر.
ويف أغلب احلاالت اليت جرى حتليلها أثناء إجراء هذا البحث ،تبني أن مؤسسات الدولة
متورطة يف االعتداءات عىل املدافعني عن حقوق األرض ،إما ألهنا هلا مصاحل اقتصادية
مبارشة يف مرشوعات األرايض ،أو ألن الرشاكت واملستمثرين استخدموا أمواهلم ونفوذمه
يف محل السلطات عىل إساكت املدافعني عن حقوق األرض.
مكا أن املنازعات عىل األرايض كثريًا ما تشمتل عىل مصاحل مالية كربى ،حيث يتعني
عىل احلراكت القاعدية اخلاصة باملواطنني ،ذات املوارد املالية الزهيدة ،أن تواجه فاعلني
اقتصاديني نافذين للغاية .مثل هؤالء الفاعلني كثريًا ما يستغلوا نفوذمه وقوهتم يف مهامجة
(أو إقناع آخرين مبهامجة) املدافعني عن األرض ذوي املوارد احملدودة للغاية .إن اجلناة
املسؤولني عن تلك اهلجامت قد يكونوا مسؤولني حكوميني حمليني مثل ضباط رشطة أو
عنارص من اجليش ،أو فاعلني غري تابعني للدولة مثل موظفني يف رشاكت أو قوات شبه
عسكرية أو مأجورين تدفع هلم الرشاكت ورجال األمعال والساسة.
منذ يناير/اكنون الثاين  2011وثق املرصد  106حالة مضايقات اسهتدفت  282من
املدافعني عن حقوق األرض و 19منمظة جممتع مدين ،واكنت تلك املضايقات موزعة عىل
أربعة أنواع )1 :املساس بسالمهتم البدنية ،مبا يف ذلك هتديدات واعتداءات فعلية وأمعال
قتل وإخفاء قرسي )2 .مضايقات قضائية وقوانني مقعية )3 .التهشري )4 .املراقبة غري
القانونية.
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أ  -هتديدات وإجراءات متس السالمة البدنية :الهتديدات
واالعتداءات وأمعال القتل واالختفاء القرسي
نتيجة ألنشطهتم ،فإن املدافعني عن حقوق األرض يقعون حضايا لباقة كبرية من الهتديدات
واالعتداءات البدنية الفعلية ،ومهنا التعرض العتداءات ومعاملة سيئة وأمعال قتل واالختفاء
القرسي.
يف الفرتة بني يناير/اكنون الثاين
يف الفرتة بني يناير/اكنون الثاين وأغسطس/
وأغسطس/آب  2014وثق املرصد
آب  2014وثق املرصد  63حالة مساس
 63حالة مساس بالسالمة البدنية
بالسالمة البدنية اسهتدفت  112مدافعًا عن
اسهتدفت  112مدافعًا عن حقوق
حقوق األرض.
األرض .اليوم ،يعد املدافعني عن حقوق
األرض من بني أكرث فائت املدافعني عن
حقوق اإلنسان عرضة للخطر ،من حيث االعتداءات البدنية .وهذه يه احلالة القامئة حتديدًا
يف لك من آسيا وأمرياك الالتينية.
إن التحليل الذي نفذه املرصد خلص إىل أن املدافعني عن حقوق األرض يعانون من العرضة
للخطر بشلك خاص يف املواقف اآلتية:
• يف مناطق الزناعات املسلحة ومناطق هشدت مؤخرًا نزاعات مسلحة ،حيث معدالت
العنف عالية وحيث قد ُينظر باخلطأ ملدافعني عن حقوق األرص بصفهتم يتبعون
مجاعات مسلحة أو معارضة (مثال :كولومبيا والفلبني).
•عندما تنشب اخلالفات عىل األرض بشأن مرشوعات رحبية مثل الصناعات
االستخراجية أو الصناعات الزراعية أو قطع األجشار أو مرشوعات البنية التحتية
أو مرشوعات الطاقة.
•عندما ختتار السلطات استخدام قوات األمن التابعة للدولة يف الرد عىل املنازعات
حول األرايض ،عىل سبيل املثال من خالل اعتبار منطقة فهيا نزاع منطقة عسكرية
وجتييهشا .إن نرش أعداد كبرية من القوات العسكرية والرشطية ،بزمع تأمني
مرشوعات االستمثار ،هو إجراء كثريًا ما ُيتخذ لرتهيب املدافعني عن حقوق األرض.
ويف اآلونة األخرية تزايد تعرض املدافعني عن حقوق األرض ملزجي من خمتلف أشاكل أمعال
الرتهيب ،مع تزايد معدالت العنف .احلقّ أن املدافعني عن حقوق األرض كثريًا ما تصادفهم
هتديدات قبل أن يتعرضوا لالعتداءات البدنية .من مث ،مفن الرضوري فرض تدابري محاية
لصاحل املدافعني عن حقوق األرض ما إن تظهر البوادر األوىل لملضايقات ،من أجل منع
وقوع املزيد من التصعيد يف اهلجامت.
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يف بنغالديش ،تعرض نشطاء ينشطون ضد االستيالء عىل األرايض
والتعدي علهيا بصفة غري قانونية  65ونشطاء ضد تلوث البيئة ،إىل أشاكل
عديدة من الهتديدات واالعتداءات .عىل سبيل املثال ،فإن املدافعني الذين نددوا
باآلثار السلبية الستخراج الرمال بصفة غري قانونية من قبل رشاكت خاصة
يه "مايكرو إنرتناشيونال" و"فور بوينت جينريال تريدنغ آند كونرتاكتنغ كو"
مبنطقة جزيرة ماياديب ،سونارغاون أوبازيال مبقاطعة نارايانغاجن ،تعرضوا
العتداءات عنيفة .شاهيد اكيس مؤسس مؤسسة سوبورنوغرام ومديرها
التنفيذي ،واالستشاري األول للجنة منع استخراج الرمال غري القانوين يف
ماياديب-نونريتيك ،تلىق هتديدات بالقتل من خالل أرقام خلوية غري مجسلة،
منذ سبمترب/أيلول  .2012ويف  2يوليو/متوز  2013مت االعتداء هيلع وتعرض
للرضب املربح من قبل حنو  40خشصًا ،بعضهم قيل إهنم اكنوا متورطني
يف االستيالء عىل األرايض .قال له أحد مهامجيه" :أنت تقاتلنا وحنن خنرس
أموالًا كثرية بسبب حركتك .أخطأنا ألننا مل نقتلك من قبل ،هذه املرة سوف
نقتلك .سوف نقطع رشايني معصميك ورجليك ،ونربط يديك وقدميك معًا ونرميك
يف الهنر" .يف هناية املطاف قامت الرشطة بإنقاذ اكيس ،لكن مل تعتقل من
مهامجيه سوى خشص واحد .رمغ أن اكيس تقدم ببالغ يف مركز رشطة
سونارغاون ،فمل يمت إجراء حتقيقات66.
وباملثل ،يف  16أبريل/نيسان  2014قام رجالن جمهوالن باختطاف زوج
سيدة ريزوانا حسن ويه املديرة التنفيذية لنقابة حمامني البيئة ببنغالديش.
ومت اإلفراج عنه بعد  35ساعة من األرس .حىت أغسطس/آب  2014مل يكن
قد مت إحراز تقدم ُيذكر يف التحقيقات .عىل مدار السنوات املاضية ،تعرضت
حسن وأقارهبا لهتديدات عديدة بسبب نشاطها يف الدفاع عن حقوق اإلنسان
املتعلقة باألرض والبيئة67.
 .1الهتديدات
يف املناطق اليت تعاين من املنازعات عىل األرض ،يتعرض املدافعون عن حقوق األرض
بشلك منتظم للهتديدات ،وجهًا لوجه أو بطريق الربيد اإللكرتوين أو اهلاتف.

 .65استخراج الرمال من األهنار يؤدي إىل تآلك كبري يقلص من األرايض املتوفرة ويؤثر عىل الرثوة المسكية ،ما يفيض إىل
ندرة الغذاء ،وهو ما يؤدي بدوره إىل إجبار الساكن عىل االنتقال ألماكن أخرى.
 .66انظر تقرير بعثة تقيص حقائق املرصد" ،بنغالدش :مدافعون عن حقوق اإلنسان يعلقون يف بيئة سياسية مستقطبة"
نومفرب/ترشين الثاين  ،2013ص .39
 .67السابق ،ص .41
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يف احلاالت اليت وثقها املرصد واليت ضلعت فهيا رشاكت ،ميكن أن يشارك املوظفون
أنفهسم يف إصدار هتديدات لملدافعني عن حقوق األرض .لكن من الصعب حتديد ما إذا
اكنوا يتبعون يف معلهم هذا تعلميات من رؤساهئم يف الرشكة .البد من القيام بشلك ممهنج
بتحقيقات اكملة ،يف احلاالت اليت تتبني فهيا وجود صلة حممتلة مبسؤولية الرشاكت.
يف ليبرييا ،زارت منمظة "غرين أدفوكيتس" يف يونيو/حزيران  2014منشأة
زيت النخيل "غولدن فريوليام" ،واليت صدرت حبقها شكوى قدمت إىل املائدة
املستديرة املعنية بصناعة زيت النخيل املستدامة ( )RSPOجراء اإلخفاق يف
احرتام مبدأ مشاورة أحصاب األرايض العرفيني/التقليديني وأخذ موافقاهتم
احلرة واملسبقة واملستنرية ،وبسبب هدم إجراء تقيمي لألثر البييئ واالجمتايع
يكون مستقلًا وشاملًا وتشاركيًا .ذهب ممثلون عن "غرين أدفوكيتس" مع جلنة
شاكوى املائدة املستديرة  RSPOومسؤولني من الرشكة .ويف طريق اخلروج من
املزروعات ،مجتع حنو  50إىل  100خشص لمينعوا املرور من البوابة .هؤالء
األفراد املسلحون بالبنادق واخلناجر والعيص واألدوات املستخدمة يف احلفر
لزراعة النخيل ،اسهتدفوا حتديدًا ألفريد براونيل رئيس "غرين أدفوكيتس"،
ومه يقولون "سيرشب رئييس من مججمتك" و"سنألك قلبك" .أنكرت الرشكة
أن هؤالء من موظفهيا ،رمغ أن هشود عيان قالوا إهنم اكنوا يرتدون زي الرشكة
الرمسي ،وقفازاهتا وأدوات معلها68.
وميكن أن تكون الهتديدات من عنارص هبيائت إلنفاذ القانون.
عىل سبيل املثال مفنذ انهتاء عام  2013أصبح حلكومة كولومبيا وجود
عسكري مزتايد يف تولوا ،حيث جيري إنشاء منشأتني لتوليد الكهرباء عن
طريق السدود منذ ست سنوات ،وحيث توصلت االستكشافات إىل وجود
خمزون وفري من املعادن .منذ سيطرت الكتيبة العسكرية "ألتا مونتانيا "10
عىل املنطقة ،قامت مبضايقة واضطهاد وإهانة ورسقة مزارعني ونقابات معالية
ومنمظات حملية معنية حبقوق اإلنسان .عىل سبيل املثال ،يف  17فرباير/شباط
 2014قام جندي بإهانة ديانيليس هويوس العضوة يف مجعية العامل
الزراعيني بوادي اكوتشا وشبكة فرانشيسكو إساياس سيفوينتيس حلقوق
اإلنسان ،وهذا جراء نشاطها مبجال حقوق اإلنسان69 .
 .68انظر غرين أدفوكيتس ومقاالت حصفية:

http://allafrica.com/stories/201406240649.html http://agendapublic.wordpress.com/2014/09/25/foiledassassination-attempt-2/

 .69انظر اللجنة للدفاع عن حقوق اإلنسان:

Permanent Committee for the Defence of Human Rights (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos - CPDH), http://www.comitepermanente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=506:con
tinuan-violaciones-de-derechos-humanos-contra-campesinos-en-tulua&catid=19&Itemid=120
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تبني أن الهتديدات اليت وثقها املرصد صدرت بطرق غري علنية مثل هتديدات عىل الربيد
اإللكرتوين أو إىل هواتف املدافعني عن حقوق األرض ،أو بشلك أكرث عالنية ،مثل الهتديدات
أثناء إجراء املدافعني عن حقوق األرض لتحقيقات ميدانية.
يف  9مايو/أيار  2014تعرض فان سوفاث منسق مرشوع إصالح األرايض
باملركز المكبودي حلقوق اإلنسان  CCHRللرتهيب وهتديدات بالقتل أثناء إجرائه
زيارة إىل موقع هيلع نزاع عىل األرض مع رشكة خون سري يف سانغاكت
بوينغ اكك ،خان تول كورك ،يف فنوم بنه ،يف مكبوديا .اكن يصور لقطات
إلعداد فيمل وثائيق عن هدم منازل ثالث عائالت .قاطع معله مجموعة من حوايل
ستة مدنيني مسلحني ،معروف أهنم من رجال أمن رشكة خون سري ،وتعرضوا
له باإلهانات وهددوه بالقتل ،ودفعوه إىل خارج املوقع .يف وقت سابق ،يف 25
أبريل/نيسان  2014اكن فان سوفاث وفريقه قد تعرضوا العتداءات شفهية ومت
تصويرمه من قبل حراس أمن رشكة خون سري .يف  16يونيو/حزيران 2014
تقدم فان سوفاث بشكوى ضد الهتديدات ،لكن حىت أغسطس/آب  2014مل
تتخذ احملامك إجراءات ومل نح أي تدابري محاية70.
يمُ
يف كولومبيا حدثت عدة حاالت للهتديد واملضايقات ضد أعضاء جلنة CIJP
عىل صلة بأنشطهتم لصاحل إعادة األرايض ألحصاهبا وحماوالت إلقاء الضوء
عىل مسؤولية الدولة والقطاعات العسكرية واالقتصادية يف قضايا االستيالء
عىل األرض .عىل سبيل املثال يف  27فرباير/شباط  2014قام ثالثة رجال
مبالحقة خوسيه رواكمورا بعد أن غادر بيته ،واضطر للجوء إىل مبىن قريب
وانتظره أمامه الرجال ملدة نصف الساعة لدى املدخل .مكا متت رسقة احلاسب
الذي اكن خيزن فيه معلومات عن األوضاع يف الجسون وتواجد القوات شبه
العسكرية يف مناطق الزناع ،مع ترك مجيع األمتعة القمية األخرى مكا يه
مل تمُ س 71.مكا وثق املرصد يف  2014كيف أن أعضاء آخرين يف  CIPJمثل
جانيث هرينانديز وأبيليو بينيا ودانيلو رويدا 72تعرضوا لملالحقة
واملضايقات.

ويف كولومبيا ،مت توثيق كيف مت إخطار العديد من املدافعني عن حقوق األرض املعارضني
ملصاحل امجلاعات شبه العسكرية ،بالربيد اإللكرتوين عادة ،بأهنم قد ُأدرجوا عىل قوامئ
"األهداف العسكرية".

 .70انظر طلب التحرك العاجل KHM 003 / 0514 / OBS 037 12:مايو/أيار .2014
 .71انظر طلب التحرك العاجل COL 002 / 0314 / OBS 024 31 :مارس/آذار .2014
 .72السابق.
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يف كولومبيا فإن املدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني بإعادة األرايض
لضحايا الزناع املسلح (ومهنم قادة املجمتعات النازحة وأخشاص من املجمتع
املدين) يف عرضة خلطر شديد ،ال سميا منذ تنفيذ قانون إعادة الضحايا
واألرايض يف عام  73 .2011أعربت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان عن قلقها إزاء هذا اخلطر ،ال سميا فميا خيص مناطق اكوتشا
وسوكرى وأورابا 74 .طبقًا لربناجم "حنن مدافعون" ) (SIADDHHفقد مت
تجسيل  366اعتداء عىل مدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام  2013بيهنا
 209حالة هتديدات و 78معلية قتل اسهتدفت يف األغلب قادة املجمتعات
وقيادات الفالحني والساكن األصليني ،إذ أن عدد القتىل من هؤالء اكن  56من
بني  78حالة اسهتداف 75.عىل سبيل املثال ،بني  6و 12فرباير/شباط 2014
فإن مارتا دياز (السكرترية الفنية للحركة الوطنية لضحايا جرامئ األرض
) MOVICEورئيسة مجعية العائالت املتحدة عىل أمل واحد  )AFUSODOاليت
اكنت تعمل عىل قضايا إلعادة األرض مبنطقة أتالنتيكو ،تلقت أربع رسائل من
هواتف جمهولة هتددها بالقتل إذا مل تغادر البلدة 76 .ويف  20فرباير/شباط
 2014تلىق لك من مارتا دياز وروزاريو أرويو (العضوة يف MOVICE
ويف  )AFUSODOوأربعة أعضاء آخرين من اللجنة اجلهوية لضحايا أتالنتيكو
هتديدات بالقتل عىل هواتفهم اخللوية 77.وباملثل ،يف  25يونيو/حزيران 2014
تلقت لك من مارتا دياز ويسينيا برييز ولزييل أوروزكو وخوان ديفيد
دياز وأندريس نافاريز وغريلني فريغارا (األعضاء يف اللجنة اجلهوية
لضحايا أتالنتيكو وسوكرى) بريدًا إلكرتونيًا من مجاعة "لوس راسرتوخوس"
املسلحة ،وورد يف الرسالة أهنم "أهداف عسكرية نظرًا لتعاوهنم مع العصابات
املسلحة" .حذر الراسلون املدافعني من أهنم إذا مل يكفوا عن أنشطهتم احلقوقية
اليت تسىع "لتقويض منمظتنا" ،فسوف تضطر القوات إىل "إساكهتم مه
وأقارهبم" 78.مت تبليغ السلطات املختصة بلك تلك الهتديدات ،مبا فهيا مكتب
النائب العام يف بارانكويال ،وديوان الشاكوى والرشطة ،لكن حىت أغسطس/
آب  2014مل يكن قد مت فتح حتقيقات.

 .73انظر تقرير بعثة تقيص حقائق املرصد [متوفر باإلسبانية فقط]:

Observatory Fact-finding Mission Report, Colombia: Continua La Inseguridad Para Los Defensores de Los
Derechos Humanos, En Particular Los Lideres de Comunidades Desplazadas, May 2012

 .74انظر تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حالة حقوق اإلنسان يف كولومبيا .وثيقة األمم املتحدة
رمقA/HRC/16/22، 3 :فرباير/شباط .2011
 .75انظر:
We Are Defenders Programme Report, D for Defense: 2013 Annual Report Information System on Attacks
Against Human Rights Defenders in Colombia, February 2014.
 .76انظر طلب التحرك العاجلCOL 001 / 0214 / OBS 010 13 :فرباير/شباط .2014
 .77انظر طلب التحرك العاجلCOL 001 / 0214 / OBS 010.1 27 :فرباير/شباط .2014
 .78انظر طلب التحرك العاجل COL 006 / 0614 / OBS 059 25 :يونيو/حزيران .2014
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 .2االعتداءات
كذلك تعرض املدافعون عن حقوق األرض العتداءات بدنية وإىل املعاملة السيئة ،يف
مناسبات عدة .يف مجيع الدول اخلاضعة للدراسة تقريبًا ،فإن من عارضوا اإلخالء القرسي
و/أو الزنوح عىل يد السلطات احمللية ألخشاص من األرايض اليت حيتلوهنا ،تعرضوا
ألمعال عنف.
يقوم املدافعون عن حقوق األرض باسمترار بتنظمي مظاهرات واعتصامات واحتجاجات
واملشاركة فهيا و/أو مراقبهتا ورصدها .يف تلك الوقائع ،حىت رمغ أن نشاطهم غري عنيف
باملرة ،فهم خيضعون خلطر أمعال عنف ترتكهبا هيائت إنفاذ القانون ورشاكت أمن خاصة
وبلطجية أو مأجورين يف بعض األحيان.
يف كينيا ،بتارخي  14فرباير/شباط  2014استخدمت الرشطة القوة املفرطة
ضد حنو  300من أعضاء جممتع اإلندوريوس 79،الذين مجتعوا سمليًا يف
غابة موشونغوي (مقاطعة بارينغو) لالحتجاج عىل خطة وزارة األرايض
بإصدار صكوك أرايض – دون مشاورة مسبقة مع جممتع اإلندوريوس –
ألفراد جمهولني .هناك مقطع فيديو ُيظهر قيام رجال الرشطة برضب واعتقال
عدد من جممتع اإلندوريوس .تعرض بعض الضحايا إلصابات خطرية وذهبوا
ملستشفيات حيث تقدموا بتقارير طبية للرشطة .وقت كتابة هذا التقرير ،مل تكن
قد بدأت حتقيقات إللقاء الضوء عىل الظروف اليت أدت إىل العنف ،أو للتعرف
عىل املسؤولني ومعاقبهتم .بعد تلك الواقعة ،أنشأت حكومة كينيا قوة معل
قوامها رئيس جلنة األرايض الوطنية ،وممثلني عن اإلدارات اإلقلميية وأعضاء
من جممتع اإلندوريوس ،للتحقيق والتصدي للظمل التارخيي والتحديات الباقية
اليت تواجه أعضاء املجمتع .لكن وحىت اآلن ،مل يمت اختاذ تدابري مملوسة
لتفعيل قوة العمل تلك80.
هذه املعوقات حلقوق جممتع اإلندوريوس نددت هبا بالفعل اللجنة األفريقية
حلقوق اإلنسان والشعوب .يف قضية أحيلت يف عام  2003إىل اللجنة ضد
حكومة كينيا ،ادىع مركز تمنية حقوق األقليات (كينيا) ومجموعة حقوق
األقليات (بالنيابة عن جملس رفاه اإلندوريوس) ،بوقوع انهتااكت جراء إجالء
 .79يتوفر مقطع الفيديو عىل:

https://www.youtube.com/watch?v=pn93Ki2g8Iw&list=UUekTpzKodObpOcmvVCFUvTw&index=17&ytsession=F
dgBzMtK_Y11SFRTqVv

 .80انظر بيان مينورييت غروب إنرتناشيونال:

Minority Rights Group International (MRG) Press Release, Rights group urges Kenyan government to stop
parcelling Endorois community land without consultation, February 20, 2014 and Kenya Human Rights
Commission.
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ألفريد براونيل ،من غرين أدفواكتس (ليبرييا) .الصورة© Flore de Preneuf/ PROFOR :

 13مايو/أيار ،خوبر ،وسط روسيا – املشاركون يف معسكر احتجايج سيمل يف خوبر تعرضوا للرضب عىل يد حراس رشكة
استخراج معدن النيلك "إل إل يس ميدنوغورسيك للنحاس والكربيت".
بترصحي من "ريفوليوشن نيوس" ،ال توجد حقوق ملكية للصورة.
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اإلندوريوس من أراضهيم التقليدية ،وإخفاق الدولة يف تقدمي تعويضات
مناسبة هلم عىل املمتلاكت اليت خرسوها ،وانهتااكت حلقهم يف ممارسة
ديهنم وثقافهتم وخرق حلقهم يف التمنية .يف قرارها ،الصادر يف عام ،2009
أقرت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مبسؤولية كينيا عن تلك
االنهتااكت وطالبت السلطات باالعرتاف حبقوق ملكية األندوريوس ،وبإعادهتم
إىل أراضهيم التقليدية ،ومضان وصوهلم بال قيد إىل حبرية بوغوريا واملواقع
احمليطة من أجل إقامة الشعائر الدينية وممارسة األنشطة الثقافية ،ولريع
ماشيهتم ،وأن تدفع تعويضًا مالمئًا لملجمتع عىل لك ما اكبده من خسائر،
وأن تدفع خمصصات هلم من عوائد األنشطة االقتصادية القامئة وتضمن
استفادهتم من فرص العمل باملنطقة .ورمغ هذا القرار املهم مل تلزتم ببنوده
احلكومة الكينية حىت اآلن81.
يف روسيا بتارخي  13مايو/أيار  2013متت مهامجة عدة أعضاء من حركة
"أنقذوا خوبري" وتعرضوا للرضب ،عىل يد موظفني برشكة أمن خاصة،
استأجرهتا رشكة فورونزيجيولوجيا اليت جتري استكشافات جيولوجية حبثًا
عن معدن النحاس لصاحل رشكة إل إل يس ميدنوغورسيك للنحاس والكربيت
يف منطقة نوفوخوبريسيك ،مبنطقة فورونزي 82،وذلك عند اقرتاهبم من السياج
احلديدي ،الذي اعتربوا أنه أنشئ بصفة غري قانونية وأنه تعدي عىل األرض.
حلقت ببعضهم إصابات خطرية ودخلوا املستشىف لتليق العالج .فتحت
الرشطة حتقيقات جنائيًا يف تلك الوقائع83.
مكا ميكن تعريض املدافعني عن حقوق األرض املشاركني يف املظاهرات واالحتجاجات
والتجمعات فميا بعد لالهتام جبرامئ صغرى أو كربى ،بعد أن يقعوا حضايا لالستخدام غري
املتناسب للقوة من قبل هيائت إنفاذ القانون .جيري حتليل املضايقات القضائية مبزيد من
التفصيل يف القسم ب أدناه.
يف  25أغسطس/آب  2013تعرض املزارعون الذين تظاهروا ضد إنشاء سد
بودور غادونغ (يف منطقة إندرامايو ،غرب جاوة يف إندونيسيا) للتنديد
بآثار السد السلبية عىل أراضهيم والشهبات يف معلية ختصيص األرايض،
تعرضوا للهتديد واالعتداءات البدنية من قبل الرشطة ورجال مأجورين .مكا
 .81انظر مركز تمنية حقوق األقليات ومينورييت غروب إنرتناشيونال ،بالنيابة عن جملس رفاه اإلندوريوس ضد كينيا ،مراسلة
رمق .2009 ،2003/276
 .82يف هذا الشأن مت تنظمي عدة مسريات من قبل نشطاء وساكن حمليني للتنديد بالتلوث النامج عن تنفيذ املرشوع ،مبا يف
ذلك وجود نشاط مشع باألرايض احمليطة.
 .83انظر بيان "أنقذوا خوبري" 13 ،مايو/أيار :2013
http://savekhoper.ru/?p=2380&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter; FIDH and ADC Memorial, Russia
2012-2013 : Attack on Freedom, February 2014.
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قام البلطجية الذين تنكروا يف هيئة فالحني باالعتداء بالرضب عىل  30مزارعًا
اكنوا يف طريقهم لالنضامم لملظاهرة .كذلك قام عرشات البلطجية مبدامهة
قرى املزارعني ورضب من وجدومه يف البيوت .أما الرشطة اليت اكنت حارضة
يف موقع املظاهرة فمل تتدخل محلاية املزارعني .فقط عندما قرر بعض املزارعني
– كرد فعل عىل العنف – إحراق حفار يف موقع البناء – تدخلت الرشطة
باستخدام الرصاص املطايط والغاز املسيل للدموع ضد املتظاهرين .مكا
اعتقلت الرشطة مخسة متظاهرين اكنوا مجيعًا من أعضاء احتاد فالحني
إندرامايو ،ومه :توان عبد الرزاق (األمني العام لالحتاد) ومخسياه
فانسوري (نائب رئيس االحتاد) وواجو واتنو ورمحان .يف حني مت إخالء
سبيل واجو وواتنو ورمحان فميا بعد ،فإن عبد الرزاق ومخسياه فانسوري قد
وحمك علهيام يف مرحلة االستئناف
اهتام دون أدلة باملسؤولية عن حرق احلفار ُ
باحملمكة العليا يف باندونغ بالجسن عامًا ونصف مبوجب املادة  160من
قانون العقوبات ،جبريرة "التحريض" عىل تدمري ممتلاكت يف  21يناير/اكنون
الثاين  .2014ويف الواقع قاما فقط بإرسال رسائل نصية إىل الفالحني
ملطالبهتم باالنضامم إىل املظاهرة سمليًا 84.وحىت أغسطس/آب  2014اكن
االثنان ما زاال يقضيان فرتة العقوبة .هناك تقارير كثرية عن قيام قوات أمن
خاصة وأخشاص مأجورين من قبل الرشاكت مبهامجة ورضب وأحيانًا إطالق
النار ،عىل أعضاء املجمتع وقياداته املعارضني لإلخالء.
يف  23مايو/أيار  2014مت إخالء مجموعة "املقاومة السملية لـ ال بويا" بالقوة
من خممي التظاهر الذي هشد اعتصامًا منذ مارس/آذار  2012ملعارضة مرشوع
التعدين يف ال بويا ،ويه منطقة بني بلدية سان خوسيه ديل غولفو وسان بيدرو
أيامبوتش يف غواتمياال .هذا املرشوع املمسى "إل تامبور" هو ممجن ذهب
تديره رشكة  EXMINGUAالتابعة ملؤسسة اهلندسة األمريكية اكبيس اكسيداي
آند أسوشيتس  .Kappes Cassiday & Associatesأحست املجمتعات احمللية
بالقلق الكبري إزاء التداعيات السلبية عىل املوارد املائية احمللية مع بدء تشغيل
املمجن .وقبل جفر يوم  23مايو/أيار وصلت معدات ثقيلة من رشكة التعدين إىل
موقع االحتجاج .وبعد ذلك بقليل ،بدأ يف التوافد حنو  500من رجال األمن
الوطين املدين .يف الثانية ظهرًا بدأت الرشطة يف معلية اإلخالء القرسي،
مستخدمة الغاز املسيل للدموع واهلراوات والرشق باحلجارة ضد املتظاهرين.
تناقلت التقارير إصابة  23خشصًا من حركة املقاومة السملية85.

 .84انظر:

KPA Statements, August 30, 2013 and March 17, 2014; ILC Asia Statement, February 4, 2014; FIDH-KontraS
Report, Indonesia: no development without rights, June 2014
 .85انظر طلب التحرك العاجل GTM 001 / 0514 / OBS 036.1 3:يونيو/حزيران .2014
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يف األرايض الفلسطينية احملتلة ومنذ يناير/اكنون الثاين  2014يواجه
مدافعون سمليون فلسطينيون وبعضهم دوليني ضد إخالء قرية عني جحلة،
سلسلة من االعتداءات من اجليش اإلرسائييل .يف  6فرباير/شباط 2014
عندما بدأ اجليش اإلرسائييل يف اإلخالء القرسي للقرية ،تعرض أكرث من
 40خشصًا اكنوا حيتلون القرية سمليًا لإلصابات ،ومت اعتقال واحتجاز 19
خشصًا لعدة ساعات ،من ممثيل وأعضاء اللجان واحلراكت الشبابية ،ومن
بيهنم عبد اهلل أبو رمحه وعيىس معر ودمحم اخلطيب وبامس متيمي
ومحمود زواهرة والصحفيون ديانا الزير ولميا نزيه ورمضان86.
 .3أمعال القتل
تعد أمعال القتل واإلعدام خارج نطاق القضاء اليت تسهتدف املدافعني عن حقوق األرض
كثرية ،ال سميا يف أمرياك الالتينية
تعد أمعال القتل واإلعدام خارج نطاق القضاء
ويف آسيا 87،يف حني وثق املركز 43
اليت تسهتدف املدافعني عن حقوق األرض
معلية قتل منذ  .2011هذه الظاهرة
كثرية ،ال سميا يف أمرياك الالتينية ويف
تنترش حتديدًا يف دول مهنا كولومبيا
آسيا ،يف حني وثق املركز  43معلية قتل منذ
وغواتمياال واهلندوراس واملكسيك
.2011
والفلبني88.
يعد املدافعني عن حقوق األرض يف املكسيك يف عرضة أكرب للخطر :بني
 2009و 2012أحىص املركز املكسييك لقانون البيئة  CEMDAأكرث من
 50اعتداء ،مهنا أمعال قتل ،حبق مدافعني عن حقوق األرض والبيئة ،يف
 17والية مكسيكية .أغلب تلك الوقائع عىل صلة مبرشوعات التعدين ()15
ومرشوعات الغابات ( .)15مكا أن هناك حاالت عىل صلة مبرشوعات السياحة
( )3والعقارات ( )2واملرشوعات اهليدروليكية ( )7والطاقة ( )7والبنية التحتية
للطرق (.)5
يف والية أوكسااك يف املكسيك تعرض أعضاء من التجمع الشعيب لشعب
جوتشيتيكو  APPJللهتديدات واالعتداءات بل وحىت القتل ،إبان مظاهراهتم
ضد إنشاء منشآت لتوليد طاقة الرياح من قبل الرشكة اإلسبانية "غاز ناتيورال
 .86انظر تقارير مركز احلقwww.alhaq.org :
 .87طبقًا ملؤسسة "غلوبال ويتنس" فإن أكرث من  371خشصًا من النشطاء املعنيني باألرض والبيئة قد ُقتلوا بني 2011
و ،2013ما يليق الضوء عىل كون املدافعني عن حقوق األرض من الفائت األكرث عرضة للخطر من بني املدافعني عن حقوق
اإلنسان .أغلب أمعال القتل وقعت يف آسيا وأمرياك الالتينية .انظرGlobal Witness Report, Deadly Environment: The :

Dramatic Rise in Killings of Environmental and Land Defenders, 2014.

 .88انظر املرصد وآخرون:

Leaflet, Land and environmental rights defenders in danger: an overview of recent cases.
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فينوسا" يف يوليو/متوز  .2013وحتديدًا يف  21يوليو/متوز ُ 2013قتل هيكتور
ريغاالدو خميينيث العضو يف  .APPJيف  25أغسطس/آب  2013تعرض
العديد من أعضاء  APPJلهتديدات بالقتل واعتداءات من قبل مسلحني ُيشتبه يف
أهنم يتبعون الرشكة ،أثناء زيارة لملنطقة ُتبىن فهيا منشأة للطاقة ،يف جبي
هياكسو ،إلجراء تقيمي لألرضار اليت تسببت فهيا إنشاءات املرشوع89.
يف  16يونيو/حزيران ُ 2012قتل مويسيس يس فوينتس (املدافع عن حقوق
اإلنسان من منطقة ماراماغ ،يف بوكيدنون الفلبني) من قبل جمهول يف مسكنه
أمام زوجته .منذ عام  1999دأب عىل قيادة مجعية املزارعني املسيحيني يف
كويا ،واليت راحت تناضل لثالثة عقود الستعادة األرايض اليت مت تأجريها يف
عام  1986إىل رشكة ،وقد أجرها احلامك األسبق لبوكيدنون تميوتيو أواكفا،
وأعيد توزيعها جزئيًا يف عام  2010من قبل وزارة االستصالح الزرايع .وقبل
مقتله بهشور تناقلت التقارير تالوة هتديد باسهتدافه يف حمطة إذاعية حملية،
وأن قامئة املسهتدفني اشمتلت عىل قيادات مجلعيات املزارعني ،مهنم قيادات
مجعيته .مل تتقدم عائلة مويسيس فوينتس ببالغ ضد اجلناة ،يف غياب أية
قرائن إجيابية لدهيم ،ومن مث ظلت معلية القتل تنعم باإلفالت من العقاب90.
إن العديد من املدافعني عن حقوق األرض الذين يسقطون حضايا لعمليات القتل مه من
القيادات الريفية أو قيادات الشعوب األصلية .ومهنم أيضًا حمامني وبشلك أكرث معومية،
فاملسهتدفون مه لك من يناضلون ملاكحفة اإلفالت من العقاب عىل انهتااكت معينة حلقوق
اإلنسان.
عىل سبيل املثال ،يف اهلندوراس ،تكررت بشلك منتظم الهتديدات
واالعتداءات البدنية وأمعال القتل خارج نطاق القضاء من قبل سلطات الدولة
واحلراس اخلاصني ملالك األرايض ،ضد أعضاء حركة أغوان األصلية لملطالب
 ،MARCAويه منمظة فالحية تناضل منذ عام  1994لعودة أرايض الفالحني
يف باخو أغوان إلهيم .يف  22سبمترب/أيلول  2012اغتيل أنطونيو ترخيو
اكبريرا احملايم جبمعية الفالحني املذكورة ،بعد أن تلىق هتديدات بالقتل .أما
شقيقه خوسيه ترخيو الذي طالب علنًا بتحقيقات مستفيضة ومبعاقبة اجلناة
والعقول املدبرة الغتيال شقيقه ،فقد اغتيل بدوره يف توكوا يف  16فرباير/
شباط  .2013وحىت أغسطس/آب  2014اكنت التحقيقات للتعرف عىل اجلناة
يف معلييت القتل ما زالت قامئة ومل يمت التعرف عىل مشتهبني91.
 .89انظر رسالة مفتوحة من املرصد إىل رئيس املكسيك 7 ،أكتوبر/ترشين األول .2014
 .90انظر طلب التحرك العاجل PHL 004 / 0712 / OBS 072 20 :يوليو/متوز .2012
 .91انظر بيان حصيف لملرصد 1 ،أكتوبر/ترشين األول .2012
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يف تايالند ُقتل تاتاكمول أوب-أوم عىل يد مسلحني يف  10سبمترب/
أيلول  ،2011بعد مساعدته لساكن من الاكرين يف اإلبالغ بانهتااكت مزعومة
وأمعال عنف ونزع أجشار بصفة غري قانونية وأمعال صيد برية غري قانونية
عىل يد مسؤولني مبحمية طبيعية .يف يناير/اكنون الثاين  2012قبلت حممكة
فيتشابوري احمللية دعوى ضد شايوات ،رئيس مكتب محمية اكينغكراشان
الطبيعية ،بهتمة تدبري معلية القتل .لكن مل يوقف شايوات عن معله مكا هو
مطلوب مبوجب اإلجراءات التأديبية املتبعة إزاء املسؤولني اخلاضعني لتحقيقات
جنائية92.
يف كولومبيا يف أبريل/نيسان  2013اغتيل إلفري كورديرا أوفييدو وهو
مدافع عن حقوق اإلنسان اكن يعاون حضايا نزع األرايض يف كوردوبا عىل
استعادة أراضهيم .من اجلدير بالذكر أن اغتياله وقع بعد ترصحيات لوزارة
الدفاع الكولومبية بشأن أخشاص شاركوا يف املسرية الوطنية للسمل ذهبت
إىل مقر القوات الثورية الكولومبية  93.FARCوثق املرصد اغتياالت عىل مدار
السنتني املاضيتني لعدد من املدافعني البارزين عن حقوق األرض يف كولومبيا،
مهنم خوان ألفارو باي 94وسريجيو أولكوي بريدومو 95،وسزيار
غارسيا 96،وغريالدو بوسادا 97وآخرين.
يف جنوب أفريقيا وقعت عدة حاالت عنف ومضايقات وأمعال ترهيب ضد
مدافعني عن حقوق األرض .منذ إنشاء حركة "ساكن العشش  "AbMيف مطلع
عام  ،2005اليت أنشئت لدمع حقوق األرض والسكن والوصول إىل احلقوق
االقتصادية واالجمتاعية لصاحل األكرث هتميشًا ،تعرضت ملختلف أشاكل أمعال
القمع واملضايقات املوثقة جيدًا ،واليت جتسدت يف أمعال اغتيال واعتداءات
وهتديدات منتمظة وأمعال ترهيب .عىل مدار العامني املاضيني ،ببلدية
كواندينغزيي – ويه منطقة ريفية تقع يف رشق البالد – اغتيل ثالثة عىل األقل
من أعضاء احلركة ،ومت حظر اجمتاعاهتا وقمُ ع و ُقبض تعسفًا عىل األعضاء
يف عدة مناسبات ،أثناء مظاهرات سملية .مكا تناقلت تقارير مزامع بالتعذيب
حبق بعض ممن مت القبض علهيم.
طرأ هذا القمع العنيف بعد رفض – منذ عام  – 2010لـ "مرشوع إساكن"
نفذته بلدية كواندينغزيي ،دون مشاورة مسبقة وموافقة من الساكن الذين
.92
.93
.94
.95
.96
.97
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يستخدمون األرايض اليت سيقام علهيا املرشوع .ورمغ بواعث قلق أبداها
الساكن إزاء املخاطر الالحقة مبقابر عائالهتم ،فقد اسمترت البلدية يف إنشاء
البيوت اجلديدة عىل أراضهيم .نمظت حركة  AbMمظاهرات سملية للتنديد
باإلنشاءات وحباالت الفساد املزعومة ذات الصلة هبا ،واليت رمبا شارك
فهيا عنارص من العاملني بالبلدية .بلغ مقع احلركة ذروته يف  29مارس/آذار
 2013عندما ُقتلت جدة وخال عضو معروف باحلركة يف بيهتام .اكنا ناشطان
يف نطاق احلركة .ومؤخرًا ،يف  29سبمترب/أيلول ُ 2014قتلت أيضًا ثويل
ندلوفو رئيسة  AbMيف كواندينغزيي يف بيهتا من قبل جمهول أطلق علهيا
سبع رصاصات .قبل احلادث بساعة أبلغت ندلوفو رؤية املسؤول احلكويم
مودوزي نغكوبو ،املعروف بامس "نقوال" ،الذي دبر مرشوع اإلساكن ،وأفادت
بأهنا رأته يتحرك حول بيهتا .قيل إن ندلوفو حذرت أمها ،اليت اكنت يف البيت
أيضًا قائلة "اليوم سيطلقون علينا النار" .ويف عدة مناسبات أفاد أعضاء من
احلركة يف كواندينغزيي ،ال سميا ندلوفو ،حباالت ترهيب ومضايقات ضدمه
من قبل نقوال .يف حني أن أعضاء احلركة تقدموا ببالغات إىل الرشطة احمللية،
فإن مجيع حاالت القتل والهتديدات واالعتقاالت التعسفية وأمعال التعذيب اليت
وقعت إىل اآلن ما زالت مل يمت التحقيق فهيا ،ومل يمت استجواب أولئك الذين
يدىع أهنم متورطون98.
ُ
 .4االختفاء القرسي
وثق املرصد أيضًا سبع حاالت اختفاء قرسي ملدافعني عن حقوق األرض منذ عام 2011
(كولومبيا  99مجهورية الوس الشعبية الدميقراطية  100املكسيك 101 ،تايالند).
يف تايالند اختىف بوراليغ "بييل" راكشونغشاروين القيادي املجمتيع
لشعب الاكرين األصيل يف قرية بانغلكويبون ،قرب منزته اكينغكراشان
الوطين ،وذلك بعد احتجازه يف  17أبريل/نيسان  2014عىل يد سلطات
املنزته ،بزمع أنه اكن حيمل معه عسلًا بريًا .ذلك اليوم اكن من املتوقع أن يقابل
بييل رفاقه من أهل القرية والناشطني للتحضري جللسة مرتقبة باحملمكة .يف
 24أبريل/نيسان  2014تقدمت بينابا بروكسابان زوجة بييل بشكوى إىل
حممكة فيتشابوري احمللية ،لطلب حتقيق عاجل يف اختفاءه .يف  17يوليو/
متوز  2014رفضت دائرة حممكة يف فيتشابوري دعوى زوجة بييل وحمامهيا
إذ رأت عدم كفاية األدلة عىل اسمترار احتجاز بييل102.
 .98ملزيد من املعلومات انظر  AbMعىل abahlali.org :وحمامون ألجل حقوق اإلنسانwww.lhr.org.za :
 .99انظر طلب التحرك العاجلCOL 009 / 0412 / OBS 044 27 :أبريل/نيسان .2012

 .100انظر بيان مشرتك لملرصد 13 ،ديمسرب/اكنون األول .2013
 .101انظر طلب التحرك العاجل MEX 001 / 0112 / OBS 006 17 :يناير/اكنون الثاين .2012
 .102انظر طلب التحرك العاجل THA 001 / 0514 / OBS 032 5 :مايو/أيار .2014
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يف  2012تقدم قرويون بدعوى قضائية ضد إدارة املنزتهات الوطنية وحفظ
احلياة الربية والنباتية بوزارة املوارد الطبيعية والبيئة ،وضد رئيس مكتب
اكينغكراشان لملنزتهات الوطنية وحفظ احلياة النباتية أمام احملمكة اإلدارية
املركزية .ورد يف أوراق الدعوى أن سلطات املنزته دمرت بيوت وممتلاكت
ختص أكرث من  20عائلة من الاكرين يف قرية بانغلكويبان يف يوليو/متوز
 .2011ومثل املنزتهات الوطنية األخرى يف مشال تايالند ،فإن شعب الاكرين
الذي اكن يعيش باملنطقة من قبل إنشاء املنزته ،تعرض لإلخالء اجلربي من
أراضيه القدمية حتت ممسى "احلفاظ".

2

1
 .1ثويل ندلوفوُ ،قتلت يف بيهتا عىل يد رجل جمهول أطلق علهيا سبع رصاصات (مجهورية جنوب أفريقيا).
الصورة© Abahlali baseMjondolo :

 .2بوراليغ "بييل" راكشاروين ،اختىف بعد أن مت احتجازه لفرتة وجزية ،بدءًا من  17أبريل/نيسان  ،2014عىل يد سلطات منزته
اكينغكراشان الوطين (تايالند).
الصورة© chiangraitimes.com :

60

التقرير السنوي 2014

ب  -املضايقات القضائية والقوانني التجرميية وقيود أخرى
يواجه املدافعون عن حقوق األرض يف بلدان كثرية مضايقات قضائية ،تتخذ عدة أشاكل،
مهنا االعتقال واالحتجاز التعسفيني ،واملالحقة القضائية بناء عىل اهتامات ملفقة .ويف
بعض احلاالت مت تفعيل ترشيعات هتدف إىل جترمي األنشطة املتصلة بالدفاع عن حقوق
اإلنسان .لقد أصبح القضاء أداة لقمع املدافعني عن حقوق األرض بدلًا من أن يكون آلية
إلنفاذ معايري حقوق اإلنسان.
 .1املضايقات القضائية
مت يف حاالت عديدة توقيف واحتجاز مدافعني عن حقوق األرض ،والتحفظ علهيم قيد
االحتجاز لساعات أو أليام أو حىت لفرتات أطول ،عىل ذمة احلبس االحتيايط .عادة ما
ال يتبع جحزمه حمامكات ،ويمت اإلفراج عهنم دون تفسري أو اهتامات رمسية .وبغض
النظر عن مدة االحتجاز ،فكثريًا ما تستخدم هذه اآللية كأداة من أدوات الرتهيب والتنكيل،
ال سميا يف حال وقوع عنف بدين أو نفساين أثناء التوقيف أو أثناء االحتجاز .وثق
املرصد حاالت عديدة لالحتجاز التعسيف لملدافعني عن حقوق األرض .حىت يونيو/
حزيران  2014اكن هناك  17مدافعًا عن حقوق األرض من املمشولني بطلبات
حترك عاجل أصدرها املرصد منذ يناير/اكنون الثاين  ،2011وراء القضبان أو
رهن االحتجاز املزنيل ،يف دول مهنا بورما ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية،
واإلكوادور ،وغواتمياال ،واملكسيك103.
يف أثيوبيا عىل سبيل املثال ،فإن من أعربوا عن القلق إزاء برناجم "التحويل
القروي" يف غامبيال ،والذي اكن هيدف إىل نقل  1.5مليون نمسة إىل قرى،
بدعوى حتسني قدرهتم عىل الوصول للخدمات األساسية 104،تعرضوا لالعتقال
التعسيف (يف أغلب احلاالت ملدد ال تزيد عن األسبوعني) دون اهتامات أو املثول
ٍ
قاض .بعضهم مكا قيل مت اعتقاهلم ألهنم "مل يتعاونوا" .وتعرض بعضهم
أمام
للرضب عىل يد رجال الرشطة واجلنود .حىت املوظفني احلكوميني الذين أثاروا
التساؤالت حول الربناجم مت تأديهبم بانزتاع رتب وظيفية مهنم ،وفصلهم من
العمل ،وهناك ثالثة مهنم تعرضوا لالعتقال .ما زالت مجيع انهتااكت حقوق
اإلنسان هذه تنعم باإلفالت من العقاب105.
 .103ملزيد من التفاصيل انظر خريطة املرصد املتوفرة عىل :موقع الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملنمظة العاملية ملناهضة التعذيب
 .104برناجم التحويل القروي ،الذي ُيدىع أنه هيدف إىل حتسني احلصول عىل اخلدمات األساسية ،هيدف يف الواقع إىل
إخالء األرض من ساكهنا لتخصيصها لبعض كبار املستمثرين.
 .105ألسباب متعلقة بأمن األفراد مل نذكر معلومات تكشف هوية الضحايا .انظر املصادر:

Human Rights Watch (HRW) Report, Waiting Here for Death: Forced Displacement and ‘Villagization’ in Ethiopia’s
Gambella Region, January 17, 2012; Oakland Institute Report, Understanding Land Investment Deals in Africa:
Ethiopia, 2011.
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باإلضافة إىل احلبس االحتيايط
من يناير/اكنون الثاين  2011إىل أغسطس( /التحفظي) ،فقد مت اهتام بعض املدافعني
آب  2014وثق املرصد  32حالة مضايقات
عن حقوق األرض جبرامئ وأدينوا بناء
قضائية حبق  123مدافعًا عن حقوق األرض .عىل اهتامات ملفقة .أثر هذه املداوالت
القانونية ثاليث :إعاقة قدرة املدافعني عن
حقوق األرض عىل أداء معلهم ،وإخافة املدافعني عن حقوق األرض ،وتشويه مسعهتم .من
يناير/اكنون الثاين  2011إىل أغسطس/آب  2014وثق املرصد  32حالة مضايقات قضائية
حبق  123مدافعًا عن حقوق األرض.
تستند أغلب حاالت املضايقات القضائية لملدافعني عن حقوق األرض إىل اخنراط املدافعني
يف منمظة أو املشاركة يف مظاهرات أو اعتصامات أو مسريات أو أنشطة سملية أخرى.
عىل سبيل املثال ،يف نياكراغوا يقوم صغار العاملني بالتعدين من سانتو
دومينغو وشونتالس وقياداهتم منذ عام  2012بانتقاد املشلكات اليت تسببت
فهيا رشكة التعدين الكندية  B2Goldومرشوعها ،وآثاره الضارة عىل أراضهيم
ومياههم وأسلوب حياهتم وأنشطهتم االقتصادية .يف  9فرباير/شباط 2013
أثناء قطعهم للطريق إىل مدخل موقع الرشكة ،مت إخالءمه مجيعًا بالقوة من
قبل حنو مائيت عنرص من رشطة ماكحفة الشغب .إمجالًا ،أصيب 141
خشصًا واعتقل  47آخرين .أغلهبم مت اإلفراج عهنم لكن أحيل  12قياديًا من
"أنقذوا سانتو دومينغو" إىل جسن "شيبويت" يف ماناغوا ،ومه :بوانريغيس
لونا سواريز منسق "أنقذوا سانتو دومينغو" وسريغيو مريسيدس زاباال
ميخيا ،ونيكسون ريينو سيكويرا برافو ،ونارص يوبران ،وتوليدو
نونيزي ،وكريستينو بوريغ رودريغزي ،ونيلسون غونزالس جريون،
وروبني إلياس أندينو بارغاس ،وألدومار أنطونيو كومسان
ديلغاديو ،ورونالدو سميون أندينو مرياندا ،ويسنريسون يولينس
مرياندا أورتيشو ،وإيرلنغ أنطونيو غومزي وهومسار جوزيف
مايرينا اكستيون .ظلوا رهن االحتجاز مبعزل عن العامل اخلاريج لهشر،
وضغطت علهيم السلطات ليك يكفوا عن احتجاجاهتم مقابل اإلفراج عهنم .يف
 25أبريل/نيسان ُ 2013أفرج عهنم أخريًا بعد إلغاء حمامكهتم بسبب نقص
األدلة106.
طبيعة االهتامات اليت ُتنسب عادة إىل املدافعني عن حقوق األرض ترتاوح بني اجلنح
الصغرية إىل اجلرامئ األمنية الكبرية ،ومهنا اهتامات هتدف بلك وضوح إىل جترمي ممارسة
التعبري عن الرأي .هناك أثر سليب آخر للتجرمي هو أن املدافعني عن حقوق األرض يصبحون
 .106انظر املركز النياكراغوي حلقوق اإلنسان )(CENIDHبيان حصيف 1 ،مارس/آذار .2013

62

التقرير السنوي 2014

يف أعني امجلهور إبان التجرمي مبثابة جمرمني أو بلطجية .ويف بعض الظروف قد ُتفرس
محالت التجرمي تلك بصفهتا أداة متكن من مزيد من املضايقات ،مثل االعتداءات.
ُيهتم املدافعني عن حقوق األرض دامئًا بأمور من قبيل "تدمري املمتلاكت" أو "ختريب األشغال
العامة" بعد مشاركهتم يف املظاهرات السملية.
يف جنوب سومطرة يف إندونيسيا بعد سقوط الرئيس سوهارتو ،تطورت
حراكت اسرتجاع األرايض بعد سنوات من أمعال االستيالء عىل األرض
وانهتاكها .عىل سبيل املثال ،عارضت عدة حراكت جممتعية معنية مبنازعات
األرايض نشاط رشكة قصب السكر اململوكة للدولة "سينتا مانيس" منذ
المثانينيات ،وطالبت السلطات والرشكة بإعادة أراضهيم إلهيم .النتيجة
يه تعرض قيادات احلركة للرتهيب بشلك دامئ من ممثيل احلكومة احمللية
والرشطة والرشكة .عىل سبيل املثال يف  29يناير/اكنون الثاين  2013تعرض
لك من أنور سادات وديدي شانياغو (مدير ونائب مدير املنتدى األندونييس
للبيئة  WALHIيف جنوب سومطرة) ومكال الدين العضو يف احتاد مزاريع
رسيوجيايا  SPSللرضب واالعتقال واالحتجاز عىل يد الرشطة أثناء مظاهرة
سملية مت تنظميها أمام دائرة رشطة جنوب سومطرة اإلقلميية يف المبونغ،
للتنديد بتدخل الرشطة لصاحل رشكة قصب السكر ،ال سميا اعتقاهلا ملزارعني
من إقلمي بيتونغ الرييف ،مبنطقة لوبوك كيليات وأوغان إلري ،وللدعوة إىل فصل
ضابط رشطة ُيزمع أنه اكن مسؤولًا عن مقتل الطفل أنغا بن درموان أثناء معلية
للرشطة .ردت الرشطة عىل املظاهرة باستخدام القوة ضد املتظاهرين واعتقال
 25خشصًا مهنم .وبعد استجواب  23خشصًا وإخالء سبيلهم ،مت اهتام ثالثة
بـ "تدمري ممتلاكت عامة" (بوابة دائرة الرشطة اإلقلميية يف باميلبانغ) و"تنظمي
معل حترييض" (مظاهرة).
أثناء االستجواب ،تركزت مجيع األسئلة عىل أنور سادات ودوره يف املظاهرة
وتدمري البوابة .ذكر بعض املعتقلني إهنم ُأكرهوا عىل اإلشارة ملسؤولية سادات.
مت حسب مجيع تلك الهشادات .ويف مايو/أيار  2013وبناء عىل هشادات
مقدمة من ضباط الرشطة فقط ،مت احلمك عىل أنور سادات وديدي شانياغو
باحلبس سبعة أهشر وعىل مكال الدين بالجسن  16هشرًا.
يف يوليو/متوز ُ 2013حمك عىل أنور سادات وديدي شانياغو بعد االستئناف
باحلبس مخسة أهشر ونصف بناء عىل اهتامات بـ "تنظمي معل حترييض" .مكا
أيدت احملمكة ُ
احلمك الصادر عىل مكال الدين بـ  16هشرًا بناء عىل اهتامات
بـ "العنف ضد الرشطة" .مت اإلفراج عن أنور سادات وديدي شانياغو إذ اكنا
قد قضيا بالفعل فرتة امخلسة أهشر ونصف الهشر يف الجسن ،يف حني مت
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اإلفراج عن مكال الدين بعد فرتة .طعن الثالثة عىل األحاكم أمام احملمكة العليا
لكن مل يكن قد صدر حمك مهنا بعد حىت أغسطس/آب 107 .2014
ُ
يف بعض احلاالت مت اهتام املدافعني عن حقوق األرض بعد تقدمي من ينددون هبم بصفهتم
منهتكني حلقوق اإلنسان ،بشاكوى تهشري وتشويه مسعة وتروجي معلومات اكذبة واإلرضار
بالمسعة ،إخل.
يف  10مايو/أيار  2013مت استدعاء موىس عمثان ندامبا (نائب رئيس
مجعية مبورورو للتمنية االجمتاعية والثقافية  MBOSCUDAويه منمظة تدافع
عن حقوق رعاة املبورورو يف الاكمريون منذ عام  )1992إىل املثول أمام
حممكة ابتدائية يف باميندا ،مشال غريب الاكمريون ،بناء عىل شكوى مقدمة
من بابا أمحدو دانبولو ،رجل األمعال امللياردير الذي يعمل بريع املاشية
وإنتاج الشاي والعضو باللجنة املركزية حلزب  RDPCاحلامك ،بهتمة "تروجي
معلومات اكذبة للتهشري بالسلطات العامة" و"لكونه أدىل بهشادة زور حتت
القسم" و"تدوين تقرير اكذب ضد بابا أمحدو دانبولو ،قد يؤدي إىل حمامكته"
و"اإلرضار بمسعة بابا أمحدو دانبولو بتقدمي معلومات غري مثبتة ومنزتعة من
سياقها" ويه جرامئ ُيعاقب علهيا بالجسن والغرامة .ويف تطور إجيايب بتارخي
 23مايو/أيار  2014حفظت احملمكة االبتدائية القضية لنقص األدلة الالزمة
لبدء مالحقة قضائية .لكن يف  10سبمترب/أيلول  2014تبني حمايم موىس
عمثان ندامبا أن مولكه مقرر له املثول أمام قاض باحملمكة االبتدائية يف
باميندا بهتم "التهشري" .ومبا أنه مل تكن قد وصلت إىل مولكه أية استدعاءات
قضائية ،فقد طلب موعدًا جديدًا ومت إرجاء اجللسة حىت  8أكتوبر/ترشين
األول  .2014وحسب التقارير فإن اهتامات التهشري املوجهة إىل موىس عمثان
ندامبا يه نفس االهتامات اليت وجهت إليه يف القضية السابقة ومت حفظها يف
مايو/أيار  2014لنقص األدلة الالزمة لبدء مالحقة قضائية.
حالة املضايقات القضائية هذه تتعلق أيضًا بقضية جنائية أخرى بشأن حماولة
اغتيال جيدوه دوين املنسق القانوين لـ  ،MBOSCUDAيف  1يوليو/متوز
 .2012يف توارخي  18و 19و 20يوليو/متوز  2012مثل مخسة من أعضاء
امجلعية (مه جيدوه دوين وأمادو عيىس عضو تنفيذي ،وسايل هامان
الرئيس اإلقليمي لفرع ليتورال ،وداهريو بيلويم املستشار احمليل والعضو
وجناوغا دوين املمرض البيطري والعضو) كهشود يف حتقيق بشأن حماولة
اغتيال جيدوه دوين ،من أجل التعرف عىل املشتهبني مبحاولة االغتيال وكذا
الخشص الذي استأجرمه .قال أعضاء امجلعية إن من أطلقوا النار عىل
 .107انظر تقرير الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان و" ،KontraSإندونيسيا :ال تمنية دون حقوق" ،يونيو/حزيران .2014
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عيىس معرو (إىل الميني) املنسق السابق ملنمظة بتسيمل حلقوق اإلنسان يف إرسائيل ،وهو يف اخلليل ،يصور بالقرب من اجلنود
اإلرسائيليني مبدينة اخلليل بالضفة الغربية بتارخي  11أغسطس/آب .2008
)© PALESTINIANS-ISRAEL/CAMERAS REUTERS/Nayef Hashlamoun (WEST BANK

دوين وأصابوه مه قتلة مأجورون وطالبوا بالعدالة الاكملة يف القضية .من
بني املشتهبني امخلسة الذين مت القبض علهيم يف األسابيع الثالثة التالية عىل
احلادث ،اعرتف ثالثة باجلرمية وذكر أحدمه أن مالك األرض بابا أمحدو دانبولو
هو "الرايع" للهجوم .لكن مت اإلفراج عن املشتهبني مجيعًا بعد تسلميهم لقوات
الدرك يف املنطقة المشالية الغربية .يف معل انتقايم ظاهر ضد هشاداهتم ،مت
يف  23أبريل/نيسان  2013استدعاء األعضاء امخلسة بامجلعية ومثلوا أمام
حممكة بافوسام العسكرية واهتموا بـ "االعتداء" و"التهشري" و"حرز أسلحة
نارية" وقت القبض عىل املشتهبني يف  18يوليو/متوز  .2012مث قيل هلم
أن يذهبوا وينتظروا حىت حيني موعد اجللسة .يف ذلك الوقت اكن دوين
يف املستشىف يتعاىف من إصاباته اجلسمية ،ومت القبض عىل املشتهبني
باهلجوم هيلع من قبل رجال وحدة التدخل الرسيع ملاكحفة اجلرمية  .BIRيف
 16سبمترب/أيلول  2013حفظت احملمكة العسكرية القضية وأسقطت لك
االهتامات ضد املذكورين بدعوى نقص األدلة.
هناك حالة مضايقات قضائية أخرى حاليًا ضد عضو بارز يف مجعية
 MBOSCUDAوقيادي من قيادات جممتع املبورورو ،هو الميدو روفاي
وزمالئه املقربني :أمحدو أهيدجو ،احلاج سيين ،هاواو نانا باإلضافة
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أعضاء عائلة شاوىب أكونيا بالبيت يف تراغاديرو غراندى (البريو) .الصورة© Alexander Luna; Proyecto Guardianes :

لسبعة آخرين من فومبان باملنطقة الغربية .رفع القضية ضدمه أخشاص
مقربون من بابا أمحدو دانبولو108.
ويف حاالت أخرى وثقها املرصد ،اكنت االهتامات مزجي من االهتامات األمنية واالهتامات
جبرامئ عادية ،مثل االعتداء واإلرضار مبمتلاكت.
يف األرايض الفلسطينية احملتلة تعرض عيىس معر بشلك متكرر
لالعتقال واالحتجاز التعسفيني ،ولهتديدات بالقتل ،ولملعاملة السيئة ولقيود
عىل التنقل ،عىل مدار السنوات األخرية ،جراء نشاطه املتصل حبقوق
اإلنسان اخلاصة باألرض ،وانهتاك االحتالل اإلرسائييل لتلك احلقوق يف
الضفة الغربية .عىل سبيل املثال مت القبض هيلع بعد مشاركته يف مظاهرة
بتارخي  20مارس/آذار  2013يف شارع الهشداء باخلليل ،لملطالبة بإهناء
املامرسات اإلرسائيلية اليت تشمتل عىل المتيزي العنرصي الشبيه مبامرسات
األبارتيد .ارتدى برفقة  20متظاهرًا آخرين أقنعة ألوباما ومارتن لوثر كينغ.
يف البداية قام مستوطنون باالعتداء عىل املتظاهرين .وطبقًا لهشادة معرو فإن
املتظاهرين مل يردوا ومل يدافعوا حىت عن أنفهسم .مث اقرتب عرشون جنديًا
من املتظاهرين وقبضوا عىل معرو ومعه متظاهرين فلسطينيني اثنني آخرين،
وكذا ثالثة من املتظاهرين األجانب .يف البداية ُنقل املتظاهرين الفلسطينيني
إىل مركز للرشطة يف اخلليل .ويف اليوم التايل مثلوا أمام احملمكة العسكرية
 .108انظر طلب التحرك العاجل رمق CMR 002 / 0613 / OBS 049 7 :يونيو/حزيران .2013
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يف رام اهلل .اتهُ م معرو بـ "التحريض عىل دولة إرسائيل" ،و"التعرض ألنشطة
اجليش" و"إهانة مستوطن" و"كرس اكمريا" اكنت معه .مكا مت اهتامهم بدخول
منطقة عسكرية حمظورة .قررت احملمكة اإلفراج عهنم بكفالة يف اليوم نفسه.
مكا قررت احملمكة منعهم من دخول شارع الهشداء لثالثة هشور .مثل معرو
أمام احملمكة مرة أخرى يف  30ديمسرب/اكنون األول  2013لكن احملمكة
قررت إرجاء القضية دون أجل ممسى .ما زال ينتظر أن تستدعيه احملمكة إىل
جلسة جديدة .مل ُيدن معرو نتيجة لالعتقاالت العديدة اليت تعرض هلا :مثاين
مرات يف عام  2012وحده109.
يف بريو يف يوليو/متوز  2013مت اهتام لك من أوساكر مولوهواناك
معدة مقاطعة إسبينار ،ومعه اثنني من املوظفني بالبلدية مها هربرت هومان
وسريغيو هواماين بـ "إعاقة تقدمي اخلدمات العامة" و"هتديد األمن الداخيل"
و"حرز أسلحة بشلك غري قانوين" يف حني أن ثالثة آخرين من موظيف البلدية
مه إزكويل أوكوهيو شكيوكوتا ،وخوان ألربتو هواتابوما ودانيل
ألفريدو كوندوري اتهُ موا بـ "تصنيع وحيازة مواد خطرة" عىل صلة
مبشاركهتم يف مظاهرة ُنمظت عام  2012ضد اآلثار البيئية الضارة اليت
تتسبب فهيا رشكة غلينكور – زسرتاتا األنغولية السويرسية .طلبت النيابة
الجسن عرشة أعوام ألوساكر وهربرت وسريغيو .يف  11مارس/آذار 2014
أقرت حممكة حتقيق إياك االبتدائية أخريًا بأن األدلة املقدمة ال تكيف إلدانة
املهتمني ،وحفظت القضية .باملثال ،مت اهتام معدة منطقة اكجاماراك جيورجيو
سانتوس بـ "المترد" بسبب خطاب ألقاه أثناء مظاهرة ضد مرشوع كونغا
التابع لرشكة التعدين األمريكية "نيومونت" يف عام  ،2012وفيه اهتم الرئيس
البريويف باإلخفاق يف حتقيق وعده االنتخايب حبامية موارد املياه من األنشطة
الضارة ملرشوع تعدين كونغا .يف أغسطس/آب  2013مت رفض القضية ضد
سانتوس من قبل النيابة العليا ،الدائرة الثالثة ،مبحمكة استئناف المبايكيو110.
منذ عام  2006يعارض خوان اكرلوس فلوريس سوليس (املتحدث بامس
اجلهبة الشعبية للدفاع عن املاء واألرض يف موريلوس وبويبال وتالزاكال يف
املكسيك) إنشاء خطوط مواسري يف موريلوس ،ويه جزء من مرشوع طاقة
"موريلوس"  PMIالذي ترشف هيلع رشاكت إسبانية وإيطالية يه رشاكت
بينغوا وإليكنور وآناغاس وبونايت ،بواليات موريلوس وبويبال وتالزاكال .يمت
انتقاد املرشوع لكونه ينهتك حق املجمتعات احمللية يف املشاركة بعمليات
صناعة القرار اخلاصة خبطط التمنية ،واحلق يف املشاورة .مكا أن تنفيذه
 .109انظر موقع مركز احلقhttp://www.alhaq.org/ :
 .110انظر مجعية حقوق اإلنسان APRODEH: http://dhsf-cusco.blogspot.ch/2013/11/acusaciones-sin-
fundamento-un.html.
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سيؤثر عىل حقهم يف احلياة والصحة واملياه .يف  7أبريل/نيسان  2014مت
القبض تعسفًا عىل خوان اكرلوس فلوريس سوليس واح ُتجز ،من قبل  12رجلًا
يف ثياب مدنية ،بعد أن تقدم بشكوى يف اليوم نفسه إىل جلنة حقوق اإلنسان
جراء احتجاز القيادية املجمتعية إنيدينا روساس فيلزي بهتمة "الرسقة"
و"معارضة إجراء أشغال عامة" يف أتلزيكو يف بويبال .مت اهتام سوليس بـ
"أمعال شغب" و"هنب" و"التعدي عىل األشغال اهليدروليكية" و"االبزتاز" ،عىل
صلة بأحداث ُيزمع أهنا وقعت أثناء مظاهرة يف بويبال يف أبريل/نيسان .2012
يف  14أبريل/نيسان  2014ورمغ أدلة عىل أنه مل يشارك يف املظاهرة ،أصدر
القايض ُحمكه باحلبس ملدة  32عامًا .يف  6مايو/أيار  2014صدر أمر توقيف
جديد ضده بهتمة "معارضة أشغال عامة" و"الرسقة" حبق رشكة بونايت سبا
اإليطالية املسؤولة عن إنشاءات خط املواسري .وحىت أغسطس/آب  2014اكن
سوليس وإنيدينا روساس فيلزي رهن احلبس االحتيايط111.
يف غواتمياال أمثلة عديدة عىل املضايقات القضائية حبق مدافعني عن حقوق
األرض يعارضون أنشطة التعدين يف "ال بويا" .يف  30أبريل/نيسان 2014
مت ُ
احلمك عىل لك من ألونزو دي خيسوس توريس اكتاالن ،وفالرييو
اكريلو ساندوفال وخورخيه أدالبريتو لوبزي رييس بالجسن تسعة
أعوام بهتمة "هتديد" و"االتفاق عىل" ثالثة معال من ممجن  ،EXMINGUAيف
حمامكة مل تستوف اإلجراءات القانونية السلمية وحيث تناقلت التقارير اعرتاف
القايض بأن األدلة غري اكفية إلدانة املهتمني .يف السياق ذاته ،يف  27مايو/
أيار  ،2014مت إسقاط اهتامات منسوبة إىل تيملا يوالندا أوكوييل ديل
سيد القيادية باجلهبة المشالية لملنطقة املرتوبوليتانية ( FRENAMويه حركة
جممتعية للدفاع عن األرض ضد توسع أنشطة التعدين يف سان خوسيه
ديل غولفو وسان بيدرو أيامبوك) والسبب جزئيًا أهنا كسيدة ال ميكهنا أن
محتل خنجرًا كبريًا أو أن هتدد به أحدًا .لكن حىت أغسطس/آب  2014اكن
لك من خاكينتو بينيدا اكتاالن وفريناندو اكسرتو اكريلو وإيزيبيو
موراليس دياز وجيورجيو دي خيسوس اكتاالن موراليس ما زالوا
خيضعون لملالحقة القضائية عىل صلة بالواقعة نفهسا ،اليت وقعت بتارخي 3
مايو/أيار 112 .2012

 .111انظر اللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها:

(Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - CMDPDH), http://cmdpdh.org/ and
Human Rights Centre Miguel Agustín Pro Juárez (Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez),
www.centroprodh.org.mx.
 .112انظر طلب التحرك العاجل GTM 001 / 0514 / OBS 036.1 3:يونيو/حزيران .2014
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مظاهرة دامعة خلوان اكرلوس فلورس ،وآخرين من جسناء الرأي (املكسيك) .الصورة© Agencia EsImagen :

ويف حاالت قليلة وثقها املرصد ،استندت املضايقات القضائية إىل اهتامات هتدف رصاحة
إىل تقييد ممارسة حرية التعبري والرأي ،مثل توجيه اهتامات عىل خلفية نرش معلومات أو
"إهانة الدولة".
يف فيتنام مت القبض عىل الكثري من النشطاء ،بيهنم مدونون ،اكنوا يوثقون
مصادرات األرايض وينمظون محالت الحرتام حقوق األرض ،مث أدينوا
وسجُ نوا ،عىل مدار السنوات املاضية .عىل سبيل املثال ،يف  30مايو/أيار
ُ 2012حمك يف مرحلة االستئناف أمام حممكة الشعب يف نيغ آن عىل يث
بيش خونغ (ويه مزارعة نددت مبصادرة األرايض اليت تسهتدف املزارعني
والفالحني ،عن طريق اإلنرتنت) بالجسن مخس سنوات وثالث سنوات من
حتديد اإلقامة ،مبوجب املادة  88من قانون العقوبات ،بناء عىل هتم بـ "معل
دعاية ضد مجهورية فيتنام االشرتاكية" .حىت أغسطس/آب  2014اكنت ما
زالت وراء القضبان يف معسكر احتجاز نيغ آن 113.يف يونيو/حزيران 2012
مت اهتام د .نغوين زوان دين (الباحث يف معهد دراسات هان نوم يف
هانوي) بنرش "معلومات تهشريية واكذبة" بعد أن نرش عىل مدونته صورًا
ومقاطع فيديو آلالف من رجال رشطة ماكحفة الشغب يقومون بإخالء فالحني
يف فان غيانغ مبقاطعة هوان ين عن أراضهيم ،لصاحل إنشاء مرشوع تمنوي
 .113انظر بيان مشرتك لملرصد 25 ،فرباير/شباط .2014
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كبري .يف يونيو/حزيران  ،2012أمر نائب رئيس الوزراء وزارة االتصاالت
واملعلومات بإغالق مدونته وبأن يدفع غرامة جراء "استخدام مدونة خشصية
يف الرتوجي ملعلومات ترض النظام العام" 114.يف أغسطس/آب  2012أدين
وحمك هيلع
دين دانغ دين بعد حمامكة جائرة يف حممكة الشعب يف داك نونغُ ،
بالجسن ست سنوات بهتمة "معل دعاية ضد مجهورية فيتنام االشرتاكية" .اكن
دين قد نرش عدة مقاالت عىل اإلنرتنت بشأن اآلثار الضارة الستخراج معدن
البوكسيت يف املناطق اجلبلية وسط البالد .ويف الجسن ،فميا اكن يعاين من
رسطان يف املعدةُ ،منع عنه العالج الطيب .وأخريًا مت اإلفراج عنه بعفو رائيس
يف  21مارس/آذار  2014لكنه مات بعد ذلك بقليل115.
ويف  29أكتوبر/ترشين األول ُ 2013حمك عىل لك من تران أن هونغ ونغوين
حبمك من حممكة الشعب بإقلمي
مان ها بالجسن ست سنوات ومخس سنوات ُ
خان هوا بناء عىل اهتامات بـ "الكشف معدًا عن أرسار للدولة" (املادة 263.2
من قانون العقوبات) .اكن نغوين مان ها ،املفتش السابق مبفتشية فيتنام
احلكومية ،قد أعىط مسودة من تقرير عن مرشوع تمنية حرضية مثري للجدل
يف فواك لونغ ،مبدينة وارد هنا ترانغ (بإقلمي خان هوا) ،وهو مرشوع أدى
إىل اإلخالء القرسي للساكن ،أعىط التقرير إىل تران أن هونغ ،من ساكن هنا
ترانغ املعارضني لملرشوع .هذا التقرير الذي يكشف عن الفساد يف أوساط
املسؤولني احملليني ،ترسب إىل الصحافة ،مبا ميكن حضايا اإلخالء من
استخدامه يف املطالبة بتعويضات أو الرتاجع عن أمر اإلخالء .حىت أغسطس/
آب  2014اكن املدافعان عن حقوق األرض يقضيان حمكهام يف الجسن116.
يف مكبوديا مت استخدام مرشوعات التمنية يف تربير إبعاد الساكن عن
أراضهيم اليت يستخدموهنا .سياسة االستيالء عىل األرايض تلك ُيقال إهنا
أرضت مبا ُيقدر بـ  %6من الساكن ،وأغلهبم من املستضعفني .يف هذا السياق،
يواجه املدافعون عن حقوق األرض املضايقات والهتديدات واحلبس والقتل .يف
 2012وحده ،مت القبض عىل  232من الناشطني عىل صلة بقضايا األرض
واإلساكن .يف العديد من احلاالت مت احتجازمه دون اهتامات ،ودون كفالة
حقوقهم األساسية ،مثل احلق يف االتصال مبحايم أو باألرسة 117.ويف
 .114انظر بيان مشرتك لملرصد 1 ،أغسطس/آب .2012
 .115انظر بيان مشرتك لملرصد 25 ،فرباير/شباط .2014
 .116انظر اللجنة الفيتنامية حلقوق اإلنسان ،بيان حصيف 27 ،نومفرب/ترشين الثاين :2013

http://www.queme.net/eng/news_detail.php?numb=2179

 .117انظر مجعية حقوق اإلنسان والتمنية المكبودية  ،ADHOCتقرير" ،نقطة حتول؟ األرض واإلساكن واحلق يف املوارد
الطبيعية يف مكبوديا عام  ،"2012فرباير/شباط  .2013يف عام  2013جسلت امجلعية وجود اخنفاض يف عدد من ُيقبض
وحبس 19
علهيم وحيتجزون عىل صلة مبنازعات األرايض 109 :خشصًا نسب إلهيم اهتامات ،ومت القبض عىل  43خشصًا ُ
خشصًا .يف الهشور الثالثة األوىل من عام  ،2014مت اهتام واعتقال  50خشصًا عىل األقل ،وسجُ ن  12خشصًا .انظر تقرير
امجلعية بعنوان "حالة األرض يف مكبوديا ."2013
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حاالت أخرى عديدة ،مت اهتامهم عادة باهتامات من قبيل "تدمري ممتلاكت
خاصة" و"العنف املتعمد" و"التهشري" و"تقدمي معلومات اكذبة" و"التحريض".
هناك مثال هشري ،هو مام سوناندو مدير حمطة إذاعية( ،حمطة إف إم )105
ويه من املنافذ اإلعالمية املستقلة القليلة يف مكبوديا اليت جتاهر بانتقاد
االنهتااكت اجلسمية واملمهنجة للحكومة بشأن حقوق األرض واإلساكن .مت
القبض هيلع يف  15يوليو/متوز  ،2012بعد أن تناول يف برناجم باحملطة
شكوى مقدمة إىل احملمكة اجلنائية الدولية تعترب أن االستيالء عىل األرايض
يف مكبوديا معل يرىق ملصاف اجلرامئ ضد اإلنسانية .يف اليوم التايل ،طالب
رئيس الوزراء بالقبض هيلع عىل شاشات التلفزيون الوطين ،ومت القبض هيلع
بعد ذلك بقليل .يف  6مارس/آذار  2013أسقطت النيابة ثالثة اهتامات عن
االهتامات األصلية األكرث جسامة ،لكن طالبت احملمكة باهتامه بـ "تقطيع
األجشار بصفة غري قانونية" مبوجب املادة  )6( 97من قانون الغابات .يف 14
مارس/آذار  2013حمكت هيلع حممكة االستئناف بالجسن مخس سنوات مع
إيقاف التنفيذ بهتمة "التحريض عىل ارتاكب جرمية" و"عرقلة معل مسؤولني
حكوميني" و"التدخل بصفة غري قانونية يف أداء األشغال العامة" و"قطع
األجشار بصفة غري قانونية" .مت اإلفراج عن سوناندو يف  15مارس/آذار
 2013بعد قضاء مثانية هشور يف الجسن118.
يف بعض احلاالت ،مل يمت جسن املدافعني عن حقوق األرض ،لكن مل تسقط متامًا املداوالت
القضائية حبقهم :إما مت مجتيد العقوبة أو " ُنسيت" احملامكة .من مث فإن االهتامات اجلنائية
(وخطر االعتقال) تعلق فوق رؤوهسم هتددمه.
يف مكبوديا هناك حالة دالة عىل هذا الهنج ،ختص يورم بوفا ويه مدافعة
عن حقوق األرض واإلساكن تعارض اإلخالء اجلربي مبنطقة بوينوغ اكك يف
فنوم بني ،وقد ُحمك علهيا يف  27ديمسرب/اكنون األول  2012بالجسن ثالث
سنوات بهتمة "العنف املتعمد" مبوجب املادة  218من قانون العقوبات ،أمام
حممكة فنوم بني البلدية ،عىل خلفية االدعاء باعتداءها عىل خشصني يف 7
أغسطس/آب  .2012مل تتسق الهتمة مع األدلة املعروضة وادعت أهنا مل
تكن موجودة مبرسح األحداث مطلقًا .يف  22نومفرب/ترشين الثاين 2013
مت اإلفراج عهنا بكفالة من احملمكة العليا بعد قضاء  444يومًا يف الجسن
وأعيدت قضيهتا إىل حممكة االستئناف ملزيد من التحقيقات .حىت أغسطس/
آب  2014اكنت ما زالت حرة119.

 .118انظر بيان حصيف لملرصد 12 ،مارس/آذار .2013
 .119بيان حصيف لملرصد 22 ،سبمترب/أيلول .2013
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يف بورما يتعرض كو هتني كواو (القيادي حبركة قوى التيار الدميقرايط
 MDCFويه منمظة جممتعية تركز عىل قضية االستيالء عىل األرايض
وانهتااكت أخرى حلقوق اإلنسان) إىل املضايقات القضائية بشلك مسمتر.
نظم احتجاجًا سمليًا أمام حممكة مشال أواكالبا يف رانغون احتجاجًا عىل
االستيالء عىل جزء من أرض ثالثة أعضاء باملجمتع لصاحل رجل أمعال ،يف
 30يوليو/متوز  .2013ويف  2أغسطس/آب  2013بعد ثالثة أيام من املظاهرة،
مت استدعائه إىل مركز الرشطة "ملناقشة" .وهناك اتهُ م مبوجب املادة ( 505ج)
من قانون العقوبات بـ "إهانة الدولة" وأرسل إىل احملمكة رسيعًا ،اليت أيدت
حبسه .يف أكتوبر/ترشين األول ونومفرب/ترشين الثاين  ،2013حمكت هيلع
حمامك ذات اختصاصات خمتلفة مبا ال يقل عن  33هشرًا يف الجسن.
يف نومفرب/ترشين الثاين  2013أصدر فريق األمم املتحدة العامل املعين
باالحتجاز التعسيف ورقة رأي تطالب باإلفراج عن هتني كواو بعد أن توصلت
ألن احتجازه متعسف ،مع ممارسة األخري لـ "حقه يف حرية الرأي والتعبري
وحرية تكوين امجلعيات/التنظمي" من خالل اخنراطه يف االحتجاج السيمل
ضد إخالء بعض الناس من أراضهيم .مكا رأى الفريق العامل أن قانون حق
التجمع السيمل واملواكب السملية ،وكذا املادة ( 505ب) من قانون العقوبات
"ال يستجيبان ملعايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وينهتاكن حتديدًا املواد
 9و 19و 20من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان" .يف  11ديمسرب/اكنون األول
 2013مت اإلفراج عن هتني كواو مبوجب عفو رائيس لكن عاودت السلطات
احتجازه يف اليوم نفسه بناء عىل اهتامات بالتحريض .مث ُأفرج عنه مبوجب
عفو رائيس آخر يف  31ديمسرب/اكنون األول  .2013من يونيو/حزيران إىل
أغسطس/آب  2014تلىق مثانية أحاكم بالجسن من مثاين حمامك مبوجب
املادة ( 505ب) من قانون العقوبات ،عىل صلة بسلسلة من املظاهرات السملية
اليت شارك فهيا بني فرباير/شباط ومايو/أيار  ،2014مبا يف ذلك مظاهرات
للتنديد باإلخالء القرسي .هذه األحاكم جممتعة تصل إىل الجسن سبعة أعوام
ونصف.
مكا تلىق هتني كواو ُحمكا باحلبس ثالثة أهشر مبوجب البند  18من قانون
احلق يف التظاهر السيمل عىل صلة باحتجاجات طالبت بكفالة حقوق األرض.
يف  4يونيو/حزيران  2014حمكت حممكة بلدة كياوكتادا هيلع مبوجب البند
 18جراء تظاهره سمليًا احتجاجًا عىل اإلخالء القرسي ببلدة هليغو .يف 9
يوليو/متوز  2014حمكت هيلع حممكة بلدة باهان مبوجب البند  ،18بعد أن
اعتربت السلطات أن حماولته االجمتاع يف  3أبريل/نيسان بداو أونغ سان
سو يك ملناقشة قضية إخالء أرض مظاهرة غري مرخص هلا .مت القبض عىل
هتني كواو يف  5مايو/أيار  2014وسجُ ن يف جسن إنسني يف رانغون .حىت
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أغسطس/آب  2014اكن ما زال يواجه حمامكات يف أربع حمامك يف شىت
أحناء رانغون120.
يف الاكمريون فإن أعضاء منمظة املجمتع املدين "النضال ألجل االستفادة
االقتصادية من البيئة يف املستقبل  "SEFEيواجهون املضايقات القضائية (ويه
منمظة بيئية حملية مقرها موندميبا ،بإقلمي نديان جنوب غريب الاكمريون
ويه تدافع عن حقوق الساكن األصليني ومتثلهم يف القضايا املرفوعة منذ
أغسطس/آب  2011ضد رشكة الاكمريون للنفط املستدام  – SGSOCرشكة
تابعة ملجموعة رشاكت هريالكيس – وهو مرشوع لبناء مزروعات زيت النخيل
عىل نطاق واسع من شأنه أن يؤدي إىل تصحر الغابات وهيدد معاش الساكن
يف منطقة تستضيف بيئة أحيائية متنوعة) .اكن من املقرر أن ميثل مدير
امجلعية ناساكو بيسينيغ أمام حممكة موندميبا بناء عىل اهتامات بـ "نرش
أنباء اكذبة عىل اإلنرتنت" ،عىل أثر شكوى مقدمة من رشكة هريالكيس ومقرها
نيويورك .جاء هذا بعد نرش ناساكو يف ميانغوا رسالة بريد إلكرتوين يف
أغسطس/آب  2012وفهيا ذكر كيف تعرض العتداءات بدنية يف  29أغسطس/
آب  2012من قبل رجال تعرف فهيم عىل عنارص من صغار مديري رشكة
هريالكيس .يواجه عقوبة حبد أقىص احلبس ستة أهشر وغرامة  2980يورو.
حمامكة بيسينيغ اليت بدأت يف  14يناير/اكنون الثاين  2014يف حممكة
موندميبا مت إرجاءها  10مرات121.
وأخريًا ،يف عدد حمدود من احلاالت اليت وثقها املرصد ،مت اعتبار مدافعني عن حقوق
األرض إرهابيني ،واتهُ موا ظملًا باهتامات غري متناسبة بشلك بينّ  ،مثل هتمة اإلرهاب.
يف تشييل تعرض شعب املابوتيش وقياداته بشلك دامئ للتجرمي واملضايقات
القضائية نتيجة لنضاهلم ضد احتالل أراضهيم العرفية وضد استغالهلا
جتاريًا .استخدمت الدولة القانون رمق  18314املعروف مبمسى "قانون ماكحفة
اإلرهاب" ومت تفعيله يف عام  1984من قبل نظام اجلرنال بينوشيه الديكتاتوري
العسكري ،ضد احتجاجات األرايض اخلاصة باملابوتيش .بعض النشطاء
املسهتدفني اكنوا مدافعني عن حقوق األرض .عىل سبيل املثال ،يف ُحمك دال،
بتارخي  30يوليو/متوز  2014عىل صلة بقضية "نورين اكترميان وآخرون
ضد تشييل" ،أدانت حممكة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان تشييل عىل
استخدامها لترشيع ماكحفة اإلرهاب ضد قيادات وجممتع املابوتيش الذين
يدافعون عن أرايض أجدادمه .رأت احملمكة أن األحاكم الصادرة عايم
 .120انظر :طلب حترك عاجل MMR 005 / 0813 / OBS 072.1 22:أغسطس/آب .2014.121
 .121انظر طلب التحرك العاجل CMR 001 / 1112 / OBS 111.1 18 :أغسطس/آب .2014
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مظاهرة ضد قانون تومولوس (غواتمياال) .الصورة© Diario La Hora de Guatemala :

 2001و 2002ضد ثالثة من اللونكوس (أي قيادات روحانية لملابوتيش)
مه خوان سريياكو ميالتشيو لياكن ،وباسكويل هوينتيكو بيشون
بايالالو ،وسيغوندو أنيكيتو نورين اكترميان وضد فيكتور مانويل
أناكالف الويب وخوان باتريشيو ماريليو سارافيا ،وفلورينكو
جاميي ماريليو سارافيا وخوسيه بينيكيو هوينشوناو مارينيان
وباتريشيا روكسانا ترونكوسو روبليس بناء عىل اهتامات بـ "الهتديد
باإلرهاب" و"أمعال إحراق إرهابية" ،يه أحاكم تنطوي عىل خرق دولة
تشييل ،من بني أمور أخرى ،ملبادئ القانونية واملساواة وعدم المتيزي ،واحلق
يف احملامكة العادلة ،مبا يف ذلك احلق يف افرتاض الرباءة ،واحلق يف
املساواة يف امحلاية ،وحق الدفاع يف استجواب الهشود ،واحلق يف احلرية
الخشصية ،مبا يف ذلك احلق يف عدم التعرض لالعتقال التعسيف أو احلبس،
واحلق يف حرية الفكر والتعبري .وخلصت إىل أن العقوبات اجلنائية املتجاوزة
ضد املابوتيش متعسفة ودعت الدولة إىل اختاذ التدابري املناسبة إللغاء تلك
األحاكم .يشلك هذا ُ
احلمك خطوة مهمة عىل طريق إدانة االستخدام التعسيف
لقوانني اإلرهاب وغريها من الترشيعات اجلنائية حبق املدافعني عن حقوق
األرض يف تشييل ويف القارة األمريكية122.
 .122انظر بيان حصيف للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان:

“The Inter-American Court of Human Rights condemns the State of Chile for having used its anti-terrorist
legislation against members of the Mapuche people”, July 30, 2014.
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يف  10أبريل/نيسان  2014مت القبض عىل داروين خافيري رامرييز بيدرا
(رئيس جممتع اجلونني يف منطقة إنتاغ يف مقاطعة إمبابورا يف اإلكوادور)
دون أمر توقيف ،من قبل الرشطة الوطنية ،وهو عائد إىل إنتاغ بعد حماولة
منه حلضور اجمتاع من تنظمي وزارة الداخلية يف قويتو مع عدد من القيادات
املجمتعية بشأن قضايا األرض .اخنرط رامرييز يف الدفاع عن حقوق األرض
لنحو  20عامًا .ومضن جهوده ،اكن يعارض مرشوعًا لرشكة التعدين الوطنية
 ENAMIبالتعاون مع الرشكة التشيلية  .Codelcoاتهُ م رامرييز باملشاركة
يف جشار مع اثنني من معال رشكة  – ENAMIرمغ أنه مل يكن موجودًا
مبرسح األحداث – واتهُ م يف البداية بـ "إصابة موظفني حكوميني" .مث اتهُ م
بـ "اإلرهاب" و"التخريب" و"المترد" مبوجب القانون اجلنايئ .بعد القبض هيلع
ُوضع يف احلجز االحتيايط تسعني يومًا يف مركز إعادة التأهيل االجمتايع
يف إبارا ،مبقاطعة إمبابورا .يف  11يونيو/حزيران ُ 2014حرم رامرييز من
اللجوء للطعن بعدم الدستورية .ويف اجللسات أعلنت النيابة أن اإلفراج عنه
"سيكون مثال سيئ لملجمتع" .حىت أغسطس/آب  2014اكن داروين خافيري
رامرييز بيدرا ما زال رهن االحتجاز ،واكن من املقرر أن تنعقد جلسة حمامكة
جديدة له يف  4سبمترب/أيلول 123 .2014
مكا أن ويف بعض احلاالت ،فإن االهتامات املنسوبة إىل املدافعني عن حقوق األرض اكنت غري ذات
صلة عىل اإلطالق مبا فعلوه ،وإن اكنت مسيئة وهتدف إىل عرقلة أنشطهتم مبجال حقوق اإلنسان.

عىل سبيل املثال ،يف مرص واجه أعضاء مبركز األرض حلقوق اإلنسان
 LCHRعدة هتديدات متصلة بعملهم يف الدفاع عن حقوق األرض .واجه املركز
مضايقات إدارية من السلطات بني عايم  2009و .2012فتشت السلطات
مقر املركز عدة مرات واهتمت العاملني به بالهترب من الرضائب والتأمينات،
يف حني توقف املركز عن تليق المتويل منذ عام  ،2011وهو يعمتد اآلن عىل
اجلهود التطوعية حفسب .مكا أنه ويف مايو/أيار ُ 2013حمك غيابيًا عىل كرمي
صابر املدير التنفيذي ملركز األرض والعضو يف امجلعية العامة لملنمظة
العاملية ملناهضة التعذيب ،بالجسن مخس سنوات مبوجب اهتامات بـ "ازدراء
األديان" .يف عام  2010اكن قد ألف كتابًا بعنوان أين هلل ،واس ُتخدم ضده
كدليل .يعتقد صابر أن القضية عىل صلة بأن املركز جنح يف إنشاء  65نقابة
مستقلة للفالحني والصيادين والعامل .ويف جلسة االستئناف بتارخي  5يونيو/
احلمك ويواجه صابر التوقيف يف أي وقت124 .
حزيران  2014مت تأكيد ُ
 .123انظر جلنة حقوق اإلنسان CEDHU: http://cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=278:co
mision-de-organizaciones-defensoras-de-derechos-humanos-y-la-naturaleza-para-el-monitoreo-de-la-situacionde-la-poblacion-de-la-zona-de-intag-provincia-de-imbabura-&catid=24:noticias-anteriores
 .124انظر بيان حصيف للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسانEgypt: Ongoing Crackdown against Freedom of Expression, :
June 18, 2014.
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 .2القوانني التجرميية والقيود األخرى
هناك عدد من احلكومات أقرت ترشيعات ميكن أن ُتستخدم يف جترمي أنشطة
املدافعني عن حقوق اإلنسان وأن تقيد أنشطهتم بشلك أكرث مهنجية .بعض تلك
القوانني ذات آثار سلبية حتديدًا عىل املدافعني الذين يركزون عىل حقوق األرض ،مثل
الترشيعات اليت جترم األدوات الرئيسية اليت يستخدموهنا ،مبا يف ذلك أنشطة حشد
امجلاهري واالحتجاجات االجمتاعية.
يف غواتمياال فإن "قانون تومولوس" لعام ( 2014قرار  )2014/8الذي
يفرتض أن يضمن سيولة احلركة املرورية دون معوقات ،يفتح الباب حلظر
املظاهرات االجمتاعية .فهو يفرض عقوبات جنائية ترتاوح من الغرامة
إىل الجسن حبد أقىص عام ،عىل من يثبت قطعهم للطرق وإعاقة احلركة
املرورية 125.مكا أن الربملان الغواتميايل يناقش حاليًا مرشوع قانون ملنع
اإلرهاب والتجسس التجاري والصنايع  126والذي إذا صدر فسوف هيدد
املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وحتديدًا املدافعني عن حقوق األرض ،إذ يجُ رم
جمرد انتقاد الرشاكت ،بدعوى حفظ مسعة الرشاكت .إذا صدر ،فسوف يكون
رابع قانون مقيع يصدر يف عام .2014
يف بورما كثريًا ما مت اهتام املدافعني عن حقوق اإلنسان – ومهنم نشطاء
معنيني حبقوق األرض – ممن تظاهرا سمليًا للتنديد بانهتااكت حقوق اإلنسان،
مبوجب املادة  18من قانون التجمعات واملظاهرات السملية ،بدعوى أهنم مل
يستصدروا تصارحي مسبقة للتظاهر من السلطات .عىل سبيل املثال فإن
ثاو زين العضو يف "شبكة دمع شعب يانغون" واملدافع عن حقوق اإلنسان
الذي ينظم محالت للدفاع عن حقوق الفالحني املترضرين من ممجن حناس
ليتبادواونغ يف بلدة سالينيغ مبقاطعة ساغاينغ ،يقيض حاليًا عقوبة
بالجسن  15هشرًا يف جسن مونياو مبقاطعة ساغاينغ .يف أبريل/نيسان
 2013احتجزته السلطات مبوجب املادة  18من قانون التظاهر بدعوى تنظميه
مظاهرات ضد توسعات ممجن ليتباداونغ دون احلصول عىل إذن مسبق من
السلطات .مت إسقاط الهتمة فميا بعد ،مبوجب عفو رائيس صدر يف ديمسرب/
اكنون األول  .2013يف  11فرباير/شباط  2014قام رجال رشطة يف ثياب
مدنية باعتقال ثاو زين مرة أخرى مبوجب املادة ( 505ب) من قانون العقوبات،
بدعوى زعزعة السمل العام وانهتاك املادة  447من قانون العقوبات اخلاصة
بالتعدي اجلنايئ عىل املمتلاكت ،جراء دوره يف حماولة مساعدة الفالحني يف
 .125انظر الرد عىل االستطالع الوارد للفدرالية من UDEFEGUA
 .126االمس باإلسبانيةIniciativa de Ley para Prevenir el Terrorismo y Espionaje Comercial e Industrial :
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فالحو باخو أغوان ،من اهلندوراس ،مقيدي األيدي باألصفاد ،ترافقهم قوة رشطية أثناء نقلهم يف تيغوسيغالبا بتارخي 22
أغسطس/آب  ،2012فميا يطالب أعضاء النقابة باحلرية هلم .هناك  30فالحًا عىل األقل من باخو أغوان مت إلقاء القبض علهيم
أثناء تلك التظاهرة © AFP PHOTO/Orlando SIERRA.

االحتجاج عىل مصادرة األرايض ،عىل صلة مبمجن حناس ليتباداونغُ .حمك
هيلع يف مارس/آذار  2014بالجسن  15هشرًا127.
يف كندا ختىش عدة منمظات أن قانون ماكحفة اإلرهاب لعام  2001قد
ُيفعل ضد النشطاء بصفهتم يرتكبون أفعال عصيان مدين ،بسبب ارتباط
العصيان املدين يف القانون بـ "اإلرهاب" .هذا القانون يبدو أنه موجه خصيصًا
إىل املدافعني عن حقوق األرض املعنيني بقضية "الشعوب األوىل" .يف عام
 2002وبعد اعمتاد القانون ،ذكر جهاز االستخبارات الداخلية الكندي يف
تقريره السنوي أن "كندا تواجه إرهابًا داخليًا عىل صلة حبقوق الشعوب
األصلية ،والعنرصيني البيض وكذا عىل صلة بقضايا السيادة ،وحقوق
احليوانات ،ومناهضة العوملة" 128.لكن حىت أغسطس/آب  2014مل يكن قد
متت صياغة اهتامات بعد حبق مدافعني عن حقوق األرض مبقتىض قانون
ماكحفة اإلرهاب129.
 .127انظر طلب التحرك العاجل MMR 001 / 0214 / OBS 009 12 :فرباير/شباط .2014
 .128انظر مداوالت جلنة جملس الشيوخ الكندي اخلاصة املعنية بقانون ماكحفة اإلرهاب ،عىل:

_http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/381/anti/15evb-e.htm?comm
id=597&Language=E&Parl=38&Ses=1
 .129انظر مجموعة مراقبة احلريات املدنية الدولية  ICLMCGعىل http://www.iclmg.ca/ :وماينينغ ووتش كندا عىل:
http://www.miningwatch.ca/.
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يف أوغندا بتارخي  2أكتوبر/ترشين األول  2013أقر الرئيس ياويري
موسيفيين قانون إدارة األشغال العامة ،الذي هيدف إىل "تنظمي االجمتاعات
العامة ،وحتديد واجبات ومسؤوليات الرشطة ،ومنمظي االجمتاعات العامة
واملشاركني فهيا[ ،و] وصف اإلجراءات اخلاصة حبامية النظام العام" .يف
وقت الحق ،بتارخي  23أبريل/نيسان  2014حذرت إدارة األمن العليا نادي
مسمتيع تويروانهيو  TLCأثناء اجمتاع انعقد يف مقر الرشطة اإلقلميية
حرضه مدير الرشطة اإلقلميية ،وقائد دائرة الرشطة باملنطقة ومنسق األمن
الداخيل باملنطقة ،من أنه إذا انعقدت أية اجمتاعات فسوف يمت اعتقال املنمظني
واهتامهم مبوجب قانون األشغال العامة ،بهتمة تنظمي مجتع غري قانوين .يف
اليوم نفسه منعت الرشطة النادي من عقد اجمتاع عام مع جممتعات قامت
إدارة احلياة الربية األوغندية بإخالءها بناء عىل قانون األشغال العامة .رفضت
الرشطة منح اإلذن بالتجمع عىل أساس أن مجيع أطراف االجمتاع ال صفة
هلم ليك ينمظوا ذلك االجمتاع.
يف  4يوليو/متوز  2014اعتقلت الرشطة اثنني من نشطاء النادي ،مها
بياروهنانغا سالونغو وإبراهمي من هاكيبايل ،جراء عقد اجمتاع جممتيع
عام ملناقشة قطعة األرض اليت حياول نائب برملاين انزتاعها من رجل يبلغ
من العمر  89عامًا .مكا استخدمت الرشطة الغاز املسيل للدموع يف تفريق
االجمتاع قبل أن تقبض عىل ثالثة نشطاء ومعهم نياروهوما إرياكجنريو ،وهو
الرجل البالغ من العمر  89عامًا .أفرجت عهنم الرشطة بعد ساعات يف اليوم
نفسه ،بعد تدخل من النادي لطلب معرفة سبب االعتقال .مل يمت اهتام النشطاء
لكن تكرر اهتامهم من قبل الرشطة بعقد مجتعات غري قانونية130.
يف بعض الدول مت إغالق منمظات املجمتع املدين الناشطة مبجال حقوق األرض،
وهددت باإلغالق يف بلدان أخرى ،ومت التضييق عىل جمال نشاطها (مثال:
الاكمريون ،اإلكوادور ،مكبوديا) عىل أساس أهنا متثل هتديدًا ألمن الدولة ،أو بهتمة
أهنا اكنت تنفذ أنشطة غري مرشوعة.
يف  4ديمسرب/اكنون األول  2013قامت وزارة البيئة يف اإلكوادور حبل
مؤسسة باشاماما ،ويه منمظة جممتع مدين ُتعىن بالدفاع عن الشعوب
األصلية واحلقوق البيئية واكنت تعارض مرشوعات نفطية يف جنوب غابة
األمازون .مت اختاذ هذا القرار بناء عىل املادة  26من القرار الرائيس رمق
 16الذي مت إقراره يف  20يونيو/حزيران  ،2013هبدف السيطرة عىل مجيع
املنمظات املجمتعية وحظر "األنشطة السياسية اخلاصة باحلراكت واألحزاب
 .130انظر الرد عىل االستطالع الوارد للفدرالية من نادي تويروانهيو .TLC
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السياسية ( )...واليت تتداخل مع السياسات العامة وتقوض األمن الوطين
أو اخلاريج للدولة ،أو تقوض السمل العام" .حىت أغسطس/آب  2014اكنت
مؤسسة باشاماما ما زالت قيد مجتيد النشاط131.
يف مكبوديا هُ ددت منمظة بونلوك مخري باإلغالق جراء دمعها ألعضاء جممتع
كووي من تعاونية برايم ،مبقاطعة برياه فهييار ،يف نزاع عىل األرض مع
الرشكة الصينية روي فينغ الدولية احملدودة .من أجل التصدي النهتااكت
حقوق األرايض الالحقة هبم ،قرر الفالحون تدمري مزروعات السكر اخلاصة
بالرشكة يف  1أبريل/نيسان  .2014اكن لوت سانغ أحد العاملني يف بونلوك
مخري حارضًا ملراقبة االحتجاج .وجه حامك مقاطعة برياه فهييار املدعو أوم
مارا رسالة إىل وزارة الداخلية يطلب فهيا إغالق املقر احمليل ملنمظة بونلوك
مخري لكوهنا حرضت الفالحني عىل أنشطة غري مرشوعة .مكا مت استدعاء لوت
سانغ وثالثة من القيادات املجمتعية مه نون مون ورويونغ خان وسيونغ سانغ
من قبل رئيس الرشطة اإلقليمي إىل مركز الرشطة احمليل .لكن يف اليوم
نفسه حفظت الرشطة القضية .حىت أغسطس/آب  2014اكنت بونلوك مخري ما
زالت تعمل .لكن متثل رسالة احلامك هتديدًا جسميًا هلا ويه حماولة واحضة
إلساكت املنمظة132.
يف الاكمريون مت مجتيد حق منمظة املجمتع املدين "نيترش اكمريون"
يف عقد االجمتاعات واملظاهرات العامة .نيترش اكمريون يه منمظة جممتع
مدين جممتعية مقرها قرية نغويت ،وتعارض مرشوع لزيوت النخيل تديره
رشكة الصناعات الزراعية األمريكية هريلكيس فارمز ،والذي يدمر الغابات
الطبيعية وسبل معاش الناس يف منطقة جنوب غرب الاكمريون .يف سبمترب/
أيلول  2013تلىق أعضاء املنمظة رسالة رمسية من املدير اإلقليمي للرشطة،
بتارخي  11سبمترب/أيلول  ،2013خيطرمه فيه بأنه مل يعد من حقهم تنظمي
أية اجمتاعات .ذكر القرار أن نيترش اكمريون قد نمظت عدة اجمتاعات "غري
مرصح هبا من السلطات" ،رمغ أن السلطات امتنعت عن تمسية أية من
االجمتاعات غري املرصح هبا املزعومة133.
يف حاالت عديدة فرضت السلطات احمللية أيضًا تدابري إدارية هتدف إىل منع
معل املدافعني عن حقوق األرض من خالل حرماهنم من الوصول إىل مناطق
معينة أو مطالبهتم بإجراءات إدارية معقدة ،وإجراءات توثيق كثرية أو معليات
إدارية مطولة .هذه املتطلبات ال ترتبط بشلك عام بقانون معني ،ومن مث فكثريًا ما تكون
 .131انظر بيان حصيف لملرصد بتارخي  6ديمسرب/اكنون األول .2013
 .132انظر طلب التحرك العاجل KHM 002 / 0414 / OBS 026 11 :أبريل/نيسان .2014
 .133انظر طلب التحرك العاجل CMR 001 / 1112 / OBS 111.1 18 :أغسطس/آب .2014
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تعسفية .املعوقات اإلدارية تص ّعب عىل املدافعني عن حقوق األرض العمل ،مكا تهسل من
مراقبة السلطات احمللية ألماكن تواجدمه وأنشطهتم.

ج  -التهشري
هناك قالب آخر من االعتداءات اليت يعاين مهنا يف حاالت كثرية مدافعون عن حقوق
األرض ،ويه تشويه مسعة نشاطهم ومسعاهتم الخشصية من قبل خمتلف الفاعلني،
الذين حياولون تصوير معلهم مبجال حقوق اإلنسان بصورة سلبية .ألهنم كثريًا ما
يطلبون احرتام حقوق اإلنسان يف معارضة ملرشوعات اقتصادية كبرية ،فإن املدافعني
عن حقوق األرض كثريًا ما يوصفون بأهنم "أعداء التمنية" (إندونيسيا ،روسيا) و"أعداء
الدولة" (الاكمريون) و"جواسيس أجانب" (إندونيسيا) و"هيسترييني مهوسني بالبيئة"
(غواتمياال) "ورادياكليني" (كندا) و"يشوهون مسعة الدولة" (اهلندوراس) و"أعضاء
يف عصابات" (اإلكوادور) و"إيكولوجيني/بيئيني" ،وهو مصطلح يعترب إهانة يف بعض
السياقات (اإلكوادور) .هذه اإلهانات كثريًا ما تظهر مضن ترصحيات مسؤويل الدولة
(سواء رمسية أو غري رمسية) ويف اإلعالم .تسىع هذه األوصاف إىل ومص ونزع مصداقية
املدافعني عن حقوق األرض الذين يتصدون لآلثار السلبية املتحققة واحملمتلة لصفقات
األرايض الكربى واستغالل املوارد الطبيعية عىل النطاق الكبري .مكا قال صامويل نغويفو
مدير املركز الاكمريوين للبيئة والتمنية " :CEDألن الدولة ختصص األرايض ،ميكن رسيعًا
تصور املدافعني وكأهنم عائق لقرارات الدولة .من مث ُيعامل املدافع بصفته عدو للدولة،
ألنه يؤخر إمتام استمثارات أو يعيق حتققها" 134.أكدت ذلك مرغريت سياكغيا – املقررة
اخلاصة السابقة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان – يف تقريرها املرفوع للجمعية
العامة لألمم املتحدة يف عام 135 .2013
يف اهلندوراس بتارخي  18فرباير/شباط  2013وأثناء انعقاد مؤمتر حصيف،
تناقلت التقارير اهتام قائد قوة العمل املشرتكة اخلاصة "زاتروتش ( "3وهو
جريمان أنطونيو ألفارو إساكالنىت) ،قياديني من حركة فاليح أغوان املتحدين
 MUCAمها يوين ريفاس وفيتالينو ألفاريس بـ "تشويه صورة األمة
اهلندوراسية" و"معل مشلكات دامئة مع عدم احرتام القوانني واملؤسسات
القانونية ،والسيع لعدم االستقرار واالنفالت األمين" .تنظم حركة فاليح أغوان
محالت الحرتام حقوق األرض اخلاصة باملزارعني وسط منازعات قامئة عىل
ملكية األرايض يف منطقة يف اهلندوراس معروفة بامس باخو أغوان ،بأقالمي
كولون ويورو136.
 .134مقابلة بتارخي  27مايو/أيار .2014
 .135انظر بيان املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،بيان حصيف 29 ،أكتوبر/ترشين األول .2013
 .136انظر الرد عىل االستطالع الوارد لملرصد من COFADEH.
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القيادي باملنمظة الفالحية  MUCAيوين ريفاس جييب عىل األسئلة أثناء مؤمتر حصيف يف تيغوسيغالبا بتارخي  27سبمترب/
أيلول ( 2012اهلندوراس)© AFP PHOTO/Orlando SIERRA. .

يف  2ديمسرب/اكنون األول  2013اهتم نفس القائد أثناء مؤمتر حصيف
احلركة بأهنا عقدت عدة اجمتاعات للتحريض عىل االضطرابات وأمعال
املدامهة والقتل .أضاف إن األجنبية آين بريد اليت متثل عدة منمظات فالحية
أمام جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،تنظم أنشطة تسىع من خالهلا
لزعزعة االستقرار ،إذ تقابل قيادات للفالحني وتشكك يف نزاهة نظام القضاء
اهلندورايس .ظهر القائد عىل برناجم عىل القناة  11مع روجر بينيدا ،املسؤول
التنفيذي عن رشكة دينانت ،ويه رشكة ميلكها ميغيل فاكوىس ،أحد أغىن ثالثة
رجال أمعال يف البالد ،وله مصاحل اقتصادية كبرية يف منطقة باخو أغوان.
وبعد طلب قدم للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف أكتوبر/ترشين األول
 ،2013أمرت اللجنة يف  8مايو/أيار  2014بفرض تدابري احرتازية لصاحل
 123من قيادات احلراكت الفالحية الذين يناضلون لملطالبة حبقوق األرض
يف باخو أغوان ،ومه من حراكت  MUCAو MARCAوحركة الفالحني من أجل
اسرتداد أغوان  MORCAوحركة فاليح غيورغيو شافزي .MCGC
اسمترت املضايقات بعد تلك الوقائع املذكورة .يف  21مايو/أيار 2014
قامت قوة من الرشطة واجليش مع حراس أمن خاص بدخول مقر تعاونية ال
ترينيداد التابعة حلركة  MUCAوأمرت أعضاء التعاونية بأخذ معداهتم ومغادرة
املقر خالل  20دقيقة .بعد مخس دقائق بدأت القوة يف إطالق النار وإلقاء
الغاز املسيل للدموع .مت القبض عىل  16مزارعًا بيهنم رئيس احلركة والرت
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اكراكمو .مت اهتام تسعة مهنم بـ "المترد" .اكن مخسة مهنم قد صدرت هلم
أوامر بتدابري احرتازية من حممكة البلدان األمريكية يف  8مايو/أيار ،2014
ومه جاميي اكبريرا ووالرت اكراكمو وخوسيه شافزي وأنطونيو
رودريغز وجريمياه كروز137.
لدى صدور هذا الصنف من أمعال التهشري يف ترصحيات رمسية من مسؤولني بالدولة،
فهو يص ّعب من فتح النقاش الصادق بني أحصاب املصلحة حول انهتااكت حقوق اإلنسان
احملمتل وقوعها وخيارات التمنية .واألسوأ أن تلك الترصحيات ترسل رسالة مفادها أنه من
املقبول اسهتداف املدافعني عن حقوق األرض ،وميكن اعتبارها موافقة مضنية من احلكومة
عىل خنق نشاطهم.
يف الرسالة السنوية لرئيسة ليبرييا لعام  ،2014قالت" :يف اآلونة األخرية
زاد تركزي منمظات املجمتع املدين عىل الدميقراطية واحلمك الرشيد ،وعىل
حقوق اإلنسان والبيئة واملوارد الطبيعية .بالنسبة للفئة الالحقة ،فقد سعت
بعض املنمظات ألن تصبح هيائت فوق الدولة وتتحدى سيادهتا الوطنية وإن
اكنت يه نفهسا ال تمتتع باحلمك الرشيد سواء باملقاييس الوطنية أو الدولية،
أو يه ترايع قواعد الشفافية واالنفتاح"138.
إن جحج "معارضة التمنية" كثريًا ما تستخدم أيضًا لبث الفرقة يف املجمتعات ،ال سميا
أثناء املشاورات ،ما يزيد من األعباء املرتتبة عىل املدافعني عن حقوق األرض ،إذ يؤدي هذا
إىل نبذمه من جممتعاهتم .تسىع السلطات والرشاكت إىل نزع مصداقية املدافعني عن
حقوق األرض من خالل قوهلا إن من يعارضون صفقات األرايض الكربى يعيقون تمنية
جممتعاهتم احمللية .ليس من النادر أن حيدث أثناء االجمتاعات مع الساكن املترضرين ،أن
يهتم ممثلو السلطة احمللية والرشاكت ذات املصاحل االقتصادية املدافعني بأهنم يقفون يف
وجه املرشوع ،ويرفضون توفر الوظائف اجلديدة و/أو البنية التحتية واملرافق لملجمتع .هذه
االسرتاتيجية تؤدي إىل انقسامات بني أعضاء املجمتع.
يف  1سبمترب/أيلول  2012كتب وزير املوارد الطبيعية يف كندا ،جو أوليفر،
رسالة مفتوحة يقول فهيا إن عىل كندا "توحيد العملية التنظميية" ألمعال التطوير
اخلاصة بالنفط والغاز واملعادن ومرشوعات التعدين ،بشلك أرسع ،من أجل
زيادة الصادرات إىل اقتصادات آسيا .جزء من العملية التنظميية لملرشوعات
اجلديدة هو املشاورات مع أحصاب املصلحة مثل "األمم األوىل" .اسهتدف
الوزير بشلك مبارش امجلاعات اليت تسىع لضامن سالمة اإلجراءات القانونية
 .137السابق.
 .138انظر :رئيسة ليبرييا ،الرسالة السنوية إىل اجللسة الثالثة لملجلس الترشييع الوطين الـ 53مجلهورية ليبرييا ،بشأن
"دمع معلية التحول" 27 ،يناير/اكنون الثاين .2014
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يف مرشوعات الصناعات االستخراجية ،إذ قال" :لألسف هناك مجاعات بيئية
ورادياكلية أخرى تسىع إىل منع حتقق فرصة تنوع جتارتنا .هدفهم هو وقف
أي مرشوع كبري بغض النظر عن اللكفة اليت ستتحملها العائالت الكندية
من وظائف مفقودة وتمنية اقتصادية مهدرة .ممنوع العمل بالغابات ،ممنوع
التعدين ،ممنوع النفط ،ممنوع الغاز ،ممنوع السدود املولدة للكهرباء)...( .
إهنم يستخدمون المتويل الوارد إلهيم من مجاعات مصلحة أجنبية خاصة
يف تقويض مصلحة كندا االقتصادية" .أصدر رئيس الوزراء ستيفن هاربر
ترصحيات مشاهبة يف يناير/اكنون الثاين 139 .2012

د  -املراقبة غري القانونية
املراقبة غري القانونية – ال سميا لوسائل االتصال الرمقية – تستخدم كثريًا يف
مجع املعلومات حول املدافعني عن حقوق األرض و/أو يف ترهيهبم .من الصعب
للغاية تقيمي مدى انتشار أمعال املراقبة يف دولة من الدول .عندما يسهتدف نشاط املراقبة
مجع بيانات ،مفن الصعب للغاية معرفة – بأي قدر من اليقني – إن اكن فردا ما أو مجموعة
بعيهنا مراقبون .احلق أن املراقبة تبىق معلية رسية حبيث ال يعرف الناس أهنم حتت املراقبة،
ومن مث ال يأخذون احتياطات .لكن يف عدد من احلاالت ،تسىن اكتشاف آليات املراقبة اليت
استخدمهتا حكومات ورشاكت 140.مكا جيدر بالذكر أن عدة حكومات لكفت موردين من
القطاع اخلاص بأنشطة املراقبة اخلاصة هبا 141،حبيث ال تؤدي قدرات الرشكة أو احلكومة
الفنية احملدودة إىل منعها من معليات املراقبة الكبرية .ويف بعض احلاالت تبادلت الدول
والرشاكت املعلومات اليت مجعهتا مع فاعلني غري تابعني للدولة (مثال :كندا ،الربازيل).
تبني يف كندا أنه ومنذ عام  2006أعطت احلكومة تعلميات لوزارة شؤون
اهلنود ومنطقة المشال باختاذ خطوات للتجسس عىل "األمم األوىل" 142،يف
حماولة للتنبؤ مبسار االحتجاجات املستقبلية واألنشطة األخرى اليت تنمظها
جممتعات األمم األوىل .مكا اطلعت حصيفة غلوب آند ميل عىل مثانية تقارير
رمسية صادرة عن وحدة ماكحفة اإلرهاب الكندية ،تبحث يف أنشطة منمظات
الشعوب األصلية بني يناير/اكنون الثاين  2010ويوليو/متوز  143 .2011مكا

 .139انظرTrish Audette Article, “Harper Concerned ‘Foreign’ Money Could ‘Hijack’ Gateway Pipeline”, in :
Postmedia News, January 6, 2012.

.140
مراقبة
.141
.142
.143

اكنت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان طرفًا يف عدة شاكوى ضد رشاكت ملراقبة االتصاالتُ ،يدىع أهنا باعت معدات
للحكومتني الليبية والسورية.
انظرwww.globalcause.net :
انظر بيان حركة تضامن الشعوب األصلية يف أوتاوا 13 ،يونيو/حزيران .2011
انظرSteven Chase Article “Military Intelligence Unit Keeps Watch on Native Groups”, in The Globe and:

Mail, October 12, 2011.
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أن حصيفة دومينيون كشفت عام  2012عن أن احلكومة نمظت اجمتاعات
مع رشاكت للطاقة قامت خالهلا بـ "مراجعة تقارير رسية خمتارة" قدمها
املسؤولون ،واردة من االستخبارات الداخلية .هذا األمر أدى إىل إثارة بواعث
القلق من أن املعلومات اليت مجتعها األجهزة احلكومية حول األمم األوىلُ ،تقدم
إىل الرشاكت اليت ميكهنا أن تنهتك حقوق األرض اخلاصة هبم144.
كونسورتيوم146

يف الربازيل جيري التحقيق مع رشكيت فال 145وبيلو مونيت
بهتمة إجراء أنشطة مراقبة غري مرشوعة عىل حراكت اجمتاعية ومدافعني عن
حقوق األرض ،يعتقد أهنم يقفون عائقًا أمام أنشطة الرشكتني ،مبا يف ذلك
حركة العامل عدميي األرايض  MSTوشبكة  JnTويه شبكة منمظات تدافع
عن حقوق املجمتعات يف األرايض .وعىل وجه التحديد فقد قيل إن رشكة فال
اخنرطت يف أمعال فساد مبساعدة عاملني بالدولة ،وحصلت بصفة غري قانونية
عىل معلومات رسية واطلعت عىل قواعد البيانات ،أما بيلو مونيت فهي مهتمة
بعمل تجسيالت غري قانونية وانتحال صفات آخرين وفصل معال دون أسباب.
ويقال إن هيئة االستخبارات الربازيلية قدمت املساعدات لرشكيت بيلو مونيت
وفال .أحيلت االهتامات إىل النيابة يف مارس/آذار  2013لكن حىت اآلن مل
يمت إحراز تقدم ُيذكر يف التحقيقات أو املالحقات.
مكا أن بعض أمعال املراقبة ُتكشف معدًا ،عىل األقل جزئيًا ،حىت يعرف املدافعون أهنم
ُيراقبون وميارسوا عىل أنفهسم الرقابة الذاتية .هتيئ املراقبة أجواء من اخلوف
وتصعب عىل النشطاء أن يتواصلوا مع بعضهم البعض بشلك آمن ومفتوح.
يف إندونيسيا أفاد العاملون يف املنتدى اإلندونييس للبيئة  WALHIبأن
مقرمه يف بالميبانغ جنويب سومطرة يتعرض لملراقبة باسمترار من قبل
خشص جمهول يعتقدون أنه رجل رشطة يف ثياب مدنية147.

 .144انظرTim Groves Article, “Canada’s Spy Groups Divulge Secret Intelligence to Energy Companies”, in The :
Dominion, October 12, 2012; Martin Lukacs and Tim Groves Article, “Canadian Spies Met with Energy Firms,
Documents Reveal”, in The Guardian, September 10, 2013

 .145فال رشكة برازيلية تنظم معليات التعدين ،وقد اهتمت باإلرضار حبقوق اإلنسان اخلاصة بالساكن.
 .146يف أبريل/نيسان  2011وبعد شكوى من منمظات املجمتع املدين بالنيابة عن املجمتعات احمللية ،أمرت جلنة البلدان
األمريكية حلقوق اإلنسان بتجميد العمل بسد بيلو مونيت ،بسبب أرضار املرشوع احملمتلة عىل حقوق املجمتعات التقليدية اليت
تعيش عند حوض هنر زينغو .قال املشتكون إن "السد سيؤدي إىل رضر اجمتايع وبييئ ال جرب له ،مبا يف ذلك الترشيد
القرسي لملجمتعات ،مع هتديد إحدى أمه مناطق األمازون من حيث القمية والتنوع األحيايئ".
 .147انظر الرد عىل االستطالع املقدم لملرصد منKontraS.
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فالح برازييل يرش طالء أمحر عىل الرصيف أمام رشكة التعدين الربازيلية فال إس أيه (رشكة فال دو ريو دوتيش) أثناء مظاهرة
ضد الدمار الالحق بالبيئة جراء أمعال الرشكة ،يف  18أبريل/نيسان  2012يف ريو دي جانريو (الربازيل).
© AFP PHOTO / ANTONIO SCORZA

ويف اهلندوراس مت هتديد ومضايقة بيدرو اكناليس توريس (وهو رئيس
مجعية تمنية شبه جزيرة زااكيت جراندى ،ويه مجعية معنية بالدفاع عن
حقوق األرض اخلاصة بالساكن األصليني) من قبل الدولة وفاعلني من القطاع
اخلاص جراء دمع جممتع "لوس هواتاليس" يف نزاع عىل األرض ،ضد ملكية
زااكيت إل جراندي .يف  4أبريل/نيسان الحظ أن رجل رشطة يف وادي سان
لوريزنو يلتقط صورًا لسيارته .عندما أوقفه أجفل رجل الرشطة وزمع أن السبب
هو عدم ركن السيارة بالشلك الصحيح .يف وقت سابق ،يف  29يناير/اكنون
الثاين  2013تلىق اكناليس توريس هتديدات من حارس أمن خاص يعمل لدى
صاحب األرايض فاكوىس ،الذي حذره من أن "حان الوقت ألن تبيك عائلة
بيدرو دمًا بدلًا من الدموع" .مكا وقع توريس حضية لهتديدات من جمهولني
بالقتل ،واعتداءات وأمعال ختريب منذ عام 148 .2012
ويف عدة بلدان أفاد مدافعون عن حقوق األرض بأهنم تلقوا معلومات بأن جممتعاهتم ختضع
لملراقبة .هناك مدافع يف أفريقيا تلىق رسالة نصية ورد فهيا "جيب أن حترص عىل حياتك،
فأنت مراقب من واكلة األمن القويم .لن أقول من أنا لكن سنتلكم ذات يوم" .من الصعب
معرفة هل اكن ترسيبًا كهذا من جمهول ،يقصد املساعدة أم الهتديد.

 .148انظر طلب التحرك العاجلHND 001 / 0413 / OBS 036 10 :أبريل/نيسان .2013
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هـ  -اإلفالت من العقاب عىل مقع املدافعني عن حقوق األرض
بشلك عام فإن املضايقات اليت تعرض هلا املدافعون عن حقوق األرض ظلت
تنعم باإلفالت من العقاب بسبب إخفاق الدول يف حماسبة اجلناة ،سواء
بارتاكب أفعال معينة أو االمتناع عن أفعال .يف حني أن كثريًا ما أبلغ املدافعون عن
حقوق األرض السلطات بأهنم حضايا النهتااكت حلقوقهم ،فيف العديد من احلاالت مل جتر
السلطات القضائية التحقيقات الواجبة ،أو يه قامت مبالحقات قضائية أو فرضت عقوبات
عىل اجلناة ،وما زالت أغلب تلك االنهتااكت تصادف اإلفالت التام من العقاب .رمغ أن
منمظات املجمتع املدين واملدافعون عن حقوق اإلنسان الذين متت مقابلهتم أثناء حبوثنا مل
يمتكنوا من توفري إحصاءات دقيقة ،فإن لك من أجريت معهم املقابالت تقريبًا أشاروا إىل
اإلفالت من العقاب عىل االنهتااكت حبق
من بني  106حالة غطاها املرصد من يناير/
املدافعني عن حقوق األرض ،اشمتلت
اكنون الثاين  2011إىل أغسطس/آب 2014
عىل هتديدات واعتداءات بدنية وجرامئ
للتنديد بأمعال العنف ضد  282مدافعًا عن
أخطر مثل اإلخفاء القرسي والقتل
حقوق األرض و 19منمظة جممتع مدين
خارج نطاق القضاء 149.من بني 106
معنية باألرض ،ما زالت أكرث من  %95من تلك
حالة غطاها املرصد من يناير/اكنون
احلاالت بال عقاب.
الثاين  2011إىل أغسطس/آب 2014
للتنديد بأمعال العنف ضد  282مدافعًا
عن حقوق األرض و 19منمظة جممتع مدين معنية باألرض ،ما زالت أكرث من  %95من تلك
احلاالت بال عقاب.
تنص مواثيق حقوق اإلنسان الدولية واإلقلميية عىل احلق يف االنتصاف الفعال للك من
انهتكت حقوقه وحرياته .السيع يف أنشطة مبجال حقوق اإلنسان ،مثل كشف االنهتااكت
واملطالبة باالنتصاف علهيا ،يعمتد إىل حد بعيد عىل درجة األمن اليت يمتتع هبا املدافعون
عن حقوق اإلنسان أنفهسم .إن التصدي ملشلكة اإلفالت من العقاب عنرص مهم وال غىن عنه
لضامن معل املدافعني عن حقوق األرض يف بيئة آمنة متكهنم من العمل وتساعدمه هيلع.
ويتطلب حق االنتصاف من الدول أن حتقق يف الشاكوى اخلاصة باهلجامت والهتديدات
اليت ترتصد املدافعني عن حقوق األرض وأن تعاقب اجلناة .إن االلزتام حبامية وتعزيز
حقوق اإلنسان ال يكون اكملًا إال مع إهناء ثقافة اإلفالت من العقاب .والبد من مض اإلرادة
السياسية األقوى الالزمة للتصدي لإلفالت من العقاب ،إىل التدابري الترشيعية واإلدارية
القامئة.
 .149طبقًا لـ غلوبال ويتنس ،فإن من بني لك ألف حالة مجسلة العتداءات وتعديات عىل املدافعني عن حقوق األرض والبيئة،

فإن  %1من مرتكيب أمعال قتل قد حومكوا وأدينوا وعوقبوا بني عايم  2002و .2013انظرGlobal Witness Report, Deadly :
Environment: The Dramatic Rise in Killings of Environmental and Land Defenders, 2014
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مت استدعاء رئيس منزته اكينغكراشان الوطين شايوات لميليكيتاكسورن إىل احملمكة الستجوابه بشأن اختفاء ناشط حقوق
اإلنسان املعين حبقوق الاكرين بوراليج "بييل" راكشونغشارون (تايالند).

© BANGKOK POST PHOTO/PATTANAPONG HIRUNARD

 .1نظام القضاء الضعيف وهيائت إنفاذ القانون
هذا اإلفالت من العقاب املمهنج قد ينبع جزئيًا من ضعف قدرة قوات األمن عىل
التصدي لتلك اجلرامئ ،مبا يمشل نقص التدريب عىل الترشيعات اليت محتي
حقوق اإلنسان .طبقًا لملقرر اخلاص السابق املعين باحلق يف الغذاء فإن" :أمعال
املدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني بقضايا حيازة األرض دامئًا تقريبًا ما حتدث يف
املناطق الريفية املنعزلة ،حيث حضور الدولة ضعيف ،وحيث هتمين أحيانًا ظاهرة اإلفالت من
العقاب عىل املساس حبقوق املجمتعات احمللية ،من قبل ُمالك األرايض الكبار .إهنا مشلكة
قدرات بالنسبة لقوات األمن ،أن تضمن محاية اكفية لملدافعني عن حقوق اإلنسان ...ميكن
أن يكون تدريب قوات األمن اجليد وحتسني قدراهتا حلًا .ويف الوقت نفسه ،فإننا يف موقف
 ،إذ أنه ليس من النادر أن تنحاز قوات األمن إىل جانب مالك األرايض الكبار"150 .
ُ
محُيرّ
ويف دول كثرية دامئًا ما مت انتقاد نظم القضاء عىل االفتقار لالستقاللية .عىل
سبيل املثال ،يف الصني نادرًا ما نفذت هيائت إنفاذ القانون حتقيقات جدية يف االنهتااكت،
وال تمتتع السلطات القضائية بالقدر الاكيف من االستقالل عن احلكومات عند نظرها
القضايا اخلاصة حبقوق اإلنسان ،وال يه ُتظهر االستقاللية يف أحاكمها .مكا أن كثريًا ما

 .150مقابلة مع أوليفييه دو شاتر بتارخي  6يونيو/حزيران .2014
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الصورة التقطت بعد ساعات من مقتل شوت وويت (مكبوديا)© ADHOC .

تكون احملامك خاضعة لسيطرة املصاحل احمللية ،ومن مث فإن القضايا اخلاصة باملرشوعات
الكربى املتصلة باالقتصاد احمليل قد ُترى بصفهتا "حساسة" للغاية" حبيث ال تقبلها
احملامك 151.باملثل ،فيف مكبوديا تسيطر السلطة التنفيذية بقوة عىل العدالة ،وكثريًا ما
مت الفصل يف القضايا اجلنائية يف اهلندوراس لصاحل املصاحل االقتصادية النافذة وليس
لصاحل املدافعني عن حقوق األرض .هناك ظواهر مشاهبة ،من قبيل عدم كفاية التحقيقات
وافتقار احملامك لالستقاللية ،تقدمت هبا منمظات يف العديد من الدول اليت غطاها البحث.
عىل سبيل املثال ،حفىت اآلن مل تطرأ حتقيقات جدية لتوضيح ما حدث
واللمتاس العدالة عىل القتل خارج نطاق القضاء لـ شوت وويت وهو مؤسس
مجموعة محاية املوارد الوطنية  NRPGوأحد أبرز املدافعني الذين تصدوا
ألنشطة قطع أجشار الغابات يف مكبوديا .يف  26أبريل/نيسان  2012مت
العثور عىل وويت مصابًا برصاصة قاتلة أثناء جشار مع قوات األمن وممثلني
عن رشكة األخشاب "تميرب غرين" يف كوه كونغ ،أثناء حبثه يف قطع أجشار
الغابات بصفة غري قانونية ومصادرات األرايض غري املرشوعة .مكا مت العثور
عىل الضابط "إن راتانا" مقتولًا برصاصة يف مرسح األحداث .وبعد حتقيق
 .151انظر .CHRD
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غري ممتاسك أعلنت حممكة مقاطعة كوه كونغ يف  4أكتوبر/ترشين األول
 2012حفظ التحقيق يف القضية بعد أن ذكرت أن وويت قد ُقتل عىل يد إن
راتانا ،الذي أصابته بدوره بطريق اخلطأ رصاصة من رجل أمن من رشكة
تميرب غرين ،اكن حياول نزع سالحه .تلىق حارس األمن حمكًا بالجسن عامني
ال أكرث ،بهتمة "القتل غري العمد" لضابط الرشطة ،ومت اإلفراج عنه بعد أسابيع
احلمك152.
من بدء تنفيذ ُ
يف هذا السياق ،من املفهوم أال يثق املدافعون عن حقوق األرض يف النظام القضايئ وأال
يعمتدوا عىل القضاء وقوات األمن التابعة للدولة يف دمعهم أو محايهتم.
 .2اإلفالت من العقاب والتواطؤ عىل أمعال القمع
يف العديد من الدول اليت هشدت جهامت عىل املدافعني عن حقوق األرض مث مت جتاهل تلك
االعتداءات بشلك متكرر مع إفالت مرتكبهيا من العقاب ،اكن الضعف يف استقالل القضاء
رجعًا لصدى سياق أعرض من الفساد والتواطؤ .مكا أوحضنا أعاله ،مت توثيق تورط الكثري
من الفاعلني يف انهتااكت حلقوق اإلنسان اخلاصة باملدافعني عن حقوق األرض ،مبا يف
ذلك فاعلون مسؤولون أساسًا عن مضان سالمهتم :فاعلون من الدولة ،مبا يف ذلك مسؤولني
حكوميني ،والسلطات احمللية ،وقوات األمن العام ،مثل الرشطة واجليش ،والقضاء ،وفاعلون
من خارج الدولة ،مثل الرشاكت وهيائت التطوير والتمنية وحراس األمن اخلاص والقوات
شبه العسكرية وغري ذلك من امجلاعات املسلحة اخلاصة وفاعلني جمهولني واإلعالم وأطراف
أخرى .عادة ما هيامج هؤالء الفاعلون املدافعني عن حقوق األرض بالزتامن ،ما يؤدي إىل
موقف يتعرض فيه املدافع لملضايقات من خمتلف االجتاهات وال جيد ماكنًا يلجأ إليه .ال
يقترص األمر عىل مسؤولية الدولة يف أحيان كثرية عن تطوير واإلذن مبرشوعات كبرية
وتنفيذها ،مبا يتصل هبذا من انهتااكت حلقوق اإلنسان ولملدافعني عن حقوق األرض (مكا
أوحضنا يف الفصل األول) ،إمنا حيدث يف حاالت كثرية أن توجد شهبات أيضًا إزاء وجود
مصاحل مالية ملسؤولني حكوميني يف مشاريع خاصة ،أو تعرضهم لإلفساد من رشاكت
خاصة .يف تلك احلاالت يواجه املدافعون عن حقوق األرض حتديات عدة لدى حماولهتم
حماسبة اجلناة عىل االنهتااكت أو السيع للحصول عىل امحلاية من الدولة إزاء تلك
االنهتااكت .طبقًا لبعض من أجريت معهم مقابالت ،فإن هذا النوع من الصدام حيدث يف
أوساط بعض السفارات األجنبية أيضًا ،اليت يظهر أهنا مهمتة حبامية استمثارات رشاكت
بالدها أكرث من احرتام حقوق اإلنسان.

 .152انظر بيان حصيف لملرصد 26 ،أبريل/نيسان .2013
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الفصل الثالث:
تعريف باآلليات املتوفرة لملدافعني عن حقوق األرض
يف حال التعرض ملضايقات
 .أاآلليات الوطنية والدولية املخصصة محلاية املدافعني عن حقوق
األرض ودرء االنهتااكت عهنم
 .بآليات حقوق اإلنسان العامة املتوفرة لملدافعني عن حقوق األرض
واليت ّ
متكن من االنتصاف
 .جحماسبة الرشاكت عىل انهتااكت حقوق اإلنسان اليت تقع
حبق املدافعني عن حقوق األرض

91
105
114

هيدف هذا الفصل إىل حفص خمتلف اآلليات املتاحة محلاية املدافعني عن حقوق األرض،
عىل املستويات الوطنية واإلقلميية والدولية ،يف حال انهتاك حقوقهم .يسىع هذا الفصل
إىل اإلجابة عىل سؤال" :إذا تعرضت بصفيت مدافعًا عن حقوق اإلنسان ُأعىن حبقوق
األرض ،ملضايقات وأمعال هتديد؛ فملن أجلأ اللمتاس امحلاية؟" ولإلجابة عىل هذا السؤال
نقدم حتليلًا لإلطار املؤسسايت املعقد الذي ميكن اللجوء إليه محلاية املدافعني عن حقوق
اإلنسان.
وعىل وجه التحديد ،يستعرض هذا الفصل كيف تصدت إىل اآلن تلك اآلليات محلاية
املدافعني عن حقوق األرض وما يه نقاط قوهتا ومواطن ضعفها .مفاد هذا التحليل أن
األطر املؤسساتية قد تطورت كثريًا عىل مدار السنوات القليلة املاضية ،مع توفر خيارات
أكرث لملدافعني عن حقوق األرض ،وذلك مع إلقاء الضوء عىل احلاجة امللحة إىل التاكمل
املمهنج محلاية املدافعني عن حقوق األرض عرب خمتلف اآلليات ،وتدعمي النظام مبا يضمن
بيئة نشاط آمنة لملدافعني عن حقوق األرض.

ماكسميا أكونيا دي شاوىب ،ديمسرب/اكنون األول  2012عىل أرضها يف تراغاديرو غراندى ،وراءها أزول الغونا (البريو).
الصورة© Alexander Luna; Proyecto Guardianes - www.facebook.com/proyectoguardianes :
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مكا أوحضنا يف الفصل الثاين ،فإن املدافعني عن حقوق األرض يف لك مناطق العامل
يعانون من عرضهتم للخطر ولالستضعاف ،مع تعرضهم لطيف واسع من انهتااكت حقوق
اإلنسان ،واألشاكل األكرث تطرفًا مهنا تمشل أمعال االنتقام والرتهيب ،مثل الهتديدات
واالعتداءات واملعاملة السيئة والقتل والتهشري واملضايقات القضائية .ملن ميكهنم اللجوء
عندما يتعرضوا ملثل هذه االنهتااكت؟
مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان فإن عىل الدول الزتام بعدم انهتاك حقوق اإلنسان
اخلاصة باملدافعني عن حقوق األرض (الزتام سليب) ،وعلهيا أيضًا أن توفر سبل االنتصاف
الفعالة ألجل محايهتم ولضامن احرتام تلك احلقوق يف مواجهة مصاحل سياسية واقتصادية
نافذة (الزتامات إجيابية) .يف حني أن سبل االنتصاف املتاحة تعد ذات أمهية بالغة ،فإن
املرصد من واقع خربته تبني إخفاقات لسبل االنتصاف احمللية املتاحة لملدافعني عن حقوق
األرض .يف أحيان كثرية تكون سبل االنتصاف غري متاحة وغري فعالة ،وال يعول املدافعون
عن حقوق األرض يف أحيان كثرية عىل النظام القانوين الرمسي .ويف املقابل ،فإن لدينا
أمثلة كثرية عىل مدار السنوات األخرية ،حيث انقلب النظام القانوين إىل جترمي ومضايقة
نشطاء حقوق األرض .هذا االفتقار للحامية ما زال قامئًا حىت اآلن بصفته حت ٍد كبري البد
من التصدي له.
ويف بعض البلدان مت تطوير آليات حملية
فكثريًا ما جلأ املدافعون عن حقوق األرض
حتديدًا هبدف توفري امحلاية لملدافعني
إىل احملافل اإلقلميية والدولية بصفهتا
عن حقوق اإلنسان .بيد أن يف غياب
السيع
اخليار املنطيق الوحيد الذي ميكهنم
سبل االنتصاف الداخلية الفعالة ،فكثريًا
من خالله اللمتاس امحلاية واالنتصاف من
ما جلأ املدافعون عن حقوق األرض إىل
االنهتااكت اليت اكبدوها.
احملافل اإلقلميية والدولية بصفهتا اخليار
املنطيق الوحيد الذي ميكهنم السيع من
خالله اللمتاس امحلاية واالنتصاف من االنهتااكت اليت اكبدوها.
ومع اعمتاد إعالن األمم املتحدة املتعلق حبق ومسؤولية األفراد وامجلاعات وهيائت املجمتع
يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعرتف هبا ،واملعروف أيضًا مبمسى
"إعالن األمم املتحدة محلاية املدافعني عن حقوق اإلنسان" ،يف عام  ،1998أعلن املجمتع
الدويل عن الزتامه حبامية املدافعني عن حقوق اإلنسان .منذ ذلك احلني وعىل مدار السنوات
املاضية طرأت تطورات مؤسساتية إجيابية عىل املستويني اإلقليمي والدويل ،مع تشكيل
آليات وبراجم وأدوات للسياسات هتدف حتديدًا إىل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
املعرضني للخطر ودرء االنهتااكت عهنم.
وعىل ذلك ،ومكا نوحض أدناه ،فإن للك "آلية" مزاياها وحدودها ،سواء من حيث
اختصاصاهتا أو مواردها .مكا أن هناك عدة حتديات قامئة فميا خيص التنسيق والتاكمل
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فميا بني حتراكت تلك اآلليات ،ومثة افتقار آلليات اإلنفاذ والرقابة ما يؤدي إىل ترك مسؤولية
التنفيذ للدول.
مكا أن اجلهات شبه القضائية والقضائية تبىق أدوات مفيدة ميكن لملدافعني عن حقوق
األرض تفعيلها للحصول عىل انتصاف متوسط أو طويل األجل .استخدام تلك اآلليات
اليت تمت االستعانة هبا يف حالة االضطرار أو الطوارئ ،مثل "اآلليات املؤقتة" و"التدابري
االحرتازية" ،تعد من سبل السيع للحامية من أجل منع وقوع رضر ال ميكن جربه ،حىت وإن
اكنت تلك اآلليات يف حد ذاهتا غري مؤهلة بالقدر الاكيف للتعامل مع مواقف معينة تواجه
املدافعني عن حقوق اإلنسان.

أ – اآلليات الوطنية والدولية املخصصة محلاية املدافعني
عن حقوق األرض ودرء االنهتااكت عهنم
 .1عىل املستوى احمليل :اآلليات اليت هتدف إىل محاية املدافعني عن
حقوق اإلنسان
يتعني عىل الدول – عىل املستوى الوطين – أن تتحمل مسؤولية مضان توفري حقوق اإلنسان
وامحلاية من االنهتااكت .ويف أغلب البلدان ،فإن اآلليات القضائية واإلدارية لالنتصاف من
انهتااكت حقوق اإلنسان قد تشلكت بالفعل ،ويه قامئة هبدف التصدي لالنهتااكت.
ويف بعض البلدان تضم مؤسسات حقوق اإلنسان التابعة للدولة محاية املدافعني عن حقوق
اإلنسان إىل قامئة أولويات معلها ،ولدهيا – عىل املستوى النظري – اختصاص رصحي
بالتصدي للهتديدات اليت تواجه املدافعني عن حقوق اإلنسان والتعايط مع احتياجاهتم.
تتسم مؤسسات حقوق اإلنسان التابعة للدولة بشلك عام حبيازة صالحيات حقوقية عريضة
والبد ولو حىت يف غياب إشارة رصحية إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان أن تلعب دورًا
أكرث نشاطًا عىل مسار محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وأن تضيف الرشعية عىل
دورها من خالل التصدي للقضايا الاكمنة وراء انهتااكت حقوق اإلنسان املرتبطة باملنازعات
عىل األرايض و/أو أن تتدخل يف احلوار حول تلك القضايا.
مكا أن هناك ،يف قلة من الدول ،آليات وطنية هتدف حتديدًا إىل توفري امحلاية لملدافعني
ّ
لتمكل نظام االنتصاف القضايئ واإلداري ،ولتمكل أيضًا دور السلطات
عن حقوق اإلنسان،
اإلدارية املستقلة.
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واحلق أن األعوام القليلة املاضية هشدت بعض التطورات اإلجيابية ،مع إنشاء آليات
وبراجم خاصة محلاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ال سميا يف البلدان اليت
يتعرض فهيا املدافعون عن حقوق األرض لالسهتداف .ينبئ هذا بأن الدول قد أقرت
باحلاجة إىل ماكحفة املضايقات اليت تسهتدف حتديدًا املدافعني جراء أنشطهتم احلقوقية
املرشوعة .وإىل اآلن ،أعدت مخس دول براجم محاية عىل هذه الشالكة ،ويه :الربازيل،
كولومبيا ،غواتمياال ،املكسيك ،ساحل العاج .ولقد تعطلت املبادرات الرامية إىل
اعمتاد قوانني هتدف إىل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وهتيئة آليات هلذا الغرض يف
لك من مجهورية الكونغو الدميقراطية ،اهلندوراس ،إندونيسيا ،نيبال ،الفلبني.
وبشلك مزتايد ،يف مجيع تلك الدول تقريبًا ،يبعث وضع املدافعني عن حقوق األرض عىل
القلق ،مع تزايد معدالت قتل هؤالء املدافعني وجترميهم.
ختتلف براجم امحلاية من دولة إىل أخرى 153:فهي توفر تدابري وقاية ومحاية وإجراءات
للطوارئ لصاحل املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر ،وتنظم استجابات الفاعلني،
وتوفر لملدافعني عن حقوق اإلنسان تدريبات عىل امحلاية البدنية واألمن .أنشأت العديد
من تلك الرباجم خطط للحامية توفر لملدافعني عن حقوق اإلنسان مبوجهبا هواتف خلوية
ومعدات السلكية وأقفال وسيارات مصفحة وحراس خشصيني.
لكن مت أيضًا انتقاد براجم امحلاية القليلة القامئة بصفهتا ليست قادرة متام
القدرة عىل توفري امحلاية الفعالة .العيوب األساسية اليت متت اإلشارة إلهيا يف
هذا الصدد تتعلق بالتأخري لفرتات مطولة يف التعامل مع خمتلف احلاالت ،وموارد الرباجم
احملدودة (وتمشل قصور يف املزيانية والعاملني) ،وردود الفعل الضعيفة يف املناطق البعيدة
املنعزلة حيث يكون املدافعني عن حقوق األرض يف أقىص التعرض للخطر ،وعىل االفتقار
لقدرات اإلنفاذ ،والصعوبات يف التكيف مع املواقف الفردية املختلفة من خشص معرض
للخطر إىل آخر ،وعدم القدرة عىل التصدي لألسباب اجلذرية لالنهتااكت .مكا أنه ولسوء
الطالع ،فإن هذه اآلليات تفتقر إىل الدمع السيايس عىل أعىل املستويات .فضلًا عن أنه
يف حني قبل بعض املدافعني عن حقوق األرض بدخول تلك الرباجم ،فمل تتوفر يف أي من
الرباجم القامئة سبل وآليات حمددة للتعايط مع املدافعني عن حقوق األرض.
ولكن ،يف حني أفاد العديد من املدافعني عن حقوق األرض املرصد بأهنم كفوا يف هناية
املطاف عن االعمتاد عىل مثل آليات امحلاية هذه؛ فالبد من اإلقرار بأن تلك الرباجم وفرت
درجة من امحلاية للبعض مهنم ،وحمست هلم بالسيع لتنفيذ أنشطهتم .إال أن مثة حاجة
إىل حتليل أكرث مهنجية هلذه اآلليات ،من أجل اخلروج بتوصيات حمددة لتحسني فعاليهتا.

 .153ملزيد من املعلومات ،انظر تقرير امحلاية الدولية:

Protection International Report, Focus 2013, Public Policies for the Protection of Human Rights Defenders: The
State of the Art, March 2013.
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يف املكسيك بدأ نفاذ قانون محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني
يف  25يونيو/حزيران  .2012يف حني يعد هذا القانون تطورًا إجيابيًا ،فإنه
وبهناية فرباير/شباط  2014أفادت وزارة الداخلية بأن  %70من طلبات تدابري
امحلاية املقدمة للوزارة مل يمت التعامل معها بعد .مكا أن النظام املطبق يفرتض
فيه أن يعزز سيادة القانون .ومبا أن وزارة الداخلية يه املنوطة بتنفيذ تدابري
امحلاية ،يبدو أن النظام غري قادر عىل توفري امحلاية الفعالة لتلك احلاالت
اليت يمت فهيا جترمي املدافعني عن حقوق اإلنسان .وقد تكون مضانات امحلاية
اإلجرائية غري اكفية.عىل سبيل املثال ،فعىل مدار السنوات األخرية ،تعرضت
لكاوديا زينتينو الناشطة املعنية بالدفاع عن منطقة حبريات زوتشمييليكو
يف املكسيك من اإلنشاءات غري القانونية من قبل غزاة األرض 154،إىل
هتديدات واعتداءات .مكا عاىن أفراد أرسهتا من االنهتااكت ،مبا يف ذلك
املعاملة السيئة واالختطاف .يف يناير/اكنون الثاين  2013اعرتفت سلطات
الوالية خبطورة وضعها ومت إمدادها بأربعة حراس خشصيني من قبل آلية
امحلاية الفدرالية لملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني .عىل أنه ويف
ديمسرب/اكنون األول  2013حسب مكتب النائب العام امحلاية اخلاصة هبا
دون إخطارها مسبقًا ،ما أدى إىل تركها يف موقف خطر للغاية155.
ويف اهلندوراس ،بتارخي  6أغسطس/آب  2014قدمت منمظات املجمتع
املدين تعديالت عىل مرشوع قانون آليات محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
ومسؤويل النظام العديل واالتصال االجمتايع ،وهو مرشوع القانون اخلاضع
للنقاش يف الربملان (الكونغرس) الوطين .اقرتحوا رضورة أن ينص القانون
عىل بروتوكوالت حمددة وواحضة استجابة الحتياجات حمددة لدى امجلاعات
املستضعفة ،مبا فهيا مجاعة املدافعني عن حقوق األرض.
وعىل الرمغ من آليات االنتصاف القضائية واإلدارية القامئة ،فإن العديد من الدول أخفقت
يف أن متنع بفعالية انهتااكت حقوق اإلنسان اليت تطرأ حبق املدافعني عن حقوق األرض،
مكا فشلت يف محايهتم ،ويف ماكحفة اإلفالت من العقاب عىل االنهتااكت اليت تسهتدفهم،
ويف أن تدرأ عهنم املزيد من االنهتااكت .يف بعض احلاالت – مكا ذكرنا يف الفصل
الثاين – مت استخدام هيائت إنفاذ القانون والقضاء كأدوات للقمع بدلًا من أن تؤدي دورها
يف مضان سيادة قانون حقوق اإلنسان .ومن مث ،فإن استخدام اآلليات الدولية واإلقلميية
والرباجم وأدوات السياسات الدولية واإلقلميية اليت هتدف إىل محاية املدافعني عن حقوق
اإلنسان املعرضني للخطر ودرء االنهتااكت عهنم ،تبىق معلية ال غىن عهنا ،والبد من تجشيع
وتدعمي تنسيق وتضافر تلك اجلهود ،وكذا قدرات امحلاية اليت توفرها.
 .154أخشاص ممولون من مجاعات سياسية من أجل االستيالء عىل قطع أرض.
 .155انظرCMDPDH. :
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 .2هيائت اخلرباء املستقلني الدولية واإلقلميية املختصة حبامية املدافعني عن
حقوق اإلنسان
باإلضافة إىل سبل أو آليات االنتصاف احمللية ،مفن املمكن لملدافعني عن
حقوق األرض اللجوء إىل هيائت األمم املتحدة واهليائت اإلقلميية 156.يمت
استخدام تلك اآلليات يف لفت انتباه الدول بشأن قضايا ومواقف بعيهنا ،وميكن أن تهسم
يف زيادة انكشاف حاالت االنهتااكت ويف حشد الفاعلني مبا يصب يف صاحل توفري
امحلاية أو سبل االنتصاف .وبشلك عام تلعب تلك اآلليات دورًا إجيابيًا لصاحل
املدافعني عن حقوق األرض ،رمغ رضورة العمل عىل حتسني قدرات تلك اآلليات
حبيث توفر محاية فعالة.
إجراءات األمم املتحدة اخلاصة
عىل املستوى الدويل ،تصدت العديد من اإلجراءات اخلاصة باألمم املتحدة
لقضية املدافعني عن حقوق األرض 157.إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يه عبارة عن
مجموعات مستقلة من خرباء حلقوق اإلنسان هلم والية حفص حالة حقوق اإلنسان ،سواء
عىل مستوى دولة أو إزاء موضوع معني.
ومنذ عام  2000أصبح بإماكن املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر أن يرفعوا
بواعث قلقهم إىل إجراء خاص يتبع األمم املتحدة خمتص باملسألة املعنية ،ميكنه أن
يتخذ إجرا ًء عاجلًا لصاحلهم .وأثناء اختاذ مثل هذا اإلجراء ،فإن اجلهة امللكفة بالوالية
(االختصاص) عادة ما تعمتد عىل معلومات من املدافعني احملليني عن حقوق اإلنسان أو
من املنمظات الدولية اليت تغيط أوضاعهم.

 .156تتطلب بعض تلك اجلهات استنفاد سبل االنتصاف احمللية أولًا قبل اللجوء إلهيا.
 .157عىل وجه التحديد املقررين اخلاصني املعنيني بلك من :حقوق حرية الرأي والتعبري؛ حقوق حرية التجمع السيمل وتكوين
امجلعيات؛ اإلعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفًا؛ التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة؛ احلق يف الغذاء؛ احلق يف املسكن الالئق؛ حقوق الشعوب األصلية؛ الفريق العامل املعين باالختفاءات
القرسية أو غري الطوعية؛ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسيف؛ اخلبري املستقل املعين مبسألة الزتامات حقوق اإلنسان
املتعلقة بالمتتع ببيئة آمنة ونظيفة وحصية ومستدامة؛ الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والرشاكت عرب الوطنية
وغريها من مؤسسات األمعال؛ الفريق العامل املعين مبسألة المتيزي ضد املرأة يف القانون واملامرسة ،فضلًا عن بعض املقررين
اخلاصني املعنيني بدول حمددة ،مثل املقرر اخلاص املعين مبيامنار/بورما أو مكبوديا.
ُ .158تمسى هذه املراسالت "رسائل باالدعاءات"" ،رسائل ادعاء مشرتكة"" ،نداءات عاجلة مشرتكة"" ،رسائل أخرى"" ،نداءات
عاجلة".
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ومنذ عام  2000أرسلت اجلهات الثالث التالية امللكفة بواليات (االختصاص) حنو 3500
مراسلة 158إىل حكومات عدة وزارت  20دولة 159.يف عام  2014مت تعيني ميشيل فورست
يف منصب مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان.
واكنت مرغريت سياكغيا يف الفرتة من  2008إىل  2014وكذلك املقررة السابقة علهيا
هينا جيالين ،حساستان ملسألة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون عىل
قضايا األرض واملوارد الطبيعية .ولقد كرستا تقارير عدة هلذا املوضوع ولفتتا االنتباه
إىل خماطر عدة تواجه هذه الفئة من املدافعني 160.مكا تعاملتا يف عدد ال يسهتان به من
شاكوى مقدمة من مدافعني عن حقوق األرض وقعوا حضايا النهتااكت .يف الفرتة من
ديمسرب/اكنون األول  2006إىل مايو/أيار  ،2011أرسل امللكفون بالوالية  106مراسلة
إىل حكومات ،ملطالبهتا باختاذ إجراءات مناسبة عىل مسار التحقيق والتصدي لالنهتااكت
املزعومة حبق املدافعني عن حقوق األرض .ومن بيهنا  34مراسلة اكنت عىل صلة بالصناعات
االستخراجية ومرشوعات تمنوية ،و 29مراسلة بشأن الشعوب األصلية والتجمعات الساكنية
من األقليات ،و 25مراسلة بشأن املدافعات عن حقوق األرض ،وتسع بشأن الصحفيني161.
مكا أن  %90من املراسالت اليت أرسلهتا املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن
حقوق اإلنسان بني مايو/أيار  2008وديمسرب/اكنون األول  2013صدرت مشرتكة مع
واليات أممية أخرى .مكا أجرى حمَ َ لَة تلكيف الوالية عرش زيارات رمسية لدول ونددوا
بوضع املدافعني عن حقوق األرض يف مخس دول مهنا :كولومبيا (سبمترب/أيلول ،)2009
اهلند (يناير/اكنون الثاين  ،)2011اهلندوراس (فرباير/شباط  ،)2012أيرلندا (نومفرب/
ترشين الثاين  ،)2012مجهورية كوريا (يونيو/حزيران .)2013

 .159من عام  2000إىل  2008قام املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان بإجراء
 13زيارة يف  11دولة :قرغزيستان ( ،)2001كولومبيا ( ،)2001غواتمياال ( 2002و 2008كزيارة متابعة) ،مجهورية مقدونيا
( 2003و 2007كزيارة متابعة) ،تايالند ( ،)2003تركيا ( ،)2004أنغوال ( ،)2004نيجرييا ( ،)2005إرسائيل واألرايض
الفلسطينية احملتلة ( ،)2005الربازيل ( ،)2005إندونيسيا ( ،)2007مجهورية الرصب وتمشل كوسوفو ( .)2007ومن 2008
إىل  2014أجرى مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان  10زيارات لتسع دول خمتلفة ،يه
أرمينيا ( ،)2010كولومبيا ( 2009يف زيارة متابعة) ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ( ،)2009اهلندوراس ( ،)2012اهلند
( ،)2011أيرلندا ( ،)2012كوريا ( ،)2013تونس ( ،)2012توجو (يف  2008مث  2013يف زيارة متابعة).
 .160انظر تقرير جملس حقوق اإلنسان" ،التقرير املقدم من السيدة هينا جيالين ،املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة
املدافعني عن حقوق اإلنسان" ،وثيقة أمم متحدة رمق A/HRC/4/37 24 :يناير/اكنون الثاين  .2007وانظر :تقرير امجلعية العامة،
"تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت سياكغيا" ،وثيقة األمم املتحدة رمق A/65/223 8 :أبريل/
نيسان  .2010وانظر تقرير جملس حقوق اإلنسان" ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت
سياكغيا ،ملجلس حقوق اإلنسان" ،وثيقة األمم املتحدة رمق A/HCR/19/55، 21 :ديمسرب/اكنون األول  .2011وانظر تقرير
امجلعية العامة" ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت سياكغيا" ،وثيقة األمم املتحدة رمق
A/68/262، 8مايو/أيار .2013
 .161انظر تقرير جملس حقوق اإلنسان" ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت سياكغيا،
إىل جملس حقوق اإلنسان" ،وثيقة األمم املتحدة رمق A/HCR/19/55، 21 :ديمسرب/اكنون األول .2011
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يف عام  2013أجرت مرغريت سياكغيا زيارة رمسية إىل مجهورية
كوريا 162.وأثناء زيارهتا رصدت وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان
والساكن احملليني الذين احتجوا عىل املرشوعات التمنوية الكربى مثل
مرشوعات مرييانغ وجزيرة جيجو .يف حالة مرييانغ ،اكن الساكن احملليون
يعارضون إنشاء برج لتحويل الطاقة من قبل رشكة الطاقة الكهربية الكورية
اليت متلك احلكومة أغلهبا ،عىل صلة مبنشأة غوري للطاقة النووية .أفاد
الساكن احملليون بعدم توفر املشاورات املالمئة أو املشاركة يف املرشوع،
ونددوا بأمعال الرتهيب واملضايقات والعنف البدين الذي ادعوا أن العامل
ومؤسسات األمن اخلاصة اليت استأجرهتا الرشكة قد قامت به .ويف تقريرها
اخلاص بالبعثة ،كتبت املقررة اخلاصة أهنا تشعر "بالتجشيع من سلوك ممثيل
الرشكة ،الذين أقروا بوجود عيوب أساسية يف املرشوع .لكن بعد الزيارة
ذكرت أن "الرشكة تقدمت بطلب عدم تعرض ضد ساكن القرية وإحدى اللجان
احمللية اليت تعارض املرشوع بدعوى التعرض ألمعال اإلنشاءات" .والنتيجة
أن أوصت املقررة اخلاصة بأن تقوم حكومة امجلهورية الكورية "بتبين هنج
يستند إىل حقوق اإلنسان يف سياسات التمنية وبراجمها ،مبا يف ذلك سن
آليات للتشاور واملشاركة الفعالة لملجمتعات املترضرة من املرشوعات التمنوية
الكربى" .مكا دعت الرشاكت العامة واخلاصة إىل "مضان أن سلوك العاملني
ورشاكت األمن اخلاصة تستويف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،وأنه عىل
صلة بذلك ،أن تدرب املوظفني والعاملني باألمن من القطاع اخلاص بشأن
تسوية املنازعات واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك دور املدافعني
عن حقوق اإلنسان".
تصدت العديد من إجراءات األمم املتحدة اخلاصة لوضع املدافعني عن حقوق األرض ،مبا
يف ذلك اخلبري املستقل املعين مبسألة الزتامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالمتتع ببيئة آمنة
ونظيفة وحصية ومستدامة 163،فضلًا عن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسيف الذي
قد يعمتد آراء حول قانونية احتجاز املدافعني عن حقوق األرض ،أو مقرر األمم املتحدة

.162انظر تقرير جملس حقوق اإلنسان" ،التقرير املقدم من السيدة هينا جيالين ،املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة
املدافعني عن حقوق اإلنسان" ،وثيقة أمم متحدة رمق A/HRC/4/37 24 :يناير/اكنون الثاين  .2007وانظر :تقرير امجلعية العامة،
"تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت سياكغيا" ،وثيقة األمم املتحدة رمق A/65/223 8 :أبريل/
نيسان  .2010وانظر تقرير جملس حقوق اإلنسان" ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت
سياكغيا ،ملجلس حقوق اإلنسان" ،وثيقة األمم املتحدة رمقA/HCR/19/55، 21 :ديمسرب/اكنون األول  .2011وانظر تقرير
امجلعية العامة" ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت سياكغيا" ،وثيقة األمم املتحدة رمق
A/68/262، 8مايو/أيار .2013
.163انظر تقرير اخلبري املستقل املعين مبسألة الزتامات حقوق اإلنسان املتعلقة ببيئة نظيفة وآمنة وحصية ومستدامة ،وثيقة
األمم املتحدة رمق A/HRC/22/43 24:ديمسرب/اكنون األول  .2012انظر أيضًا :بيان حصيف صادر عن اإلجراءات اخلاصة
لألمم املتحدة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واخلبري
املستقل املعين مبسألة الزتامات حقوق اإلنسان املتعلقة ببيئة نظيفة وآمنة وحصية ومستدامة" ،إذا خذلنا بيئتنا فإننا خنذل
محاية حقوقنا اإلنسانية" 22 ،أبريل/نيسان .2013
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اخلاص املعين حبقوق حرية التجمع السيمل وتكوين امجلعيات ،الذي قد يتحرك يف حال
وقوع انهتااكت حلق املدافعني عن حقوق األرض يف حرية التجمع السيمل واحلق يف تكوين
امجلعيات
أثناء دورة نومفرب/ترشين الثاين  2013اخلاصة بفريق األمم املتحدة العامل
املعين باالحتجاز التعسيف ،قام الفريق باعمتاد قرار بشأن حالة السيد كو
هتني كياو ،قائد حركة قوى تيار الدميقراطية ( ،)MDCFويه منمظة جممتعية
متثل املجمتعات الساكنية عىل املستوى القاعدي وتناضل ضد االستيالء عىل
األرايض وانهتااكت حقوق اإلنسان األخرى يف بورما .يف  30يوليو/متوز
 2013نظم السيد كو هتني كياو مظاهرة سملية أمام حممكة مشال أولكابا
للتنديد باالستيالء عىل جزء من أرايض ثالثة أفراد من أعضاء املجمتعات،
وقد شارك الثالثة بدورمه يف املظاهرة .بعد ثالثة أيام مت استدعاء األربعة إىل
خمفر الرشطة "ملناقشة" .وما إن وصلوا حىت مت اهتامهم بـ "إهانة الدولة"
(بند ( 505ج) من قانون العقوبات) وأحيلوا رسيعًا إىل احملمكة اليت قبلت
بالقبض علهيم وأرسلهتم إىل جسن إنسني .ويف الرأي الصادر عن الفريق
العامل ،قال الفريق العامل إن احتجاز السيد كو هتني كياو متعسف ،وطالب
احلكومة باإلفراج عنه .يف  11ديمسرب/اكنون األول  2013مت اإلفراج عنه
مبوجب عفو رائيس لكن عاودت السلطات احتجازه يف اليوم نفسه بناء عىل
هتم بالتحريض .ويف هناية املطاف ُأفرج عنه بقرار عفو رائيس آخر بتارخي 31
ديمسرب/اكنون األول  .2013مث أعيد اعتقاله يف  5مايو/أيار  .2014تلىق عدة
أحاكم من عدة حمامك يف  4يونيو/حزيران و 24يونيو/حزيران و 9يوليو/متوز
 2014باحلبس ثالثة إىل ستة أهشر .وحىت أغسطس/آب اكن ما زال حمتجزًا
بجسن إنسني يف رانغون .لكن قرار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسيف
يعد خطوة إجيابية ميكن استخدامها يف أنشطة املنارصة احمللية والدولية
لملطالبة باإلفراج عنه فورًا ودون قيد أو رشط وكذا اإلفراج عن املدافعني
اآلخرين عن حقوق األرض.
هناك فريق عامل آخر يتبع األمم املتحدة ،هو الفريق العامل املعين مبسألة حقوق
اإلنسان والرشاكت عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األمعال ،املعروف أيضًا
مبمسى "الفريق العامل املعين باألمعال وحقوق اإلنسان" ،أقر حتديدًا باحلاجة امللحة
للتصدي لملشلكات اليت يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان ،ال سميا يف أعقاب زيارة
الفريق العامل إىل أذربيجان يف أغسطس/آب 164 .2014

 .164انظر الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والرشاكت عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األمعال .البد أن تقود
حقوق اإلنسان أجندة تمنية أذربيجان املستقبلية – فريق خرباء األمم املتحدة 27 ،أغسطس/آب .2014
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ويف تقرير الفريق العامل املعين باألمعال وحقوق اإلنسان الذي رفعه إىل الدورة
الثالثة والعرشين ملجلس حقوق اإلنسان ،أعرب الفريق العامل عن أسفه لـ "املنازعات
بني املجمتعات واألمعال التجارية اليت أدت إىل مضايقات واضطهاد ألفراد املجمتعات
املترضرة ،وكذا املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين حيققون وحيتجون ويسعون لملساءلة
وإتاحة سبل االنتصاف لضحايا االنهتااكت املذكورة املتصلة بأنشطة األمعال التجارية"165 .
لكن ورمغ بعض اخلطوات اإلجيابية ،تمشل مواقف حول بعض القضايا واحلاالت (انظر
أعاله وأدناه) ،فإن الفريق العامل مل يقم إىل اآلن بدجم محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
بشلك ممهنج يف جمريات معله ،وال هو قدم تعريفًا آمرًا بااللزتامات واملسؤوليات املرتتبة
عىل األمعال التجارية مبوجب األدلة التوجهيية ،فميا خيص احرتام – ورمبا أيضًا محاية –
حقوق املدافعني عن حقوق األرض.
يف  11يونيو/حزيران  2013قامت عدة إجراءات خاصة ،مهنا املقرر اخلاص
املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،واملقرر اخلاص املعين باحلق يف
الغذاء والفريق العامل املعين باألمعال التجارية وحقوق اإلنسان ،بإرسال
مراسلة إىل حكومة اهلند بشأن املضايقات القضائية عىل األخص والرتهيب
واالعتداءات عىل عنارص حركة  Anti-POSCOالشعبية .هذه احلركة يه
مجتع مظيل العنيف يسىع منذ  2005إىل معارضة إنشاء منشأة الصلب
الشاملة وامليناء من قبل رشكة من كوريا اجلنوبية يه بوهانغ للحديد والصلب
 ،POSCOيف مقاطعة جاغاتسينغبور ،بوالية أوديشا .هذه احلركة تليق
الضوء عىل اعتبارات حقوق اإلنسان اخلاصة بالساكن الذين يعيشون يف عدة
قرى باملنطقة املتأثرة باملمجن املقرتح166.
وأخريًا ،جيدر بالذكر األثر األكرب املمكن ملختلف مقرري األمم املتحدة اخلاصني إذا تعاونوا
معًا من منطلق خمتلف جماالت خرباهتم بشأن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان.
يف  3يونيو/حزيران  2013قام لك من املقررين اخلاصني باألمم املتحدة
املعنيني حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،واحلق يف التجمع السيمل وتكوين
امجلعيات ،وحقوق الشعوب األصلية ،واإلعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات
موجزة وتعسفًا ،بإرسال مراسلة مشرتكة إىل حكومة الربازيل 167عىل صلة
بأمعال العنف املرتكبة ضد الشعوب األصلية مبحلية بورييت بوالية ماتو غروسو
.165انظر فريق األمم املتحدة العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والرشاكت عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األمعال.
"تقرير الفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والرشاكت عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األمعال ،وثيقة األمم املتحدة رمق:
 A/HRC/23/32، 14مارس/آذار .2013
.166انظر إجراءات األمم املتحدة اخلاصة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان" ،مراسلة مشرتكة حلكومة اهلند،
رمق IND 7/2013"، 24فرباير/شباط .2014
 .167انظر إجراءات األمم املتحدة اخلاصة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان" ،مراسلة مشرتكة إىل حكومة الربازيل،
رمق  BRA 2/2013"، 3يونيو/حزيران .2013
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مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري فرانك ال رو ،يتحدث إىل فالحني من باخو أغوان،
يف منطقة كولون ،أثناء زيارة إىل تيغاسيغالبا بتارخي  9أغسطس/آب ( 2012اهلندوراس).
© AFP PHOTO/Orlando SIERRA

دو سول .يف  30مايو/أيار  2013استخدمت الرشطة العنف يف اإلخالء
القرسي لنحو ألف خشص من ساكن التريينا األصليني ،إلبعادمه عن قطة
أرض اكنوا قد احتلوها ألسبوعني يف سياق حترك يف محلة لـ "اسرتداد
األرايض" .رمسيًا ،مت ختصيص األرض ملالك خاص لكن اكنت قطعة األرض
يف زمام منطقة تناقلت التقارير أن وزارة العدل ارتأت أهنا جزء من أرايض
ختص الساكن األصليني .وأثناء اإلخالءُ ،قتل غابرييل أوزيل جراء رصاص
أطلقته الرشطة ،حسب املزامع .ويف سبمترب/أيلول ردت احلكومة الربازيلية
قائلة إن ثالثة حتقيقات جتري بشأن وفاة غابرييل أوزيل 168.لكن يف ديمسرب/
اكنون األول  2013مت اإلعالن من قبل الرشطة الفدرالية أن تلك التحقيقات مل
تصل إىل يشء ألن الرصاصة املسؤولة عن مقتل أوزيل مل يمت العثور علهيا169 .
ويف يونيو/حزيران  2014وبناء عىل طلب من الوزارة الفدرالية العمومية ،تولت
الرشطة الفدرالية القضية 170 .ويف ردها عىل املالحظات بشأن املراسالت
املرسلة للحكومات والردود اليت مت تلقهيا و ُنرشت يف فرباير/شباط ،2014
أعربت املقررة اخلاصة السابقة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان
 .168انظر إجراءات األمم املتحدة اخلاصة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان" ،مراسلة مشرتكة إىل حكومة الربازيل،
رمق " ،BRA 2/2013رد الدولة  16سبمترب/أيلول .2013
 .169انظرGlobo 1 (G1 Mato Grosso Do Sul) Article, “Inquérito Sobre Morte de Indígena Em Fazenda É :

Inconclusivo, Diz PF Em MS”, January 8, 2014.
 .170انظرGabriel Maymone and Patricia Belarmino Article, “Na Sede Da PF, Índios Pedem Nova Investigação :
Sobre Morte de Oziel”, in Correio Do Estado, May 30, 2014; Aliny Mary Dias Article, “MPF Determina E PF
Retoma Investigação de Morte de Indígena Durante Confronto”, in Campo Grande News, June 6, 2014.
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عن معيق قلقها إزاء مناخ العنف والضغط املسمتر ،حسب التقارير ،ويمشل
أمعال قتل ومضايقات وهتديدات وجترمي ،حبق عدة منمظات وحراكت اجمتاعية
وجممتعات من الساكن األصليني ،يدافعون عن حقوق بيئية وحقوق متعلقة
باألرض يف الربازيل171 .
باإلضافة إىل الواليات اخلاصة محلاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وتلك اليت
تتصدى مبارشة ملسألة حقوق األرض ،توجد عدة واليات خاصة تتعاىط مع
االنهتااكت النامجة عن مقع املعارضني املعنيني حبقوق اإلنسان واملدافعني
عهنم .هذه اآلليات قد تلعب دورًا مه ً
ام بضم محاية املدافعني إىل معلها
والتصدي لإلفالت من العقاب عىل انهتااكت حقوق اإلنسان اجلسمية.
اإلجراءات اخلاصة اإلقلميية
عىل املستوى اإلقليمي فإن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واللجنة
األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،ميكهنام بدورمها توفري تدابري امحلاية
لملدافعني عن حقوق األرض.
لك من جلنة البلدان األمريكية واللجنة األفريقية منحتا الوالية لعدد من املقررين
اخلاصني ،الذين يعملون بنفس طريقة معل اإلجراءات اخلاصة باألمم املتحدة.
يهسمون يف تعزيز معل اللجنتني يف خمتلف املجاالت املتخصصة .املقررون اخلاصون
اإلقلمييون املعنيون باملدافعني عن حقوق اإلنسان وذوي الواليات اإلقلميية األخرى ميكهنم
أن يهسموا يف زيادة انكشاف املدافعني عن حقوق األرض من خالل البيانات الصحفية
والتقارير والندوات واالشتباك يف حوار مع الدول بشأن تلك القضايا .وهلذا اهلدف ،البد من
ذكر أن مكتب املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان بلجنة البلدان األمريكية
حلقوق اإلنسان قد أوىل اهمتامًا خاصًا باملدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني بقضايا
األرض172.
وعىل املستوى األورويب ،قام مفوض حقوق اإلنسان ملجلس أوروبا بسن
آلية محلاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وتطوير بيئة متكهنم من االضطالع
بأنشطهتم .مت تدعمي دور اآللية مبوجب "إعالن جلنة وزراء جملس أوروبا بشأن حتسني
محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وتعزيز أنشطهتم" الصادر يف  ،2008وقد منح الوالية
ملفوض حقوق اإلنسان باملتابعة بشأن هذا املوضوع.
 .171انظر جملس حقوق اإلنسان" ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان مرغريت سياكغيا" ،وثيقة
األمم املتحدة رمق A/HRC/25/55/Add.3، 28 :فرباير/شباط .2014
 .172انظر ،من بني آخرين ،جلنة البلدان األمريكية" ،التقرير الثاين بشأن وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األمريكتني"،
 31ديمسرب/اكنون األول  .2011من  28إىل  30مايو/أيار  ،2012شارك أيضًا عدد من أعضاء األمانة التنفيذية للجنة البلدان
األمريكية يف جلسة علنية وندوة أاكدميية دولية حول "موقف املدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني باملجمتعات الفالحية يف باخو
أغوان" ،يف توكوا ،كولون ،باهلندوراس .منطقة باخو أغوان معروفة بأهنا تهشد أحد أعنف املنازعات عىل األرايض يف أمرياك
الوسىط ،وأثناء تلك األزمة وقع مدافعون عن حقوق األرض حضايا للكثري من أمعال الرتهيب واالعتداءات والقتل.
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وعىل مستوى جملس أوروبا أيضًا أنشأت امجلعية الربملانية ملجلس أوروبا والية مقرر
وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان ،الذي ميكنه التعامل علنًا يف القضايا الفردية اخلاصة
باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،وأن يرفع التقارير بشلك منتظم إىل امجلعية الربملانية بشأن
موقف املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الدول أعضاء جملس أوروبا.
***
تعد خمتلف اآلليات واإلجراءات اإلقلميية والدولية اليت استعرضناها أدوات
مفيدة لملدافعني عن حقوق األرض ،ليضغطوا هبا عىل الدول من أجل وقف
انهتااكت حقوق اإلنسان وتوفري االنتصاف علهيا .لكن سعة تلك اآلليات
واإلجراءات اخلاصة بتقدمي امحلاية حتف هبا بعض أوجه القصور.
أولًا ،يف أغلب احلاالت ،فإن املراسالت املرفوعة للحكومات جيب أن تبىق رسية حىت
االنهتاء من املراسلة وردها مع احلكومة املعنية .من مث ال يعرف املشتكون باإلجراءات
املتخذة بشأن قضايامه وال يعرفون ما إذا اكنت الدولة قد ردت أم يه جتاهلت املراسلة.
ثانيا ،معدل رد احلكومات ما زال منخفضًا .عىل سبيل املثال فإن املقررة اخلاصة
السابقة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت سياكغيا ،تقدر أن أثناء تولهيا
املنصب ( )2014 – 2008فإن أقل من نصف املراسالت املرسلة للدول وصلت علهيا
ردود 173.ال تقر الردود بالرضورة بواقع انهتااكت حقوق اإلنسان ،أو يه ترد فهيا خطوات
لوقف االنهتااكت أو توفري االنتصاف علهيا.
ثالثًا ،ال ميكن أن تضمن اآلليات املتابعة املهنجية مجليع القضايا بسبب قصور
املوارد .من مث مفن الصعب مراقبة ما إذا اكنت الدول قد سعت لتوفري االنتصاف عىل
االنهتااكت ،أو كيف ،حلقوق املدافعني عن حقوق األرض ،حىت ولو اكنت تزمع أهنا ستتخذ
إجراءات وحتراكت.
رابعًا ،يف حني أن بعض هذه اآلليات قد تقوم بزيارات للدول ،فهو عدد حمدود من الزيارات
بسبب نقص املوارد من جانب ،وألنه من الرضوري أن تمت دعوهتا أولًا أو أن تستصدر
موافقة الدول املسبقة قبل إجراء الزيارات.
وأخريًا ،مفن املهم تذكر أن هذه اإلجراءات ليست يف حد ذاهتا آليات لإلنفاذ .إن االلزتام
بتوصيات اآلليات صاحبة الوالية ُترتك لتقدير الدول ،رمغ أن التوصيات الصادرة من تلك
اإلجراءات واآلليات تستند إىل مواثيق ُملزمة قانونًا .وبسبب عدم توفر اإلنفاذ الرمسي
 .173انظر جملس حقوق اإلنسان" ،تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مرغريت سياكغيا" ،وثيقة
األمم املتحدة رمق A/HRC/25/55، 23 :ديمسرب/اكنون األول .2013
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وآليات املتابعة ،مفن املستحيل إجراء تقيمي دقيق لدرجة تنفيذ الدول لتلك التوصيات .يف
بعض احلاالت يكون من الواحض أن التوصيات مل ُتنفذ باملرة.
يف  20ديمسرب/اكنون األول  ،2012قام املقررون اخلاصون املعنيون حبالة
املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري،
وحقوق حرية التجمع السيمل وتكوين امجلعيات ،والفريق العامل املعين
باالختفاءات القرسية أو غري الطوعية ،بإرسال رسالة مشرتكة إىل مجهورية
الوس الشعبية الدميقراطية بشأن االختفاء القرسي لـ سومباث
سومفون بتارخي  15ديمسرب/اكنون األول  174 .2012اكن سومفون ناشطًا
فميا يتعلق مبشلكات االستيالء عىل األرايض يف الوس ويساعد الضحايا يف
الكشف معا تعرضوا له من انهتااكت .اختىف بعد أن شارك يف جلنة لتنظمي
مقة منتدى الشعوب اآلسيوية األوروبية اليت انعقدت يف نومفرب/ترشين الثاين
 2012قبل القمة الرمسية األسيوية األوروبية .ورمغ ثالثة ردود من الدولة ،بني
يناير/اكنون الثاين ويونيو/حزيران  2013تعهدت فهيا بـ "اكتشاف احلقيقة من
أجل جلب اجلناة للعدالة ومضان العدالة لسومباث ولعائلته مبوجب القانون"175
فقد أخفقت حكومة الوس يف إجراء التحقيقات املناسبة يف القضية وحىت
أكتوبر/ترشين األول  2014اكن مصري هذا املدافع عن حقوق األرض ما
زال جمهولًا .مكا جيدر بالذكر أن هناك منمظتني من املنمظات الدولية ،مها
اآلسيان وجامعة الدول العربية ،تفتقران إىل آليات مسؤولة عن محاية املدافعني
عن حقوق اإلنسان .املدافعون من تلك املناطق ليس أمامهم خيار إذن سوى
االعمتاد حرصًا عىل اآلليات البديلة ،مثل آليات األمم املتحدة.
 .3االحتاد األورويب وأدوات منمظة األمن والتعاون يف أوروبا/مكتب املؤسسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان  OSCE/ODIHRاخلاصة حبامية املدافعني عن
حقوق اإلنسان
عىل مدار السنوات الثالث األخرية ،قام االحتاد األورويب ومكتب املؤسسات الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ( )ODIHRالتابع ملنمظة األمن والتعاون يف أوروبا ( )OSCEبإعداد أدوات
مصممة ملساعدة الدول األعضاء باملنمظتني عىل تنفيذ الزتاماهتا اخلاصة حبامية املدافعني
عن حقوق اإلنسان.

 .174انظر اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان" ،مراسلة مشرتكة إىل حكومة الوس الشعبية الدميقراطية،
رمق LAO 3/2012"، 20ديمسرب/اكنون األول .2012
 .175انظر اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان" ،مراسلة مشرتكة إىل حكومة الوس الشعبية الدميقراطية،
رمق  LAO 3/2012"،رد الدولة 3 ،يناير/اكنون الثاين  ،2013رد الدولة  25مارس/آذار  ،2013رد الدولة  6أكتوبر/ترشين األول
.2013
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ورمغ أن تلك األدوات متثل تطورًا إجيابيًا ،فهي يف الوقت نفسه مقترصة من واقع كوهنا
تفتقر إىل آليات للرصد واملراقبة أو اإلنفاذ.
احلق أنه إىل اآلن وعىل مستوى االحتاد األورويب ومنمظة األمن والتعاون يف أوروبا ،ما
زالت ال توجد آليات مقررين خاصني .يصعب هذا أكرث من مراقبة ورصد تنفيذ مجموعيت
األدلة التوجهيية ،إذ ُيعهد يف هناية املطاف بالتنفيذ للدول األعضاء .لكن ُيالحظ أن البناء
املؤسسايت القوي لالحتاد األورويب جيعل املنمظة جمهزة للتعامل واملتابعة فميا يتعلق
مبسألة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مكا نوحض أدناه.
أدلة االحتاد األورويب التوجهيية بشأن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
يف عام  2004اعمتد جملس االحتاد األورويب األدلة التوجهيية بشأن محاية املدافعني عن
حقوق اإلنسان ،وقد مت تنقيحها يف عام  .2008هذه األدلة التوجهيية حتتوي عىل مقرتحات
معلية مقدمة هليائت االحتاد األورويب ومؤسساته وبعثاته (سفارات الدول األعضاء باالحتاد
األورويب وكذا وفود االحتاد األورويب) بغية تعزيز حتراكت االحتاد األورويب اخلاصة
بدمع ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الدول األخرى وكذا من خالل اهليائت
متعددة األطراف .هذه األدلة التوجهيية ليست ُملزمة قانونًا ،لكن تشلك الزتامًا سياسيًا
واحضًا وقويًا من مؤسسات االحتاد األورويب والدول األعضاء باالحتاد ،هبدف وضع
محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف صدارة أولويات أجندة السياسة اخلارجية لالحتاد
األورويب ،من منطلق محاية حقوق اإلنسان .مكا تساعد هذه األدلة التوجهيية بعثات االحتاد
األورويب واملمثلني الدبلوماسيني للدول األعضاء باالحتاد عىل تعريف وتوضيح هنجهم إزاء
املدافعني عن حقوق اإلنسان.
مبوجب األدلة التوجهيية يمت تجشيع الدول األعضاء باالحتاد األورويب وممثلهيا الدبلوماسيني
عىل :تنظمي اجمتاعات دورية مع املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ توفري االعرتاف العلين
باملدافعني عن حقوق اإلنسان ومعلهم؛ مراقبة احملامكات اليت تمت حبق املدافعني عن حقوق
اإلنسان؛ زيارة املدافعني عن حقوق اإلنسان احملتجزين؛ اختاذ إجراءات طارئة لصاحل
املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر؛ تطوير اسرتاتيجيات حملية لتنفيذ األدلة
التوجهيية؛ تعزيز اآلليات اإلقلميية والدولية اخلاصة حبامية املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وضعت الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية ( )EEASواملفوضية األوروبية األساس لوحدات
تنسيق مسؤولة عن حقوق اإلنسان والدميقراطية مضن وفود االحتاد األورويب ،تتعاىط مع
اجلانب اخلاص بترصيف األمور واجلانب السيايس .قامئة وحدات التنسيق تتوفر عىل
الرابط التايلhttp://www.eidhr.eu/focal-points#:
باإلضافة إىل التحراكت "احمللية" ،فإن األدلة التوجهيية لالحتاد األورويب تطالب أيضًا
رائسة االحتاد األورويب واملمثل السايم للسياسة اخلارجية واألمنية املشرتكة لالحتاد
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األورويب ،واملمثل الخشيص لـ  SG/HRاملعين حبقوق اإلنسان ،واملمثلني واملبعوثني
اخلاصني باالحتاد األورويب ،وممثيل الدول األعضاء واملفوضية األوروبية بالتصدي لقضية
محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف إطار زياراهتم إىل الدول األخرى .مكا تنص األدلة
التوجهيية عىل أن "احلوار السيايس بني االحتاد األورويب والدول األخرى واملنمظات
اإلقلميية ،جيب أن يشمتل عىل وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان ،لدى االقتضاء" .يف
واقع األمر أن مؤسسات االحتاد األورويب وممثليه ،عىل مستويات خمتلفة ،تزايد تدخلهم
يف مسألة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وإن اكنت درجة التدخل ،لسوء الطالع ،مسمترة يف
كوهنا متباينة من دولة ألخرى ،بناء عىل اعتبارات سياسية.
يف يونيو/حزيران  2014اعمتد جملس االحتاد األورويب مالحظات ختامية مبناسبة الذكرى
العارشة إلقرار األدلة التوجهيية لالحتاد األورويب ،ذكر فهيا أن "سوف يكثف االحتاد
األورويب تواصله لصاحل من يعملون يف مناطق بعيدة وريفية"مع الرتحيب بزيادة الرتكزي من
قبل مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان عىل حقوق اإلنسان واملدافعني عهنا ،حيث
تكون تلك احلقوق وهؤالء املدافعني يف أكرث املواقف خطرًا.
وحدة تنسيق مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان/منمظة األمن
والتعاون يف أوروبا املعنية حبامية املدافعني عن حقوق اإلنسان
يف ديمسرب/اكنون األول  2003أنشأ مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
التابع ملنمظة األمن والتعاون يف أوروبا ،يف وارسو ،برناجما خاصا ُيعىن حبرية تكوين
امجلعيات ،ومنذ عام  2007أنشأ تبعه وحدة تنسيق لملدافعني عن حقوق اإلنسان .وحدة
التنسيق هذه "ترصد وتراقب عن كثب حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وتتعرف عىل
بواعث القلق وتسىع لتعزيز ومحاية مصاحلهم" .يف يونيو/حزيران  2014دشن مكتب
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان األدلة التوجهيية اخلاصة حبامية املدافعني عن
حقوق اإلنسان ،اليت تنص عىل توصيات تستند إىل القانون الدويل واإلقليمي القامئ،
ومعايري وممارسات دولية وإقلميية .هذه األدلة التوجهيية تدعو الدول املشاركة باملكتب
إىل إنشاء آليات محلاية املدافعني عن حقوق اإلنسان داخل أراضهيا ويف الدول األخرى،
من خالل ممثلهيا الدبلوماسيني ،وذلك باالستناد إىل تعليق عام  2011بشأن إعالن األمم
املتحدة اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان – الذي نرشته املقررة اخلاصة املعنية حبالة
املدافعني عن حقوق اإلنسان – وإىل األدلة التوجهيية األوروبية اخلاصة باملدافعني عن حقوق
اإلنسان .إن الفقرة  16من األدلة التوجهيية لملكتب تشدد عىل أن "هناك مجاعات بعيهنا
من املدافعني عن حقوق اإلنسان يعانون من خماطر أكرب ،مهنم [ ]...املدافعني عن حقوق
اإلنسان املعنيني باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية ،واحلق يف الصحة واحلقوق
البيئية واألرض ومساءلة الرشاكت".
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ب – آليات حقوق اإلنسان العامة املتوفرة لملدافعني عن
ّ
متكن من االنتصاف
حقوق األرض واليت
 .1اهليائت الدولية واإلقلميية شبه القضائية اليت ميكن استخدامها يف
حماسبة الدول عىل املضايقات حبق املدافعني عن حقوق األرض
ميكن أيضًا لملدافعني عن حقوق األرض رفع شاكوى ودعاوى أمام هيائت شبه قضائية
خمتصة بتليق الشاكوى اخلاصة باحلاالت الفردية لدى استيفاء رشوط معينة .رمغ أن
توصياهتا ليست يف حد ذاهتا ُملزمة قانونًا ،فإن الدول األطراف ،لكوهنا ُملزمة باالتفاقيات
واملواثيق ،علهيا الزتام بأن تعمل عىل حتقيق استنتاجاهتا.
هيائت األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات
ميكن لملدافعني عن حقوق األرض استخدام هيائت األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات
عندما ُتنهتك حقوقهم .هذه اهليائت يه جلان من اخلرباء املستقلني تعكف عىل مراقبة
ورصد تنفيذ مواثيق حقوق اإلنسان الدولية األساسية ،من خالل نظام للتقارير ومن خالل
آليات للشاكوى.
عىل سبيل املثال فإن جلنة مناهضة التعذيب ،يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن
التقريرين اخلامس والسادس املدجمني حول غواتمياال (مايو/أيار ،)2013
أشارت إىل موقف املدافعني عن حقوق األرض املقلق للغاية يف الدولة .أوحضت
أن" :إن اللجنة تعلن عن اسمترار قلقها إزاء أعداد الهتديدات واالعتداءات
املسمترة يف كوهنا كبرية ،وتمشل أمعال القتل واسهتداف املدافعني عن حقوق
اإلنسان ،ال سميا من ينشطون مبجال الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية ومن
يعملون عىل قضايا عىل صلة باحلق يف األرض وحقوق العمل والبيئة ،رمغ
توصيات من هيائت مراقبة حقوقية كثرية .وعىل صلة باملذكور ،فإن اللجنة تشري
بقلق إىل تقرير ذكر أن  15مدافعًا عن حقوق اإلنسان قد ُقتلوا يف الفرتة من
يناير/اكنون الثاين إىل أكتوبر/ترشين األول  .2012مكا تعرب اللجنة عن قلقها
إزاء التقارير اليت ذكرت أن قلة من اإلدانات عىل اجلرامئ ضد املدافعني عن
حقوق اإلنسان يه اليت حتققت إىل اآلن .مكا تشري اللجنة بقلق إىل تقارير
حول محالت مت شهنا ،مبا يف ذلك يف اإلعالم ،لزنع املصداقية عن أنشطهتم
وأن نظام العدالة اجلنائية قد اس ُتخدم يف مقاضاهتم" .ويف توصياهتا ،دعت
اللجنة "الدولة العضو إىل االعرتاف علنًا بالدور املهم الذي يلعبه املدافعون
عن حقوق اإلنسان يف مساعدهتا بالوفاء بالزتاماهتا مبوجب االتفاقية ،وأن
107

مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

تتخذ اخلطوات الالزمة لتيسري معلهم" .مكا طالبت الدولة بأن "تضاعف
من جهودها لضامن امحلاية الفعالة والسالمة واألمان البدين لملدافعني
عن حقوق اإلنسان يف مواجهة الهتديدات واالعتداءات اليت يتعرضون هلا
بسبب أنشطهتم؛ ومضان التحقيقات الرسيعة واملستفيضة والفعالة يف مجيع
الهتديدات واهلجامت اليت تسهتدف املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ومضان
حمامكة املسؤولني عن تلك األمعال ومعاقبهتم حبسب جسامة أفعاهلم؛ ومضان
اسمترار تواجد وحدة حتليل االعتداءات عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان"176.
وباملثل ،يف املالحظات اخلتامية بالتقرير املبديئ حول إندونيسيا الصادر
يف يوليو/متوز  ،2013أعربت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن خماوفها
إزاء "التقارير اليت تفيد بأن الدولة الطرف تستخدم جهازها األمين يف معاقبة
املعارضني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان" وأهابت بسلطات الدولة
أن تتخذ "خطوات معلية إلهناء إفالت رجال األمن من العقاب معا ُيرتكب من
أمعال قتل تعسفية وخارج نطاق القضاء ( )...وإجراءات مناسبة محلاية حقوق
املعارضني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان (و) أن حتقق بشلك
مهنيج وفعال وتقايض قضايا القتل خارج نطاق القضاء ،ومعاقبة املسؤولني
يف حال إدانهتم؛ وتوفري تعويضات مناسبة لعائالت الضحايا" 177.ميكن
للهيائت املنشأة مبوجب معاهدات أن تتحرك بصفهتا هيائت شبه قضائية
ميكهنا استقبال والتعامل مع الشاكوى
الفردية اليت تحُ ال بعد ذلك إىل الدولة
الطرف املختصة (رشيطة أن تقبل الدولة
املعنية طواعية اختصاص اهليئة املنشأة
مبوجب معاهدة ذات الصلة ،بأن تراجع
األخرية شاكوى األفراد) .العديد من
هذه اهليائت خمتصة بالتعامل مع
الشاكوى الفردية املتعلقة باملضايقات
اليت ياكبدها املدافعون عن حقوق
األرض178.

أنور سادات وديدى شانياغو رهن احتجاز
الرشطة (إندونيسيا)© KontraS .

 .176انظر جلنة مناهضة التعذيب ،مالحظات ختامية بشأن التقريرين الدوريني اخلامس والسادس املدجمني لغواتمياال ،وثيقة
األمم -5املتحدة رمقCAT/C/GTM/CO/5-6 24 :يونيو/حزيران .2013
 .177انظر جلنة حقوق اإلنسان ،مالحظات ختامية حول تقرير إندونيسيا األول ،وثيقة األمم املتحدة
رمق CCPR/IND/CO/1 21 :أغسطس/آب .2013
 178اهليائت املنشأة مبوجب معاهدات ذات الصلة باملدافعني عن حقوق األرض تمشل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،وجلنة
احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية ،وجلنة مناهضة التعذيب ،وجلنة االختفاءات القرسية ،وجلنة القضاء عىل المتيزي
العنرصي ،وجلنة حقوق الطفل ،وجلنة القضاء عىل المتيزي ضد املرأة.
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تحمس إجراءات تقدمي الشاكوى الفردية لملدافعني بتقدمي شاكوى إىل هيائت
األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات إزاء انهتااكت حقوق اإلنسان ذات
الصلة باختصاصات اهليائت .ميكن للهيئة أن تتقدم بتوصيات تدعو الدولة إىل اختاذ
اإلجراءات املناسبة يف ظرف  180يومًا ،عندما – وبعد حفص رد الدولة وحفص الشكوى
– تعترب أن الدولة مسؤولة عن انهتااكت حلقوق اإلنسان .لدى مجيع اهليائت املنشأة مبوجب
معاهدات إجراءات لملتابعة ترصد وتراقب من خالهلا ما إذا اكنت الدولة نفذت توصياهتا.
هذا السبيل املتاح لالنتصاف أداة مهمة لصاحل املدافعني عن حقوق األرض ويستحق أن
ُيستخدم بشلك أكرث مهنجية .لكن لسوء الطالع ،فإن هذا اإلجراء مل ُيستخدم بالقدر الاكيف
حىت اآلن من قبل املدافعني عن حقوق اإلنسان بشلك عام ،واملدافعني عن حقوق األرض
حتديدًا ،يف القضايا اخلاصة حباميهتم واملعوقات اليت تعرتض معلهم.
جيدر باملالحظة أيضًا أن آلية الشاكوى الفردية يه إجراء شبه قضايئ ويتطلب استيفاء
رشوط قانونية معينة ،مثل استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية .ومن مث ،ميكن للهيائت
املنشأة مبوجب معاهدات أن تكون أداة مفيدة يمت اللجوء إلهيا للحصول عىل قرار متوسط
األجل أو طويل األجل إزاء انهتاك معني ،لكن آلية الشاكوى قد ال تكون اإلجراء األنسب لدى
التعامل مع املواقف اليت يتطلب اخلطر القامئ فهيا ردًا عاجلًا.
"التدابري املؤقتة"
باإلضافة إىل آليات الشاكوى ،فإن يف لك جلنة وحدة مسؤولة عن اختاذ تدابري عاجلة
إذا اكن مثة رضر ال ميكن جربه عىل وشك احلدوث قبل أن يمت حفص القضية عرب املسار
املعهود .يمت وضع األسس اخلاصة هبذه التدابري املؤقتة من قبل اللجان لك جلنة عىل حدة.
المسة املشرتكة يه أن اللجنة املعنية ميكهنا أثناء أية مرحلة من املراحل السابقة عىل نظر
القضية ،أن تصدر طلبًا للدولة الطرف مبا ُيعرف مبمسى "التدابري املؤقتة" ،من أجل منع
وقوع رضر ال ميكن جربه .ويف العادة تصدر هذه الطلبات ملنع حتراكت وإجراءات ميكن
أال يتسىن الرتاجع عهنا فميا بعد ،مثل تنفيذ عقوبة إعدام أو ترحيل خشص يواجه خطر
التعذيب179.
هناك هيائت إقلميية أخرى ،مثل احملمكة األوروبية حلقوق اإلنسان ( 180)ECHRوجلنة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،ميكهنا اختاذ إجراءات طارئة مماثلة .النظام اخلاص بـ
"التدابري الوقائية" بلجنة البلدان األمريكية يمت استعراضه تفصيلًا أدناه.
 .179انظر مكتب املفوض السايم حلقوق اإلنسان 23 ،سؤالًا متكررًا حول إجراءات شاكوى اهليئة املنشأة مبوجب معاهدة.
 .180عندما تتلىق احملمكة األوروبية حلقوق اإلنسان طلبًا فلها أن تقرر مبوجب القاعدة  39من قواعد احملمكة أن عىل الدولة
اختاذ تدابري مؤقتة فميا تسمتر يف حفص القضية .يتلخص األمر عادة يف مطالبة الدولة باالمتناع عن فعل إجراء ،مثل إعادة
أخشاص إىل دول ُيزمع أهنم سيتعرضون فهيا لملوت أو التعذيب .انظرECHR, Factsheet - Interim measures, January:
2013
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آليات تقدمي الشاكوى اإلقلميية
يف لك من جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واللجنة األفريقية حلقوق
اإلنسان والشعوب أيضًا آلية لتقدمي الشاكوى الفردية ،ومبوجهبا ميكن
التحقيق يف االنهتااكت حلقوق املدافعني عن حقوق األرض .بعد حتليل املراسلة،
ميكن للجنة أن تصدر توصية تطلب – من بني أمور أخرى – من الدولة أن حتقق مع
األخشاص املسؤولني وأن تعاقهبم ،وأن توفر اجلرب عىل الرضر الذي تسببوا فيه ،وأن تعمتد
تدابري حمددة أو أن تع ّدل الترشيعات ذات الصلة .ويف الظروف الطارئة أو احلساسة ،ميكن
لتلك اآلليات أن تطالب الدولة باعمتاد "تدابري مؤقتة" من أجل منع وقوع رضر ال ميكن جربه
حبق األخشاص الذين ُتنظر قضيهتم .يف املايض ،استخدم مدافعون عن حقوق األرض
يف خطر سبل االنتصاف اليت توفرها جلنة البلدان األمريكية .لكن معلية تقدمي الشاكوى
ُمرهقة ،ويف بعض الظروف ال ميكن استيفاء مطلب استنفاد آليات االنتصاف احمللية .مكا
أن فرتات التأخري يف نظر الشاكوى طويلة للغاية.
يف عام  1994استقبلت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان شكوى من
اللجنة املختصة باألرض ،ومركز العدالة والقانون الدويل ( )CEJILوهيومن
رايتس ووتش/األمريكتان بشأن الربازيل وادعت الشكوى أن مجموعة اغتياالت
قد تشلكت من قبل كبار مالك األرايض يف بارا "وقد تورطت باملشاركة مع
بعض السلطات احمللية وضباط رشطة وعاملني بالقضاء يف اغتيال خشصيات
عىل صلة باحتالل األرايض باملنطقة ،أو يشتبه يف صلهتم هبذه األمعال،
وأخشاص ينارصون حقوق العامل الريفيني" .قتلت تلك املجموعة ما ال يقل عن
مخسة أخشاص 181وردت أمساهئم عىل قامئة اغتياالت معروفة مبمسى "قامئة
وجرح وهرب آخرون بسبب هتديدات القتل .يف
زينغوارا" ،ومت اختطاف آخرين ُ
عام  1999قالت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية أن "هذه امحللة متت بتهسيالت
مبارشة من ضباط رشطة ،والذين من خالل أمعال انهتجوها أو امتنعوا عهنا،
أخفقوا يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لفرض النظام وسيادة القانون ( )...وتأخري
ال دايع له يف حتقيقات الرشطة رمغ جسامة االهتامات ( )...وتورط الرشطة
بأمعال أو امتناع عن أمعال أدت إىل عدم تنفيذ أوامر توقيف ( )...وعدم املعاقبة
عىل تهسيل فرار احملرضني واجلناة املتورطني يف تلك امحللة من الجسون".
نتيجة لذلك أوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بـ "إجراء حتقيق مستقل
واكمل وجاد وغري منحاز ( )...من أجل التعرف عىل مجيع املسؤولني ومعاقبهتم"
و"توفري اجلرب للضحايا أو أرسمه عىل اإلصابات اليت حلقت باألخشاص
املذكورين يف التقرير نتيجة النهتااكت االتفاقية األمريكية"182.
 .181امخلسة مه :نيوتن كوتيهنو مينديز ،موازير روزا دي آدنراد ،خوزيه مارتنس دوس سانتوس (ماتت والدته فور معرفهتا مبقتل
ابهنا) ،غليام مارتزن دوس سانتوس ،ماتياس دي سوسا اكفالاكنىت.
 .182انظر تقرير جلنة البلدان األمريكية رمق  99/59قضية رمق " ،11.405نيوتن كوتيهنو ضد الربازيل" 13 ،أبريل/نيسان .1999
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ويف نيجرييا ،فإن قضية "أوغوين" – املذكورة أعاله يف القسم اخلاص
باحملامك الوطنية – مثلت أيضًا أمام اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
يف عام  .1996يف قرار صدر يف عام  2001اعتربت اللجنة أن "احلكومة دمرت
بيوت األوغوين وقرامه مث ومن خالل قوات األمن التابعة هلا ،عرقلت وضايقت
ورضبت ويف بعض احلاالت أطلقت النار وقتلت مواطنني أبرياء حاولوا العودة
لبناء بيوهتم املدمرة" .وأضافت أن" :مكا جتاهلت احلكومة بواعث قلق جممتعات
األوغوين إزاء أمعال التمنية النفطية ،وردت عىل املظاهرات بالعنف امجلايع
واإلعدامات لقيادات األوغوين" .ونادت اللجنة حكومة نيجرييا بأن تكف عن
"مجيع االعتداءات اليت تنال من جممتعات األوغوين وقياداهتا من قبل قوة
أمن الدولة الداخلية وأن تحمس لملواطنني واحملققني املستقلني بالوصول حبرية
إىل املنطقة" وأيضًا" :أن تقايض املسؤولني وتعوض الضحايا" .ورمغ أن هذا
القرار مل يرش رصاحة إىل احلاجة إىل محاية املدافعني عن حقوق األرض،
فهو يؤكد عىل أن "احلقوق امجلاعية واحلقوق البيئية واالقتصادية واالجمتاعية
يه عنارص أساسية حلقوق اإلنسان يف أفريقيا" وأن الدولة والشعب جيب أن
"يراعوا الصاحل العام واحلقوق املقدسة لألفراد واملجمتعات"183.
التدابري الوقائية
للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أيضًا اختصاص األمر بـ "تدابري وقائية" ،بغض
النظر عن حالة الشكوى وموقفها من الفصل فهيا .بناء عىل املادة  25من قواعد إجراءات
اللجنة ،فإن للجنة البلدان األمريكية – يف املواقف اخلطرية وامللحة – أن تقوم مببادرة ذاتية
أو بناء عىل طلب أحد األطراف ،مبطالبة الدولة باعمتاد تدابري وقائية ملنع رضر ال ميكن
جربه قد يلحق باألخشاص أو مبوضوع املداوالت اليت تنظرها عىل صلة بدعوى أو شكوى
تنظرها ،وكذا أن توجه طلب التدابري الوقائية إىل أخشاص خيضعون لوالية الدولة املعنية،
بغض النظر عن حالة الشكوى أو الدعوى .قد تكون التدابري ذات طبيعة مجاعية وهتدف
ملنع إحلاق رضر ال ميكن جربه بأخشاص نظرًا الرتباطهم مبنمظة أو مجاعة أو جممتع له
أعضاء معروفني أو ميكن حتديدمه .نتيجة هلذا ،فإن عدد التدابري الوقائية املمنوحة ال يعكس
أعداد األخشاص الذين تمت محايهتم بطريق إقرار تلك التدابري .العديد من التدابري الوقائية
الصادرة عن جلنة البلدان األمريكية محتي أكرث من خشص واحد ،ويف بعض احلاالت
محتي مجموعات من األفراد ،مكجمتعات ساكنية مثلًا أو شعوب أصلية .هذه التدابري مفيدة
لملدافعني عن حقوق األرض184.
 .183انظر قضية اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب رمق " :96/155مركز احلقوق االجمتاعية واالقتصادية SERAC
ومركز احلقوق االقتصادية واالجمتاعية  /CESRنيجرييا" ،اجللسة االعتيادية الثالثني 13 ،إىل  27أكتوبر/ترشين األول .2001

 .184تتوفر قامئة جبميع التدابري الوقائية اليت مت طلهبا لصاحل املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل موقع مقررة املدافعني عن حقوق
اإلنسان التابعة للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان:

http://www.oas.org/en/iachr/defenders/protection/precautionary.asp
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يف  5مايو/أيار  2014أصدرت جلنة البلدان األمريكية قرارًا مبنح تدابري
وقائية لـ  46خشصًا من قيادات املجمتعات الريفية واملدافعني عن حقوق
األرض يف بريو ومهنم ماكسميا أكونيا شاوىب ،العضوة يف مجعية
النساء املدافعات عن سبل املعاش ويف احتاد نساء أمرياك الالتينية ،وأرسهتا،
وكذا لويس مايتا والصحيف سزيار إسرتادا ،الذي شارك يف حركة
معارضة ملرشوع كونغا التابع لرشكة نيومونت األمريكية للتعدين ،وهو امتداد
ملرشوع التعدين العمالق ياناكوتشا .نتيجة ألنشطهتم ،تعرض هؤالء األفراد
لهتديدات ومضايقات وأمعال عنف منذ عام  .2009تلك الوقائع حدثت يف
سياق أعرض من العنف والقمع واستخدام القوة املفرطة من الرشطة ضد من
يرفضون املرشوع .طبقًا لملادة  25من قواعد جلنة البلدان األمريكية ،فقط
طلبت اللجنة من البريو أن تناقش مع املستفيدين التدابري الالزمة محلايهتم،
وأن تتحرك لكفالة سالمة حياهتم وسالمهتم البدنية ،وإلخطار اللجنة بشأن
التحقيقات يف الهتديدات واملضايقات .لكن بعد مرور املوعد الهنايئ لالمتثال،
اكنت السلطات البريوفية ما زالت مل ختطر املدافعني املعرضني للخطر بتنفيذ
أية تدابري .أعلن النائب العام اخلاص بوزارة العدل وحقوق اإلنسان عرب موقعه
اإللكرتوين إن "ليست التدابري الوقائية بالسبيل املالمئ للوفاء مبطالب املشتكني
بشأن االنهتااكت املزعومة للحقوق امجلاعية" .ومنذ ذلك احلني مل يمت توفري أية
تدابري محاية رمغ الطلب القامئ من منمظات الفالحني املعنية185.
مكا أن هناك بواعث قلق حمددة إزاء تنفيذ التدابري الوقائية ،اليت يفرتض هبا أن محتي
حياة وسالمة املشتكني .يف حاالت عديدة ،تأخرت الدول يف إرسال ردودها ،وتبنت تدابري
منبتة الصلة باملوقف اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،أو جتاهلت ببساطة الزتاماهتا.
ويف هذا السياق ،فإن بعض املدافعني املستفيدين من التدابري الوقائية اسمتروا يف التعرض
للهتديدات ،وتعرض بعضهم للقتل.
منذ عام ُ 2004قتل سبعة مدافعني عن حقوق األرض من اهلندوراس يف حني
اكنوا من احلاصلني عىل تدابري وقائية من جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
يف أبريل/نيسان  ،2005مهنم باولينو هرينيكويز ،يف  17مارس/آذار
 ،2004وخوين أورالندو أكيتونو فاريا يف  18يونيو/حزيران  ،2004وهيكتور
خوزيه أولوا وغيملار سانتيافو ميخيا يف  27مارس/آذار  2004و26
يناير/اكنون الثاين  2006عىل التوايل ،وإليغيو ميخيا يف  5فرباير/شباط
 ،2006وأوفيليا أمبارو ميخيا يف  26مارس/آذار  ،2012باإلضافة إىل
أورالندو أوريانا رئيس جملس إدارة جممتع كرييتو ليندو ( ُقتل يف  4مايو/أيار
 .)2014ينمتون إىل جممتع كرييتو ليندو التابع ملنطقة سان بيدرو سوال ،واكنوا
 .185انظر APRODEH.
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منخرطني يف نزاع عىل األرض مع رشكة حملية بشأن قطعة أرض حيتلوهنا.
يف البداية أدت الشاكوى اليت قدموها إىل سلسلة من اهلجامت عىل أعضاء
مستعمرة كرييتو ليندو ،مبا يف ذلك هتديدات بالقتل وأمعال مراقبة وقتل .يف
أبريل/نيسان  2012عاودت جلنة البلدان األمريكية التأكيد عىل رسيان التدابري
الوقائية .وحىت أغسطس/آب  2014مل تكن أية حتقيقات قد أدت إىل استجالء
الظروف اليت ُقتل فهيا األربعة املدافعني عن حقوق األرض186.
إن آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقلميية أداة مهمة للغاية عىل مسار محاية املدافعني
عن حقوق األرض ،وإن اكن من الالزم دمع وتعزيز قدرات امحلاية املتوفرة لتلك اآلليات.
شدد العديد من املدافعني عن حقوق األرض
إن آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقلميية
عىل رضورة دجم تلك اآلليات باسرتاتيجية
املدافعني
أداة مهمة للغاية عىل مسار محاية
محايهتم.
عن حقوق األرض ،وإن اكن من الالزم دمع
اآلليات.
وتعزيز قدرات امحلاية املتوفرة لتلك
لكن للهيائت الدولية واإلقلميية شبه
القضائية بعض أوجه القصور .املشلكة
الرئيسية تمكن يف ضعف تنفيذ توصياهتا وقراراهتا من قبل الدول .رمغ أهنا يف حد ذاهتا
غري ملزمة قانونًا ،فإن الدول األطراف لكوهنا ملزتمة باملعاهدات ،علهيا الزتام بأن تلزتم
بنتاجئها .عىل سبيل املثال ،رمغ األوامر القوية الصادرة لغواتمياال ،منذ صدور توصيات
اللجنة حول املضايقات القضائية ضد املدافعني عن حقوق األرض من قبل سلطات الدولة،
وكذا أمعال الرتهيب ،فقد اسمترت الهتديدات وحماوالت االغتيال187.
 .2اهليائت القضائية اإلقلميية اليت ميكن استخدامها يف حماسبة الدول عىل
املضايقات حبق املدافعني عن حقوق األرض
هناك ثالثة نظم حقوق إنسان إقلميية جمهزة مبحامك متاحة لملدافعني عن حقوق األرض
من بعد استنفادمه لسبل االنتصاف القضائية احمللية .حممكة البلدان األمريكية ،واحملمكة
األفريقية ،واحملمكة األوروبية حلقوق اإلنسان ،ميكن أن تنظر يف الشاكوى املقدمة ضد
الدول اليت وافقت عىل والية احملمكة عىل انهتااكت حقوق اإلنسان ،وأن تصدر أوامر
باالنتصاف من االنهتااكت .ميكن لملحامك اإلقلميية أن تصدر أحاكمًا بشأن األمور
املتعلقة باملدافعني عن حقوق األرض .هذه األحاكم ُملزمة للدول املعنية وعلهيا الزتام بتنفيذ
األحاكم188.
 .186انظر  APRODEHوبيان حصيف للجنة البلدان األمريكية 28 ،مايو/أيار .2014
 .187انظر تقرير جلنة مناهضة التعذيب ،الدورة التاسعة واألربعني ( 29أكتوبر/ترشين األول –  23نومفرب/ترشين الثاين )2012
والدورة امخلسني ( 31 – 6مايو/أيار  ،)2013جسالت امجلعية العامة الرمسية ،الدورة الثامنة والستني ،ملحق رمق 44
( ،)44/68/AانظرUDEFEGUA.
 .188ملزيد من املعلومات يف هذا الشأن انظر الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان "دليل معيل لملحمكة األفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب" ،أبريل/نيسان .2010
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قضية اكواس ضد اهلندوراس يه اليت هشدت صدور ُ
احلمك األول من
حممكة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان
الذين ينشطون مبجال البيئة واملوارد الطبيعية ،واألرض بالتبعية .يف  6فرباير/
شباط  1995قام رجالن جمهوالن بإطالق النار عىل بالناك جينيتك اكواس –
فرينانديز ما أدى إىل مقتلها ،ويه مؤسسة ورئيسة مؤسسة محاية النكيتيا،
وبونتا سال ،وبونتا آزوبو وتيكسيغوات ( .)PROLANSATEأهسمت امجلعية يف
إنشاء وإدارة منزته بونتا سال الوطين ،الذي متت تمسيته بعد ذلك عىل امس
اكواس – فرينانديز .ناضلت من أجل احرتام احلق يف بيئة حصية ومحاية
املوارد الطبيعية وحتسني جودة احلياة ملن يعيشون يف املناطق الطبيعية يف
باهيا دي تيال عىل ساحل الاكرييب .اكنت اكواس تعارض حتديدًا أنشطة إزالة
الغابات غري القانونية باملنطقة .واقعة مقتلها – اليت ظلت بال عقاب – ُرفعت
إىل عناية جلنة البلدان األمريكية يف عام  2003من قبل مؤسسة ERICو CEJIL
ويف محكها بتارخي  3أبريل/نيسان  2009رأت احملمكة أن الدولة الطرف
أخفقت يف احرتام املادة ( 4.1احلق يف احلياة) واملادة ( 5.1احلق يف
املعاملة اإلنسانية) واملادة ( 16.1احلق يف حرية تكوين امجلعيات) ،واملادة
( 8كفالة اإلجراءات القانونية السلمية) ،واملادة ( 25التعويضات القضائية
الفعالة) لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،وذكرت الصلة بني مقتل اكواس
وأنشطهتا مكدافعة عن حقوق اإلنسان اكنت محتي البيئة واملوارد الطبيعية.
مث ذكرت أن املدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني بتلك القضايا معروف أهنم
عرضة للخطر وجيب عىل الدول األطراف محايهتم .النتيجة أن احملمكة أهابت
باهلندوراس دفع التعويض ألقارب الضحية وإمدادمه بالدمع النفيس والبدء
يف إجراءات قانونية حول اجلرمية وإمتامها خالل فرتة زمنية معقولة ،وتنفيذ
محالت وطنية للتوعية بأمهية العمل الذي يؤديه املدافعون عن حقوق اإلنسان
املعنيني بالقضايا البيئية واملوارد الطبيعية .لكن يف تقرير رصد االمتثال بتارخي
 27فرباير/شباط  2012أشارت حممكة البلدان األمريكية ألن الدولة مل توفر
معلومات عن االمتثال بااللزتام بإجراء حتقيقات جنائية عىل صلة بقتل اكواس.
مكا أشارت احملمكة إلخفاق الدولة يف تنفيذ محلة التوعية املطلوبة .مكا أنه
ورمغ حمك احملمكة والرصد فقد اسمترت االنهتااكت حبق املدافعني عن حقوق
األرض يف اهلندوراس مبعدالت عالية يف ظل اإلفالت من العقاب189.
من القضايا األخرى اخلاصة باملدافعني عن حقوق األرض اليت نظرهتا حممكة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان قضية اكبريرا غارسيا ومونتيل فلوريس ضد
املكسيك املتصلة باالحتجاز غري القانوين والتعذيب واحملامكة غري العادلة
.189انظر أيضًا تقرير بعثة الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ،سبمترب/أيلول Violaciones de Derechos Humanos en el :2011
Bajo Aguán
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سيدة مزارعة معروف عهنا قوهلا "ال ميكنك ألك الذهب" (البريو) .الصورة© Jacob Holdt :

حبق تيودورو اكبريرا غارسيا ورودولفو مونتيل فلوريس العضوان
يف منمظة الفالحني البيئية يف سيريا بيتاتالن وكويوتشا دي كتاالن (.)OCESP
اكن املدافعان يعارضان معليات نزع األجشار غري القانونية يف الغابات اجلبلية
بوالية غوريرو ،واليت وطبقًا هلام ،هددت البيئة وسبل معاش املجمتعات الفالحية
احمللية .ورمغ أن احملمكة يف حمكها بتارخي  26نومفرب/ترشين الثاين 2010
أقرت مبسؤولية الدولة عن انهتاك حقوق اإلنسان اخلاصة بالرجلني ودعوهتا
هلا بتقدمي اجلرب ،فقد رفضت ألسباب إجرائية أن تأخذ يف االعتبار الصلة
بني االنهتااكت املرتكبة ضد الضحيتني ومعلهام اخلاص بالدفاع عن حقوق
األرض ،ما قلص من جمال حمك احملمكة190 .
ُ
إيشري وآخرون ضد الربازيل متثل قضية مهمة من قضايا حممكة البلدان
األمريكية .يف  30يونيو/حزيران  2000تقدمت شبكة احملامني الشعبية
الوطنية  RENAAPومركز العدل العاملي  CJGبشكوى إىل جلنة البلدان
األمريكية حلقوق اإلنسان يدعيان فهيا بأن أعضاء املنمظات املجمتعية مجعية
العامل الريفيني  ADECONوالتعاونية الزراعية  COANAولك من آريل
خوسيه إيشري وسيلسو أنغينوين وأفانيلسون آلفيس أراوخو

.190مل تتناول احملمكة تلك املوضوعات ألن جلنة البلدان األمريكية (اليت تستقبل وتنظر الشاكوى وحتيلها لملحمكة) ركزت قرصًا
عىل الرضر الفردي واملشلكات القضائية وليس عىل التداعيات األعرض للقضية .انظر:

Lauri, R Tanner, “Kawas v Honduras, - Protecting environmental defenders”, in Journal of Human Rights Practice
Vol 3, Number 3, 2011.
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قد تعرضوا لتجسيل ماكملاهتم اهلاتفية بصفة غري قانونية من قبل الرشطة
العسكرية .تعمل املنمظتان عىل التوزيع العادل لألرض يف والية بارانا وتتبعان
مؤسسة  .MSTذكرت الدعوى أن مراقبة خطني هاتفيني اكن جزءًا من حتقيق
يف جرامئ ُيفرتض أن أفرادًا يتبعون MSTقد ارتكبوها ،واكنت التجسيالت
بناء عىل طلب من رئيس النيابة العامة يف بارانا .ورمغ تقدمي شكوى جنائية
لدى نيابة بارانا ،فمل يمت التحقيق يف القضية ومل ميثل أحد أمام السلطات
القضائية املختصة .يف عام  2007أحالت جلنة البلدان األمريكية القضية إىل
حممكة البلدان األمريكية ،اليت توصلت يف ُحمك بتارخي  6يوليو/متوز 2009
إىل أن الوالية الربازيلية املذكورة قد انهتكت املادة ( 11احلق يف اخلصوصية
واحلق يف الكرامة والمسعة ،واملادة  16واملادة  8واملادة  25من االتفاقية)،
مكا ذكرت أن "يف القضية الراهنة ،وطبقًا للجنة وملمثيل االدعاء ،فإن االنهتاك
املزعوم حلرية تكوين امجلعيات يرتبط بالعمل عىل دمع والدفاع عن حقوق
اإلنسان اخلاصة بالعامل الريفيني .ويف هذا الصدد ومكا سبق وأن شددت
احملمكة ،فإن عىل الدول الزتام بتيسري سبل اضطالع املدافعني عن حقوق
اإلنسان بأنشطهتم حبرية ،وحباميهتم عندما يتعرضون لهتديدات من أجل
تفادي حماوالت النيل من حياهتم وسالمهتم الخشصية ،واالمتناع عن فرض
عقبات تعرقل معلهم ،والتحقيق جبدية وفعالية يف أية انهتااكت تقع ضدمه،
وماكحفة اإلفالت من العقاب" .ويف تقرير رصد االمتثال بتارخي  19يونيو/
حزيران  2012رأت احملمكة أن الدولة الزتمت بالتدابري اليت مت األمر هبا يف
احلمك وبذلك أغلقت ملف رصد االمتثال بذلك الشق من ُ
ُ
احلمك املتعلق بالتحقيق
يف الوقائع عىل األرض.

ج – حماسبة الرشاكت عىل انهتااكت حقوق اإلنسان اليت
تقع حبق املدافعني عن حقوق األرض
هذا القسم – باختصار – يستعرض أمثلة عىل اآلليات القضائية وغري القضائية اليت ميكن
أن يلجأ إلهيا املدافعون أثناء التعامل مع انهتااكت تورطت فهيا رشاكت.
 .1حمامك الدول املضيفة
لدى تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان النهتااكت حلقوقهم من قبل رشاكت أجنبية أو
فاعلني آخرين يعملون يف أرايض دوهلم ،فإن بإماكن املدافعني اللجوء إىل نظامهم القانوين
الوطين .لكن رمغ أن حمامك الدولة املضيفة ملؤسسات أجنبية أو فاعلني أجانب آخرين يه
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نظريًا خمتصة بنظر املنازعات احمللية واحلمك فهيا؛ فيف العديد من البلدان حتول املعوقات
القانونية والسياسية والعملية دون هسولة جلوء املدافعني عن حقوق األرض اللمتاس امحلاية
واجلرب من خالل نمظهم القضائية الوطنية.
 .2احملامك الوطنية من خالل االختصاص خارج أرايض الدولة
يف بعض الدول ،من املمكن بدء مالحقات قضائية ضد رشاكت عىل انهتااكت مت ارتاكهبا
باخلارج .خالل السنوات املاضية تقدم حضايا يسعون لالنتصاف بقضايا يف حمامك
وطنية بدولة الرشكة األم ،ال سميا يف الواليات املتحدة ودول االحتاد األورويب 191.من مث
ميكن لملدافعني عن حقوق األرض الذين وقعوا حضية مضايقات الفاعلني مبجال األمعال
التجارية أن يلجأوا لتلك اآلليات .لكن هناك العديد من املعوقات اليت تعرتض إحقاق العدالة
واالنتصاف لضحايا انهتااكت حقوق اإلنسان من الرشاكت ،عند استخدام تلك اآلليات .ال
نزمع أن هذا الفصل يقدم احللول لتلك العقبات.
يف الواليات املتحدة تمشل الترشيعات اليت اس ُتخدمت لرفع قضايا اشمتلت
عىل انهتااكت للقانون الدويل ارتكبت باخلارج ضد أفراد قانون محاية حضايا
التعذيب لسنة  1991وقانون املخالفات املدنية األجنبية  .ATSيحمس قانون محاية حضايا
التعذيب لملحامك األمريكية بنظر قضايا انهتااكت القانون الدويل املرتكبة حبق أفراد ،لكن
فقط فميا يتعلق مبزامع التعذيب أو اإلعدام خارج نطاق القضاء .قانون املخالفات املدنية
األجنبية لسنة  1789ينص عىل أن "حمامك املقاطعات هلا اختصاص قضايئ أصيل يف
أية قضية مدنية من أجنيب بشأن خمالفة حق مدين ارتكبت يف خمالفة لقانون األمم ،أو
ملعاهدة إنشاء الواليات املتحدة" .بناء عىل هذا ،قامت حمامك فدرالية أمريكية بنظر قضايا
النهتااكت حقوق اإلنسان اليت وقعت باخلارج واليت تواطأت فهيا رشاكت أمريكية مع
حكومة أجنبية أو اكنت يه اجلاين .العامل الوحيد الذي يربط تلك القضايا بالواليات
املتحدة هو رضورة أن يكون مقدم الدعوى عىل األرايض األمريكية عند تقدمي الدعوى.
حضايا أفعال الرشاكت – ومهنم املدافعني عن حقوق األرض – خارج الواليات املتحدة
استخدموا احملامك ضد الرشاكت متعددة اجلنسيات اليت هلا مقار رئيسية يف الواليات
املتحدة ،مثل رشاكت شيفرون تيكساكو وإكسون موبيل وشيل أويل وساوثرن بريو كوبر
وشيكويتا ورشاكت من اململكة املتحدة وأسرتاليا وكندا ،مثل ريو تينتو وتاليمسان إنرييج.

 .191السابق .انظر أيضًا:

Oxford Pro Bono Publico, Obstacles to Justice and Redress for Victims of Corporate Human Rights Abuse - A
Comparative Submission Prepared for Prof. John Ruggie, UN SG Special Representative on Business and Human
Rights, November 3, 2008.

يفحص التقرير النظم القانونية بالبلدان التالية :أسرتاليا ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،االحتاد األورويب :فرنسا ،أملانيا ،واهلند
ومالزييا والصني وروسيا وجنوب أفريقيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
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من مبادئ قانون املخالفات املدنية األجنبية مبدأ تورط رشكة يف مضايقات
قضائية أو قتل املدافعني عن حقوق األرض .قام ساكن أوغونيالند يف نيجرييا
باالحتجاج سمليًا ضد تلوث أراضهيم جراء استخراج النفط .يف مطلع
التسعينيات قامت حكومة نيجرييا بقمع املظاهرات اليت نمظها الساكن ضد
تلوث أراضهيم جراء استخراج النفط بقسوة ،باستخدام الرضب واالغتصاب
والقتل واالعتقال للساكن وتدمري وهنب ممتلاكهتم .ويف ذلك السياق ،قام تسعة
مدافعني عن حقوق اإلنسان من أوغوين بعمل محلة ضد معليات رشكة النفط
اهلولندية شيل يف دلتا النيجر ،ومهنم د .بارينمي كيوبيل ،فمت اعتقاهلم
بناء عىل اهتامات واهية ،واحتجزوا مبعزل عن العامل اخلاريج وتعرضوا
للتعذيب وحمكت علهيم حممكة خاصةُ ،
وشنقوا يف عام  .1995وبعد ذلك ادىع
املشتكون يف قضية كيوبيل ضد رشكة النفط اهلولندية امللكية أن الرشكة أعطت
الدمع للقوات النيجريية يف القمع الغامش لملظاهرات من خالل إمدادها بالغذاء
والنقل والبدالت وبالمساح هلا باستخدام ممتلاكهتا كقواعد لشن اهلجامت .مكا
ادعوا أن رشكة شيل قدمت الرشاوى لهشود العيان يف القضية اليت اكنت
قامئة ضد التسعة املذكورين من األوغوين192.
ولكن يف عام  2013قررت احملمكة العليا األمريكية أن قانون املخالفات
املدنية األجنبية ال ينطبق عىل هذه القضية ألن صالت الواليات املتحدة هبا
ليست اكفية لدحض عدم االختصاص لكون الواقعة حدثت خارج األرايض
األمريكية .من مث البد أن تدحض قضايا قانون املخالفات املدنية األجنبية
افرتاض عدم االختصاص (مبعىن قدرة احملامك األمريكية عىل نظر القضايا
اخلاصة بانهتااكت وقعت باخلارج) .هذا االفرتاض مرتبط ببواعث قلق أن
تؤدي الدعاوى القضائية إىل "مشلكات دبلوماسية" أو "خالفات دولية" .رأت
احملمكة أن "رمغ أن الدعوى متس وتقلق أرايض الواليات املتحدة األمريكية،
فالبد أن يكون ذلك بقوة اكفية مبا يدحض افرتاض عدم االنطباق نظرًا لوقوع
الواقعة خارج األرايض األمريكية" .رمغ أن قضية كيوبيل حددت من جمال
انطباق قانون املخالفات املدنية األجنبية وأن عدة حمامك فدرالية أدىن درجة
رفضت قضايا مقدمة بناء عىل هذا القانون من بعد القضية املذكورة ،مفا
زالت تلك اآللية أداة مهمة يف حماسبة الرشاكت ،ال سميا يف حالة الرشاكت
األمريكية .مكا جيري استكشاف خيارات قانونية أخرى مثل استخدام قانون
املخالفات املدنية األجنبية يف حمامك الواليات .ميكن حملامك الواليات النظر يف
قضايا "املخالفات املدنية العابرة" اليت تنشأ خارج أراضهيا ،إذا اكن لملحمكة

 .192انظر قضية كيوبيل ضد رشكة النفط اهلولندية امللكية:

Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 133 S. Ct. 1659, 185 L. Ed. 2d 671 (2013), Court Opinion, Bloomberg Law
– Document Center for Justice and Accountability (CJA), Overview of the Kiobel Case, 2014.
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اختصاص قضايئ مبارش عىل
املهتم ،من واقع تواجد املهتم
العابر (ترانزيت) يف الواليات
املتحدة وقت نشأة القضية193.
ذكرت احملمكة العليا باقتضاب
مبدأ املخالفات املدنية العابرة يف
قضية كيوبيل دون التشكيك يف
حصته194 .
أعضاء جممتع األونويغ يف نيجرييا أمام احملمكة العليا األمريكية ،بتارخي 28
فرباير/شباط  .2012إيسرت كيوبيل ،املنتصف .الصورة© Erica Razook :

وأخريًا ،فإن بإماكن حمامك الدول األعضاء باالحتاد األورويب أيضًا أن تقر
باالختصاص القضايئ عىل انهتااكت حقوق اإلنسان املرتكبة خارج أراضهيا
من قبل رشاكت متعددة اجلنسيات .األداة األساسية اليت يستخدموهنا يف االحتاد
األورويب الفرتاض املسؤولية املدنية للرشاكت متعددة اجلنسيات عىل انهتااكت حقوق
اإلنسان املرتكبة خارج االحتاد األورويب هو النظام القانوين رمق  44لسنة  2001الصادر
يف ديمسرب/اكنون األول  )BrusselsI( 2000والذي ينص من بني أمور أخرى ،عىل
قواعد االختصاص القضايئ الدويل يف األمور املدنية والتجارية الشائعة يف عدد من دول
االحتاد األورويب .هذا النظام ينطبق عىل الرشاكت اليت هلا مقرات يف أي من دول االحتاد
األورويب .مكا أن نظام روما  ،2الذي هيدف إىل توحيد قواعد خمالفة القانون املنطبقة
يف االلزتامات غري التعاقدية ومضان تطبيق حمامك لك الدول األعضاء لنفس القوانني
يف املخالفات املدنية العابرة للحدود لنفس القواعد .بشلك عام ،ما زالت هناك الكثري من
املعوقات اليت تعرتض طريق الضحايا ،ومهنم املدافعني ،يف حماسبة الرشاكت متعددة
اجلنسيات يف حمامك الدول األعضاء باالحتاد األورويب195.
إن املادة  24من النظام  2001/44تحمس لملشتكني مبطالبة حمامك الدول األعضاء بفرض
تدابري مؤقتة196.

 .193انظرPaul Hoffman and Beth Stephens, International Human Rights Cases Under State Law and in State :
Courts, 3 UC Irvine L. Rev. 9, 11 (2013).

 .194انظر قضية كيوبيل ضد رشكة النفط اهلولندية امللكية ،قضية.)2013( 66-1665 ,1659 .S. Ct 133 :
.195انظر توصيات اإلصالح اليت قدمهتا منمظات املجمتع املدين واخلرباء القانونيني .انظر عىل سبيل املثال أمعال التحالف
األورويب لعدالة قطاع الرشاكت  ECCJوالفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان عضو فيه ،وانظر:

Gwynne Skinner, Robert McCorquodale, Olivier de Schutter, Andie Lambe, “The Third Pillar: Access to Judicial
Remedies for Human Rights Violations by Transnational Business”, commissionned by ECCJ, CORE, ICAR,
December 2013
.196انظرFIDH Guidebook, Corporate accountability for human rights abuses; A Guide for Victims and NGOs on :
Recourse Mechanisms, March 2012, p. 220.
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 .3آليات تسوية املنازعات التابعة ملنمظة التعاون االقتصادي والتمنية
تطالب األدلة التوجهيية ملنمظة التعاون االقتصادي والتمنية اخلاصة باملؤسسات متعددة
اجلنسيات ،أن تنشئ الدول األعضاء وحدات اتصال وطنية من أجل مضان احرتام
األدلة التوجهيية .بصفة وحدات االتصال الوطنية آليات غري قضائية بالدول اليت يمت فهيا
املرشوع أو يف الدولة املضيفة للرشكة ،فإن بإماكهنا استقبال املراسالت ( ُيشار إلهيا
مبمسى "حاالت حمددة") يف حال الزمع بإخفاق الرشاكت متعددة اجلنسيات بااللزتام
بأدلة املنمظة التوجهيية .جكزء من سياساهتا العامة ،فإن األدلة التوجهيية تطالب الرشاكت
بـ "احرتام حقوق اإلنسان املتعارف علهيا دوليًا اخلاصة باملتأثرين بأنشطة [الرشاكت]"
و"مراعاة العناية الواجبة بناء عىل تقيمي املخاطر [ ]...من أجل حتديد ومنع وختفيف اآلثار
السلبية املتحققة واحملمتلة"ُ 197.تفهم العناية الواجبة بصفهتا "العملية اليت ميكن مبوجهبا
لملؤسسات حتديد ومنع وختفيف وحماسبة كيفية تصدهيا لآلثار السلبية الفعلية واحملمتلة
جكزء ال يتجزأ من معلية صناعة القرار مبجال األمعال التجارية ونظم إدارة املخاطر"198.
يف حني أن نص األدلة التوجهيية ال ينص بشلك مبارش عىل ذكر لملدافعني عن حقوق
اإلنسان ،فإن السياسات العامة تدعو الرشاكت إىل التواصل مع األطراف املعنية ذوي
الصلة من أجل "توفري فرص حقيقية ألخذ آراهئم يف احلسبان عىل صلة بتخطيط وصناعة
قرار املرشوعات أو األنشطة األخرى اليت قد تؤثر كثريًا عىل املجمتعات احمللية" 199 .مكا
أن األدلة التوجهيية فهيا فصل خاص بكشف املعلومات ،يدعو الرشاكت ألن تكون "شفافة
يف معلياهتا ومستجيبة ملطالب امجلهور لملعلومات املزتايدة يف التعقيد"200 .
مكا تشمتل األدلة التوجهيية ملنمظة التعاون االقتصادي والتمنية عىل مطلب باستصدار
املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية .يف التعليق عىل حقوق اإلنسان (فقرة  ،)40تشري إىل
مواثيق األمم املتحدة اليت "شددت عىل [ ]...حقوق الشعوب األصلية" مثل إعالن األمم
املتحدة اخلاص حبقوق الشعوب األصلية واتفاقية منمظة العمل الدولية رمق  .169فضلًا عن
أنه يف املادة  1من الفصل األول (املفاهمي واملبادئ) تشري األدلة التوجهيية إىل أن "بعض
األمور اليت تغطهيا األدلة التوجهيية تنمظها القوانني الوطنية وااللزتامات الدولية" مبا يمشل
تدابري امحلاية احمللية حلقوق الشعوب األصلية .يف قضية إنتكس لملوارد اخلاصة برشكة
تعدين ،أقرت وحدة اتصال وطنية نروجيية رصاحة بانطباق حقوق الشعوب األصلية املعرتف
هبا حمليًا ،مبا يف ذلك مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية201.

.197انظر األدلة التوجهيية ملنمظة التعاون االقتصادي والتمنية:

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011, II. General Policies, §2, 10.

 .198انظر األدلة التوجهيية لملؤسسات متعددة اجلنسيات ،2011 ،تعليق عىل السياسات العامة ،بند .14
 .199بند .14
 .200األدلة التوجهيية ،تعليق عىل كشف املعلومات.
 .201انظرNorwegian National Contact Point, Complaint from The Future In Our Hands (FIOH) Against Intex :

Resources Asa and the Mindoro Nickel Project, Final Statement, November 30, 2011.
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من مث هناك عدة أحاكم قانونية ميكن لملدافعني عن حقوق األرض الذين انهتكت حقوقهم
االستعانة هبا يف تربير عدم احرتام الرشاكت ملبادئ منمظة التعاون االقتصادي والتمنية.
هتدف وحدات االتصال الوطنية باألساس إىل تقدمي الوساطة بني األطراف .يزتايد جلوء
املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنمظات املجمتع املدين إىل وحدات االتصال الوطنية جراء
االفتقار إىل آليات انتصاف أخرى أكرث مالمئة .مكا تلجأ إىل الوحدات ألهنا ّ
متكن من
التصدي ملسؤولية الرشكة األم يف الدولة األم ،وللهسولة النسبية للجوء إىل وحدات االتصال
الوطنية ،فهي ليست ملكفة للغاية مثل آليات االنتصاف القضائية ويه أرسع مهنا .ميكن أن
تشلك إذن منربًا لملدافعني عن حقوق األرض يقومون من خالله بالتوعية والتعريف مبوقفهم،
مع مراعاة طبيعة الوحدات (اليت تركز عىل الوساطة) اليت قد تشلك عائقًا يف حاالت
الزناع والتوترات مع الرشاكت املعنية.
عىل سبيل املثال ،يف عام  2012قامت عدة منمظات بتنبيه وحدة االتصال
الوطنية يف اململكة املتحدة بشأن اآلثار الضارة ملرشوع استخراج الفحم يف
منطقة ديناجبور يف بنغالدش ،وهو املمجن الذي متلكه بالاكمل رشكة GCM
 ،Resourcesويه رشكة مقرها اململكة املتحدة .ادىع املشتكون أن املمجن
"سيؤثر عىل حقوق اإلنسان بالرضورة من خالل ترشيد عدد كبري من الناس
مهنم جممتعات أصلية ،وتدمري قاعدة كسهبم للرزق واملعاش ،وله آثار كبرية
سيئة ودامئة عىل البيئة احمللية واألمن الغذايئ وإمدادات املياه للساكن يف
منطقة كبرية حتيط باملمجن" .مكا أن يف عام  2006تصدت قوة شبه عسكرية
من احلكومة البنغالية ملظاهرة ضد املمجن ،ففتحت القوات النار وقتلت ثالثة
متظاهرين .قال املشتكون بأن "عىل الرشكة النظر يف أمر املخاطر إذا اسمتر
معل املمجن رمغ املعارضة احمللية ما سيؤدي ملزيد من التظاهر ومزيد من
العنف" .من مث سيسمتر املدافعون عن حقوق األرض يف التعرض للعنف ما مل
يتوقف املرشوع .الم املشتكون الرشكة عىل ضغطها الشديد من أجل املوافقة
عىل املرشوع وطالبوا بانهتاء املرشوع .ردت الرشكة بأن أمعاهلا تتسق مع
األدلة التوجهيية ملنمظة التعاون االقتصادي والتمنية ،وأن املرشوع يوفر فرص
معل حملية ويوفر الطاقة ،وأن املشتكني ال ميثلون آراء املجمتع بأرسه .قبلت
الوحدة حفص القضية واقرتحت أن تقوم بالوساطة (رسية أثناء انعقادها).

 .202انظرUK National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational, Enterprises, and UK National :
Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational, Initial Assessment By The UK National Contact Point For
The OECD Guidelines For Multinational Enterprises, June 2013.
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الرشطة تفض تظاهرة ألعضاء جلنة محاية النفط والغاز واملوانئ أثناء مظاهرة يف ممجن بولباري للفحم يف ديناجبور ،بتارخي 26
أغسطس/آب ُ .2006قتل مخسة أخشاص عىل األقل وأصيب أكرث من  50آخرين (بنغالديش).
الصورة© AFP PHOTO/F Bangla :

عىل أن الوحدة الحظت احلدود املفروضة عىل هذا الهنج "بأن أهداف املشتكني
يف الوساطة أن تحسب الرشكة املرشوع" لكن الحظت أن الوحدة ال تتقدم بأية
أحاكم إزاء نتاج الوساطة202.

 .202انظرUK National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational, Enterprises, and UK National :
Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational, Initial Assessment By The UK National Contact Point For
The OECD Guidelines For Multinational Enterprises, June 2013.
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أعضاء احلركة الفالحية  MUCAيف باخو أغوان ،حيملون أكفانًا رمزية علهيا صور زمالهئم القتىل أثناء املصادمات عىل
األرايض (اهلندوراس) .الصورة© AFP PHOTO/Orlando SIERRA   :

يف اإلكوادور احتشدت املجمتعات املترضرة ،ومهنا مدافعني عن حقوق
اإلنسان ،منذ عام  ،2006ضد أنشطة رشكة كندية يه "كوريينيت لملوارد"
ورشكهتا الشقيقة اإلكوادورية "إكوا كوريينيت إس .أيه ".واليت من خالل
مرشوع التعدين الكبري األول باملنطقة أدت إىل وقوع انهتااكت إضافية حلقوق
اإلنسان وآثار سلبية عىل البيئة يف مناطق زامورا ومورونا سانتياغو .نددت
املجمتعات ومنمظات املجمتع املدين باملخالفات اليت شابت منح تراخيص بيئية
وعدم كفاية املشاورات (مبا يف ذلك عدم استصدار املوافقة احلرة واملسبقة
واملستنرية من املجمتعات األصلية املعنية) واإلخالء القرسي لعرشات العائالت
من أراضهيا ،واالعتداءات البدنية والنفسانية ،والمتيزي والومص واملضايقات
القضائية ،مبا يف ذلك اهتامات جنائية واحلبس من قبل مسؤولني حكوميني
وممثلني للرشكة .يف  25يوليو/متوز  2013قامت الفدرالية الدولية حلقوق
اإلنسان ومؤسسة  CEDHUو"مراقبة التعدين" الكندية ،بمتثيل مجموعة من
الفالحني والساكن األصليني املترضرين ،وتقدمت بشكوى لوحدة االتصال
الوطنية الكندية .باإلضافة إىل عدم احرتام حقوق التشاور واحلصول عىل
موافقة حرة ومسبقة ومستنرية ،فإن االنهتااكت مشلت انهتاك حقوق امللكية
وحقوق الشعوب األصلية واآلثار الضارة املمكنة لملرشوع عىل التنوع
األحيايئ ،ولقد ألقت املنمظات الثالث الضوء عىل تورط الرشطة يف مقع
الدولة لملظاهرات والعنف ضد املجمتعات املعارضة لملرشوع واملدافعني عن
احلقوق ،يف خرق لألدلة التوجهيية .يف حني اكن جيب أن تستغرق املداوالت
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المتهيدية للتقيمي ثالثة أهشر ،مل ترد الوحدة بتقيميها عن هذه املرحلة إال بعد
 13هشرًا .رفضت الوحدة نظر القضية بدعوى أن املزامع الواردة فهيا غري
مدعومة بأدلة اكفية.
من حيث املامرسة ،فإن كفاءة واستقاللية وحدات االتصال الوطنية يف لك دولة قد تتباين من
حالة ألخرى بقدر كبري .تلك اآلليات تعرضت النتقادات لكوهنا ترفض بشلك مطرد الشاكوى
املتعلقة بقضايا منظورة من قبل جهات أخرى .وأخريًا ،فإن نقص املوارد البرشية واملالية
من املشلكات اليت تعيق معل أغلب وحدات االتصال الوطنية.
 .4املؤسسات املالية الدولية وآليات الشاكوى اخلاصة هبا
تبنت املؤسسات املالية الدولية واإلقلميية سياسات وتدابري محاية اجمتاعية وبيئية وشلكت
آليات تقدمي شاكوى ميكن اللجوء إلهيا لضامن احرتام إجراءات وسياسات تلك املؤسسات
املالية واملصارف الدولية .ميكن استخدام هذه اآلليات لطلب تعليق العمل باملرشوعات اليت
ترض حبقوق األرض واملدافعني عهنا ،من خالل مجتيد القروض املقدمة.
لكن السياسات واملعايري املختلفة املنطبقة يف تلك املؤسسات ما زالت إىل اآلن غري متشاهبة
ومهبمة وتتعرض النتقادات كثرية ،مبا يف ذلك بسبب اإلخفاق يف النص رصاحة عىل
معايري حقوق اإلنسان .لكن قد تمشل املعايري اإلشارة إىل مشلكات متعلقة باألرض ،مثل
سياسات البنك الدويل اخلاصة بإعادة التوطني غري الطويع ،وقواعد حيازة األرايض،
وتقيمي القضايا املرتبطة بالشعوب األصلية والبيئة203.
عىل سبيل املثال ،لدى مؤسسات مجموعة البنك الدويل آليات لتقدمي الشاكوى :جملس تفتيش
البنك الدويل (التابع ملؤسسة التمنية الدولية  IDAوالبنك الدويل إلعادة اإلمعار والتمنية
 )IBRDومكتب شاكوى مستشار االمتثال (بالنسبة لواكلة االستمثار متعددة األطراف MIGA
والتعاون املايل الدويل  .)IFCلكن جيدر باملالحظة أن األفراد ال ميكهنم تقدمي شاكوى ،إمنا
يه متاحة فقط لـ "مجموعة من األفراد" .باإلضافة إىل األطراف املترضرة فهناك كيانات
أخرى ميكهنا تقدمي شاكوى بالنيابة عن الطرف املترضر ،مثل منمظات املجمتع املدين
احمللية .ومن وجهة نظر أمنية ،فإن جملس التفتيش هيلع االحتفاظ برسية أمساء املشتكني
إذا أرادوا ذلك ،وهو ما يطلبه املدافعون الذين يتقدمون بشاكوى أحيانًا.

 .203يراجع البنك الدويل حاليًا سياسات تدابري امحلاية اخلاصة به ،اليت تعرضت النتقادات كبرية من منمظات املجمتع املدين
واليت ختاطر بتقويض قدرة البنك عىل منع انهتااكت حقوق اإلنسان أثناء معلياته.
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بعد املراجعات اإلجرائية والتحقيقات لدى االقتضاء ،ميكن لآللية أن تصدر تقريرًا عن عدم
االمتثال ،وأن تراقب اإلجراءات اليت يتخذها البنك إلصالح الوضع .لكن تلك اآلليات ال
تتعامل إال مع قلة من الشاكوى وتستغرق سنوات طويلة يف نظر القضايا وحفصها.
عىل سبيل املثال ،حقق مكتب شاكوى مستشار االمتثال بالبنك الدويل يف
استمثار وحدة التعاون املايل الدويل  30مليون دوالر يف رشكة زيوت النخيل
كورباراسيون دينانت من اهلندوراس ،يف منطقة وادي باخا أغوان204.
ومكا سلف الذكر يف الفصل الثاين ،فعىل مدار مخسة عرش عامًا ،هشدت
املنطقة واحدًا من أسوأ نزاعات حيازة األرايض يف أمرياك الوسىط ،حيث
تعرض الفالحون وممثلومه بشلك متصل للهتديدات واالعتداءات العنيفة
واإلخالء القرسي والقتل خارج نطاق القضاء 205.قوات األمن اخلاصة التابعة
لرشكة كورباراثيون دينانت قيل إهنا تورطت يف أمعال عنف ضد املجمتعات
الفالحية وممثلهيا ،وهو مبعث قلق أبداه أيضًا فريق األمم املتحدة العامل املعين
باستخدام املرتزقة ،بعد اختتام زيارته الرمسية إىل اهلندوراس يف فرباير/
شباط 206 .2013وفميا بعد توصل املراجع املايل لملرشوع ألن ما تنص
هيلع معايري األداء بشأن االستدامة االجمتاعية والبيئية ملؤسسة التعاون املايل
الدويل من أن" :جيب أن حترتم األمعال حقوق اإلنسان ( ،")...مل تحُ رتم .أشار
التقيمي حتديدًا إىل مزامع عىل صلة بلجوء ُمالك رشكة دينانت إىل العنف ضد
مجموعات الفالحني وقادة احلركة ،مبا يف ذلك معليات قتل قام هبا حراس
الرشكة 207.ومن بعد تقرير املراجعة املالية ،أصدرت مجموعة التعاون املايل
الدويل يف  3يناير/اكنون الثاين  2014خطة معل ملدة  12هشرًا للتصدي
لنتاجئ التقرير ولتحسني اإلرشاف عىل استمثاراهتا 208.وبعد انتقادات موسعة
من منمظات املجمتع املدين اهلندوراسية والدولية ،نرشت مجموعة التعاون
املايل الدويل نخسة حمدثة من خطة العمل يف أبريل/نيسان 209 .2014
هناك آليات أخرى مماثلة متوفرة يف بنوك التمنية الدولية ،مثل بنك االستمثار األورويب
( )EIBوالبنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية ( )EBRDوبنك تمنية البلدان األمريكية (،)IDB
وبنك التمنية األفرييق ( )AfDBوبنك التمنية األسيوي (.)ADB

 .204انظر بيان منمظات املجمتع املدين املشرتك 1 ،مارس/آذار .2013
 .205انظر الفصل الثاين ملزيد من املعلومات.
 .206انظر جملس حقوق اإلنسان" ،تقرير فريق األمم املتحدة العامل املعين باستخدام املرتزقة يف انهتاك حقوق اإلنسان وإعاقة
ممارسة حقوق الشعوب يف تقرير املصري ،بعثة اهلندوراس" ( 22 – 18فرباير/شباط  .)2013وثيقة األمم املتحدة
رمقA/HRC/24/45/Add.1 5 :أغسطس/آب .2013
 .207انظرCAO, CAO Audit of IFC investment in Corporacion Dinant S.A de C.V Honduras, December 20, 2013. :
 .208انظر رسالة مفتوحة من  3 ،IFCيناير/اكنون الثاين .2014
.209انظرIFC, Dinant enhanced Action Plan, April 2, 2014. :
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لكن مجيع هذه اآلليات تستغرق يف الغالب فرتات طويلة ،وحىت اآلن مل ُتظهر أهنا مفيدة يف
توفري امحلاية لملدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر 210 .وأخريًا ميكن لملدافعني
املعرضني النهتااكت حلقوق اإلنسان عىل صلة بالرشاكت أن حياولوا أيضًا منع وقوع املزيد
من االنهتااكت حبقهم وحبق املجمتعات اليت يدافعون عهنا من خالل الضغط عىل الفاعلني
اخلاصني اآلخرين ،مثل محلة أهسم الرشاكت .مكا ميكن استخدام الزتامات الرشاكت
الطوعية كأداة يف حتسني احملاسبة211.
يف حني أن هناك مجلة من اآلليات القضائية وغري القضائية اليت ميكن لملدافعني أن
يلجأوا إلهيا عند المتاس حماسبة الرشاكت ،فليست أي من هذه اآلليات تركز عىل محاية
املدافعني حتديدًا .مكا أوحضنا يف توصيات التقرير ،مفن املهم للغاية إذن أن يمت تصممي
آليات االنتصاف – ومهنا آليات تقدمي الشاكوى اخلاصة بالرشاكت مثل اخلطوط الساخنة
لتليق الشاكوى – مبا يؤهلها للتصدي الحتياجات امحلاية احملددة وامللحة لملدافعني عن
حقوق األرض ،لكام أمكن .يف حني أن آليات الشاكوى اخلاصة بالرشاكت وآليات الشاكوى
يف إطار املؤسسات املالية تستند عادة إىل مبدأ ومتطلبات مراعاة العناية الواجبة؛ مفن
الرضوري أن تشمتل هذه املتطلبات عىل إجراء املشاورات الاكفية واآلليات التشاركية اليت
متنح املدافعني عن حقوق األرض العناية اليت يستحقوهنا.

 .210ملزيد من املعلومات عن بنوك التمنية الدولية انظرFIDH Guidebook, Corporate accountability for human rights :
abuses; A Guide for Victims and NGOs on Recourse Mechanisms, March 2012.

 .211ملزيد من املعلومات عن النشاط يف أوساط محلة األهسم واستخدام الزتامات املسؤولية االجمتاعية للرشاكت كأداة

لملحاسبة ،انظرFIDH Guidebook, Corporate accountability for human rights abuses; A Guide for Victims and NGOs :
on Recourse Mechanisms, March 2012.
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النتاجئ:
االلزتام بأجندة دولية محلاية املدافعني عن حقوق األرض
إن نطاق ومعدل االعتداءات ضد املدافعني عن حقوق األرض مسألة ُمقلقة للغاية ،والبد
أن جتتذب أقوى ردود أفعالنا وأن تؤدي إىل حشد عاجل يواكهبا .المثن الذي يدفعونه
مه وعائالهتم جممتعاهتم مأساوي ،سواء اكن القتل أو اإلخفاء القرسي ،أو املضايقات
والتجرمي .هؤالء العالقون يف مرىم النريان بني مستخديم األرايض الفقراء الذين
يناضلون من أجل احرتام حقوقهم اإلنسانية األساسية ،والفاعلني االقتصاديني النافذين
الساعني لألرباح الكبرية ،مه من بني أكرث فائت املدافعني عن حقوق اإلنسان عرضة للخطر.
هذه العرضة للخطر ترجع إىل عدة عوامل مهنا أهنم يتحدون مصاحل اقتصادية بارزة
ومهمة حيركها فاعلون أقوياء ونافذون مثل الدول والرشاكت الكربى ،وحقيقة أهنم بشلك
عام يعملون يف مناطق منعزلة تكون فهيا سيادة القانون ضعيفة والقدرة عىل استغالل آليات
امحلاية صعبة التحقق .مكا أن املدافعني عن حقوق األرض يعملون يف سياق إطار قانوين
ضعيف ،هو اإلطار احلامك حلقوق األرض وصفقات األرايض ،ويف سياق عاملي قوامه
الضغوط الشديدة عىل األرايض واملوارد.
وراء اهلجامت اليت ترتصدمه ،فإن املواقف اليت يتدخلون فهيا يه مواقف تتخىل فهيا
السلطات عن الزتاماهتا بضامن الوفاء بالزتامات حقوق اإلنسان املرتتبة علهيا .هذا األمر
بدوره يعكس صورة عامل حيث خطط التمنية واالستمثارات تؤثر سلبًا عىل األرض ،وعىل
حساب املستخدمني احملليني لألرض الذين يعمتدون عىل قطع األرض يف معاهشم .كثريًا
ما تفضل السلطات والفاعلون السياسيون الفاعلني االقتصاديني ،سواء اكنوا حمليني أو
عابرين حلدود الدول ،عىل حساب حقوق الساكن.
ومن مث يصبح توازن القوى خمتلًا إىل حد بعيد ،وجهود السيع الحرتام حقوق اإلنسان يف
القلب من العملية املُمساة "تمنية" غري اكفية بلك وضوح.
فإن عرضة املدافعني عن حقوق األرض للخطر يف سياق كرثة الزناعات عىل األرايض
يه مسألة جيب أن تقر هبا مجيع األطراف
بشلك مطرد ،فإن عرضة املدافعني عن
خكطوة أوىل حنو وضع أجندة واحضة
حقوق األرض للخطر يه مسألة جيب
وقوية عىل املستويني اإلقليمي والدويل ،تكفل أن تقر هبا مجيع األطراف خكطوة أوىل
قدرًا أكرب من امحلاية والمتكني
حنو وضع أجندة واحضة وقوية عىل
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املستويني اإلقليمي والدويل ،تكفل قدرًا أكرب من امحلاية والمتكني يف بيئة تحمس بالمتكني.
عىل املجمتع الدويل مضان قدرته عىل تبين خماوف وبواعث قلق حضايا انهتااكت حقوق
اإلنسان ،واحرتام املجمتعات ،وأن يعمل بصفة مراقب يقف باملرصاد ألي إجراءات تدفع
ملزيد من التدهور عىل صلة حبقوق اإلنسان املرتبطة بقضايا األرض.
بناء بيئة آمنة تك ّرس لمتكني املدافعني عن حقوق األرض
يف حني أنه من املرشوع للدول أن تنفذ سياسات التمنية اخلاصة هبا ،مفن األمهية مباكن
أن تتبع برصامة أربعة مبادئ أساسية حتول دون تصعيد حدة البيئة املتوترة اليت حتدث
يف سياقها الزناعات عىل األرض.
أولًا ،البد من قبول فكرة أن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ومه الفاعلون الذين يعملون
عىل محاية حقوق اآلخرين ،يه احلد األدىن الذي جيب احرتامه .ميكن أن خيتلف الناس
حول املشلكات املرتبطة باألرض ،لكن مثة حاجة إىل احلفاظ عىل مساحة ال ميكن خرقها،
يه املساحة اليت ميكن لملدافعني عن حقوق األرض أن يتحركوا فهيا.
ثانيًا ،مبدأ املشاورة اللصيق الصلة باحلق يف مشاركة املجمتعات املتأثرة يصونه القانون
الدويل حلقوق اإلنسان ،والبد من احرتامه حبسب العديد من االتفاقيات املتعلقة بالبيئة .ومن
هذا املنطلق ،مفن املهم تسليط الضوء عىل الدور احملوري الذي يلعبه املدافعون عن حقوق
األرض بصفهتم يتحدثون بالنيابة عن جممتعاهتم.
ثالثًا ،أطر سياساتية وقانونية فعالة لضامن املامرسة احلرة للحق يف الوصول لملعلومات،
واملشاركة احلقيقية واحلق يف االحتجاج والتظاهر ،يه مسألة يف القلب من أية بيئة تؤدي
لمتكني املدافعني عن حقوق اإلنسان .ولتحقيق هذا اهلدف مفن الرضوري دراسة القوانني
والسياسات القامئة .البد أن متتد هذه األطر القانونية والسياساتية لتمشل مجيع الفاعلني
واألطراف املعنية من أحصاب الشأن ،سواء اكنوا من الدول أو األطراف غري التابعة للدول،
ومضان املساءلة الفعالة.
رابعًا ،البد من دمع املدافعني عن حقوق األرض ،مبا يف ذلك – لدى االقتضاء – من خالل
إمدادمه بدمع تقين ومايل معينّ  .ال حتدث الهتديدات حبق املدافعني منعزلة عن السياق،
إمنا يف بيئة عدوانية جتاه املجمتعات واملدافعني عهنا .من مث مفن املهم للغاية أن تقر الدول
واألمعال التجارية وتعرتف علنًا مبرشوعية دور املدافعني عن حقوق األرض فميا خيص
حقوق اإلنسان واملجمتع ،والسمل والمتاسك االجمتاعيني.
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كرس العزلة
أغلب املدافعني عن حقوق األرض يعملون يف مناطق معزولة وال يمتتعون حبامية "الفاعلني
أحصاب التأثري" مثل اإلعالم واملؤسسات الوطنية الناشطة مبجال حقوق اإلنسان .مكا
يزنعون ألن يكونوا أقل صلة مبنمظات حقوق اإلنسان يف الدولة ،وبالسفارات األجنبية
واملنمظات الدولية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري عىل املوقف .كرس عزلهتم عن هؤالء الفاعلني
قد يوفر املزيد من االنكشاف لنشاطهم وميدمه مبرشوعية ،وهو أمر أسايس ال غىن عنه .إن
العمل اخلطري والرضوري الذي يؤديه املدافعون عن حقوق األرض البد من أن ُيرشح وأن
يفهم بشلك أفضل من قبل مجيع األطراف املعنية ومن قبل امجلهور.
يف حني أنه كثريًا ما مت استخدام اإلعالم كأداة لزنع املصداقية عن املدافعني عن حقوق
اإلنسان يف املواقف اليت حيللها ،مفن املمكن أيضًا استخدامه يف دمع اسرتاتيجيات
املنارصة اليت يع ّدها املدافعون عن حقوق األرض .ميكن أن يكون اإلعالم مبثابة اجلرس
الذي يضمن ُ
احلمك الرشيد من خالل التوعية بالقضايا ومناقشهتا يف املجال العام .أحيانًا
ما قام مدافعون عن حقوق األرض بتوظيف اسرتاتيجيات إعالمية بفعالية من أجل جعل
االنهتااكت معروفة للعموم ،ويف حشد املزيد من الدمع لقضايامه .يستخدم الكثري من
املدافعني عن حقوق األرض تكنولوجيا وسائط التواصل االجمتايع احلديثة يف التواصل
ويف توفري امحلاية .البد من تجشيع هذا األمر.
إن القدرات لدى حتسيهنا ومع زيادة العمل الشبيك أيضًا ،فقد يكفل هذا بيئة معل آمنة
لملدافعني عن حقوق األرض ،مع تقليص حدة عزلهتم.
ولقد هشدت السنوات األخرية توجهًا جديدًا يمتثل يف وضع آليات أو براجم وطنية محلاية
املدافعني عن حقوق األرض .لكن براجم امحلاية القليلة القامئة تعرضت النتقادات جراء عدم
قدرهتا عىل توفري امحلاية الفعالة .مواطن اخللل األساسية اليت متت اإلشارة إلهيا تتعلق
باالفتقار إىل الدمع السيايس ،والتأخر يف نظر القضايا والفصل فهيا ،واقتصار املوارد
(ومهنا املزيانيات والعاملني) ،واحلضور الضعيف يف املناطق البعيدة واملنعزلة حيث يكون
املدافعني عن حقوق األرض يف عرضة ألكرب اخلطر ،واالفتقار آلليات لإلنفاذ ،وصعوبات
ترتبط بالقدرة عىل التكيف مع خمتلف املواقف اليت يكون الفرد فهيا معرضًا للخطر،
والقدرة عىل التصدي لألسباب اجلذرية لالنهتااكت .مكا أن لك الرباجم القامئة إىل اآلن
تفتقر إىل هنج خاص باملدافعني عن حقوق األرض دون غريمه من الفائت .إن الهتديدات
اليت يواجهها هؤالء املدافعون كثريًا ما تؤثر بشلك مبارش عىل السالمة البدنية ،ويه
تمُ ارس يف بيئة معقدة فهيا عدد كبري من الفاعلني واملصاحل ،ومن مث فهي تتطلب يف أحيان
كثرية اهمتام خاص ودجم بالقدر الاكيف بآليات محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان القامئة.
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إن اسرتاتيجيات امحلاية الفعالة ال تعين الدول اليت يعمل هبا املدافعون حفسب .مفن املهم
اإلشارة إىل أمهية الدول اليت محتي املدافعني عن حقوق األرض خارج حدودها ومن خالل
سياساهتا اخلارجية .يف هذا الصدد ،من املامرسات اجليدة اليت نود ذكرها من خالل
التقرير ،قيام دول ومنمظات غري حكومية باعمتاد األدلة التوجهيية محلاية املدافعني عن
حقوق اإلنسان .هذه األدلة التوجهيية ميكن أن تكون أداة مفيدة للغاية عندما تعرتف بالدور
املرشوع الذي ميارسه املدافعون عن حقوق األرض ،وعندما تأخذ يف احلسبان االحتياجات
اخلاصة بفائت مثل املدافعني عن حقوق األرض .لكن لسوء الطالع ،فإن هذه األدلة التوجهيية
البد أن تدخل يف منافسة مع مصاحل األمعال التجارية واالفتقار آلليات لإلنفاذ .باإلضافة
إىل هذا ،ميكن للدول أن
ً
مهام من خالل مضان احرتام الرشاكت املتواجدة عىل أراضهيا حلقوق
تلعب أيضًا دورًا
املدافعني عن حقوق األرض.
التصدي لإلفالت من العقاب
قد يكون اجلناة مسؤولون حمليون أو فدراليون ،مثل ضباط الرشطة أو عنارص اجليش
أو فاعلني غري تابعني للدولة ،مثل موظيف الرشاكت والقوات شبه العسكرية أو األخشاص
املأجورين من الرشاكت أو الساسة.
يف حني أن املدافعني عن حقوق األرض كثريًا ما ينددون أمام السلطات املختصة بانهتااكت
حقوق اإلنسان اليت يقعون حضايا هلا ،فيف العديد من احلاالت مل تقم املؤسسات القضائية
بعمل حتقيقات أو مالحقات قضائية أو فرض عقوبات عىل النحو املالمئ للجناة ،حبيث أن
أغلب االنهتااكت ما زالت تنعم باإلفالت من العقاب .وألن املدافعني عن حقوق األرض يلعبون
دورًا أساسيًا يف الدفاع عن حقوق اآلخرين ويف ماكحفة اإلفالت من العقاب عىل انهتااكت
حقوق اآلخرين ،فإن اإلفالت من العقاب عىل االنهتااكت اليت تقع حبقهم هو يف واقع األمر
إفالت مزدوج من العقاب .إن زيادة معدالت حماسبة مرتكيب انهتااكت حقوق اإلنسان
اخلاصة باملدافعني عن حقوق األرض يه مسألة البد أن حتظى باألولوية .يف هذا الشأن،
فإن سعة واستقاللية النظم القضائية حتتاج إىل التعزيز والدمع .البد أيضًا من العمل عىل
اختاذ خطوات فعالة ضد التحزي القضايئ حبق امجلاعات املهمشة واألقليات.
وباإلضافة إىل سبل وآليات االنتصاف احمللية ،فإن لملدافعني عن حقوق األرض أن يلجأوا
أيضًا إىل األمم املتحدة واهليائت اإلقلميية .دأبت تلك اهليائت عىل تنبيه الدول إىل قضايا
ومواقف بعيهنا ،وميكن أن تهسم يف زيادة انكشاف القضايا ويف حشد الفاعلني مبا
يؤدي إىل توفري امحلاية أو االنتصاف .بشلك عام ،تلعب هذه اآلليات دورًا إجيابيًا لصاحل
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املدافعني عن حقوق األرض ،رمغ أن قدرهتا عىل توفري محاية فعالة حتتاج إىل التطوير
والتحسني .مكا ينبيغ عىل اهليائت الدولية واإلقلميية احلكومية أن تدجم محاية املدافعني عن
حقوق اإلنسان – ال سميا املدافعني عن حقوق األرض – يف مصمي معلها ،مبا يضمن أن
السياسات واألدوات اليت ُتعرف و ُتنفذ حتت واليهتا ال تهسم يف انهتااكت حقوق األرض،
مبا يف ذلك االنهتااكت حبق املدافعني عن حقوق األرض.
وعىل التوازي ،مع تورط الرشاكت يف أحيان كثرية يف املنازعات عىل األريض وقيامها
يف بعض األحيان بقمع أو التسبب يف مقع املدافعني عن حقوق األرض ،فالبد من تدعمي
وتعزيز حماسبة الرشاكت .وحتديدًا جيب أن تويل الدول والرشاكت اهمتامًا خاصًا لدور
رشاكت األمن اخلاصة ،إذ أهنا كثريًا ما تورطت يف هتديدات حبق املدافعني عن حقوق
األرض قام املرصد بتوثيقها.
ما زال الضحايا يواجهون عقبات كبرية عىل طريق الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية
يف حال التعرض النهتااكت من قبل الرشاكت ،سواء الرشاكت احمللية أو العابرة للحدود.
يف حني أنه من املمكن يف بعض الدول استخدام مبدأ املسؤولية اجلنائية اخلارجية
للرشاكت عن انهتااكت حقوق اإلنسان اليت ترتكهبا رشاكت تعمل خارج أرايض الدولة،
فإن الدول بشلك عام ال تيف بالزتاماهتا بضامن حصول الضحايا عىل سبل االنتصاف
الفعالة .يف مجيع الواليات القضائية ،يواجه الضحايا معوقات قانونية أقل ،مثل مبدأ "عدم
االختصاص" والقيود الزمنية ومبدأ احلصانة ،باإلضافة إىل معوقات معلية مثل التلكفة،
إخل .تذليل تلك العقبات مهم حتديدًا لملدافعني عن حقوق األرض .وإىل اآلن ،ما زالت آليات
االنتصاف القضائية وبلك تأكيد غري اكفية وال يه يف حل من توفري امحلاية الالزمة
والعاجلة لملدافعني عن حقوق األرض .لذا جيب عىل الدول اعمتاد سلسلة من التدابري
الترشيعية والسياساتية لضامن وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف القضائية الفعالة يف
احلاالت اليت تشمتل عىل انهتااكت حلقوق اإلنسان من قبل رشاكت.
ميكن لآلليات غري القضائية – ويه غالبًا أهسل يف الوصول إلهيا وأكرث استجابة من
اإلجراءات القضائية – أن متثل منابر مهمة لملدافعني عن حقوق األرض .لكن يف اللحظة
الراهنة فإن اآلليات من قبيل وحدات االتصال الوطنية التابعة ملنمظة التعاون االقتصادي
والتمنية ،أو آليات تقدمي الشاكوى باملؤسسات املالية الدولية ،ما زالت تتعرض النتقادات
لعدم قدرهتا عىل درء انهتااكت حقوق اإلنسان بفعالية ،وألهنا ال تركز حتديدًا عىل محاية
املدافعني.
يف هذا السياق ،دأبت منمظات املجمتع املدين واحلراكت االجمتاعية لسنوات عىل الدعوة
إىل تعزيز وحتسني اإلطار القانوين الدويل اخلاص باألمعال التجارية وحقوق اإلنسان.
من املأمول أن تهسم املناقشات احلالية عىل مستوى األمم املتحدة – بشأن صك دويل
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ُملزم حول األمعال وحقوق اإلنسان – يف محاية ووقاية أفضل ،من خالل :توضيح وتقنني
االلزتامات القامئة بشلك أفضل ،التصدي لملشلكات األساسية اليت يواجهها الضحايا،
ومضان مض مواد تتصدى الحتياجات امحلاية اخلاصة باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبن
فهيم حتديدًا املدافعني عن حقوق األرض.
تغيري منظور التمنية
يف تقريره إىل امجلعية العامة لألمم املتحدة بعنوان "حياة كرمية للجميع" قال األمني العام
لألمم املتحدة بان يك مون" :يتطلب عهد ما بعد  2015اجلديد رؤية جديدة وإطار معل
متجاوب .إن التمنية املستدامة – اليت تتحقق من خالل دجم المنو االقتصادي بالعدالة
االجمتاعية والتخطيط البييئ املسؤول – جيب أن تصبح املبدأ العاملي املوجه لنا واملعيار
احلامك للعمل .هذه أجندة عاملية تتطلب حتوالت اقتصادية معيقة ورشاكة عاملية جديدة .مكا
ً
متاساك وفعالية لدمع
تتطلب من املجمتع الدويل ،ويمشل األمم املتحدة ،اعتناق رد أكرث
األجندة".
تتالىق أهداف حقوق اإلنسان وأهداف التمنية يف حاالت عدة مفيدة .وقام املجمتع الدويل
يف مناسبات كثرية بالتأكيد عىل الزتامه بوضع حقوق اإلنسان يف القلب من أهداف
التمنية.
وهلذا فإن عىل الدول أن تضمن عدم إهسامها يف انهتاك حقوق اإلنسان وأن
تكفل هنجًا يستند إىل حقوق اإلنسان يف التمنية ،من خالل الترشيعات ذات
الصلة ،وهو ما جيب أن يمشل مشاركة حقيقية ومحاية وإتاحة املعلومات ملن يتأثرون
(أو ُيرحج أن يتأثروا) ومن يدافعون عن حقوقهم ،وكذلك مبا يمشل احرتام احلق يف
املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية من الشعوب األصلية .جيب مطالبة الفاعلني من القطاع
اخلاص بإيالء العناية الواجبة حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك من خالل إجراء معليات تقيمي
آلثار املرشوعات االستمثارية عىل حقوق اإلنسان .مثل هذه العمليات جيب أن تستند إىل
املشاركة احلقيقية من املترضرين (أو ُيرحج أن يترضروا) ومن يدافعون عن حقوقهم ،مبا
يف ذلك من خالل تعزيز تقيميات الرضر/األثر املجمتعية212 .
إطار معل قانوين أقوى حلقوق األرض
رمغ غياب مواثيق حقوقية دولية تشري إىل احلق يف األرض يف حد ذاته ،فإن الوصول
لألرض يعد من قضايا حقوق اإلنسان األساسية ،ويعمتد الوفاء بالعديد من حقوق اإلنسان
 .212انظر عىل سبيل املثال نشاط الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بشأن أمهية تقيميات رضر حقوق اإلنسان املجمتعية يف
سياق مرشوعات االستمثار: http://www.fidh.org/en/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/7502-
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األخرى بشلك مبارش عىل األرض ،مبا يف ذلك احلق يف املسكن الالئق ويف الغذاء واملاء
ويف بيئة آمنة ونظيفة وحصية ومستدامة ،ويف تقرير املصري .الصالت بني األرض وحقوق
اإلنسان تشمتل عىل
متطلبات واحضة للدول والرشاكت أثناء إعداد وتنفيذ مرشوعات التمنية اليت تؤثر
عىل األرض.
إن السياق املوصوف يف هذا التقرير يليق الضوء عىل حاجة املجمتع الدويل لإلقرار باحلق
اإلنساين يف األرض ملن يعملون باملناطق الريفية ،مبن فهيم صغار املزارعني ومعدويم
األرايض ،واملزارعني املستأجرين لألرض ،والعامل الزراعيني ،ومن يتعيشون من صيد
المسك والقنص والريع ،كأنشطة تقليدية .العمليات اليت تسهتدف تعزيز اإلطار القانوين
احلامك للوصول إىل األرض جيب أن تصادف التجشيع .وبالتوازي ،يف حني شددت عدة
إجراءات خاصة باألمم املتحدة عىل أن األرض قضية حقوق إنسان جوهرية ،وأن العديد
من حقوق اإلنسان تعمتد عىل الوصول لألرض ليك تتحقق ،مفن الرضوري أن توفر آليات
اخلرباء األخرى التوجيه واإلرشاد.
من شأن اإلطار القانوين األوحض واألكرث ختصيصًا للحامية عىل املستوى الدويل – بشأن
حقوق األرض اليت تتعلق جبميع جوانب األرض :سواء اجمتاعية أو سياسية أو ثقافية أو
حيسن من بيئة معل املدافعني عن حقوق األرض ،ويزيد من مرشوعيهتم
اقتصادية – أن
ّ
وانكشافهم للعموم ،ال سميا يف السياقات اليت تسود فهيا املنازعات عىل األرايض.
***
يف هذا السياق ،فإن لملدافعني عن حقوق األرض دور مركزي يلعبونه لضامن املزيد من
املساءلة واالحرتام حلقوق اإلنسان يف املرشوعات املؤثرة عىل األرض .يتحمل امجليع
مسؤولية احرتام حقوقهم .ولقد حان الوقت ألن تلزتم مجيع األطراف املعنية بأجندة دولية
محلاية املدافعني عن حقوق األرض.
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التوصيات

بناء عىل املوقف الذي استعرضه هذا التقرير ،فإن مرصد محاية املدافعني عن حقوق
اإلنسان قام بصياغة التوصيات التالية اليت هتدف إىل اإلقرار بالاكمل بالدور املرشوع
والعمل املهم الذي يؤديه املدافعون عن حقوق األرض ،من خالل مضان قدرهتم عىل العمل
بفعالية دون هتديدات باعتداءات من الدول أو فاعلني غري تابعني للدول ،وكذا ماكحفة اإلفالت
من العقاب عىل تلك االعتداءات واالنهتااكت.

إىل الدول:
جيب احرتام ومحاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان مبا يستقمي مع إعالن األمم
املتحدة اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،وهتيئة بيئة تنطوي عىل المتكني لنشاطهم،
واإلقرار الاكمل والظاهر بالدور املرشوع الذي يلعبونه ،وكفالة اهمتام خاص باملواقف
املنطوية عىل العرضة للخطر واالستضعاف ،وذلك من خالل:
فميا خيص محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
•كفالة السالمة البدنية والنفسانية يف لك الظروف مجليع املدافعني عن حقوق
اإلنسان ،ومهنم من يتعاطون مع قضايا حقوق األرض والتمنية ،مع تطوير
اسرتاتيجيات محاية فعالة بالتشاور مع املدافعني عن حقوق األرض.
•مراجعة القوانني والسياسات القامئة بالتشاور الوثيق مع املدافعني عن حقوق
اإلنسان ،من أجل مضان اكمل االلزتام مبعايري حقوق اإلنسان بغية هتيئة بيئة
متكينية تحمس لملدافعني عن حقوق األرض بالقدرة عىل العمل بفعالية دون هتديدات
باعتداءات ودون مضايقات قضائية من الدول والفاعلني غري التابعني لدول ،ومراجعة
الترشيعات اليت تقيد نشاطهم ،مبا يف ذلك الترشيعات اليت تقيد بشلك غري
متناسب وغري رضوري من ممارسة احلق يف حرية تكوين امجلعيات/التنظمي،
والتعبري عن الرأي ،والتجمع السيمل؛ فهذه القيود جيب أن تنهتي أو ُتعدل أو ُتلىغ.
•إهناء أي جترمي لالحتجاجات ذات الطابع االجمتايع ،ومضان امحلاية الفعالة من
االنهتااكت ملن حيتجون سمليًا عىل انهتااكت حقوق األرض ،ويمشل هذا حتديدًا
مضان كفالة القدر الاكيف من املعدات والتدريب ملسؤويل إنفاذ القانون ،وإخضاعهم
للرقابة املدنية الفعالة ،ولسياسات حقوق اإلنسان وماكحفة المتيزي الفعالة.
سن أو حتديث آليات أو براجم – بالتشاور مع املجمتع املدين – مكرسة محلاية
• ّ
املدافعني عن حقوق اإلنسان ولضامن أن يكون لتلك اآلليات مدخلًا خاصًا يالمئ
املدافعني عن حقوق األرض.
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•إيالء االهمتام الاكيف لتلبية احتياجات امحلاية اخلاصة بامجلاعات املستضعفة
املعرضة للخطر ،مثل املدافعات عن حقوق املرأة يف سياق املنازعات عىل األرايض،
وكذلك املدافعني عن حقوق اإلنسان اخلاصة بالشعوب األصلية ،وبشلك عام قيادات
املجمتعات الريفية.
•ماكحفة اإلفالت من العقاب عىل اهلجامت اليت ترتصد املدافعني عن حقوق األرض
وانهتااكت حقوقهم ،واليت ترتكهبا الدول وفاعلون غري تابعني لدول ،مبا يف ذلك
من خالل إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة وشفافة يف حاالت انهتاك حقوق املدافعني
عن حقوق األرض ،هبدف الوصول لملسؤولني عن تلك االنهتااكت وإحالهتم للعدالة
ومضان كفالة التعويض واجلرب املناسبني.
•مضان أن الفاعلني من القطاع اخلاص – مبا يف ذلك الرشاكت – حيرتمون بالاكمل
حقوق اإلنسان وحقوق املدافعني عن حقوق األرض ،مع المتكني من املالحقات
القضائية حبق الرشاكت املتواجدة يف دوهلم ،مبا يف ذلك ما يتعلق باالنهتااكت
املرتكبة يف سياق معليات الرشاكت بدول أخرى أو تواطؤها فهيا.
•تطبيق تدابري ترشيعية وإجراءات أخرى لضامن الزتام مؤسسات األمعال التجارية
داخل أرايض الدولة/اخلاضعة لواليهتا ،بتنفيذ تقيميات آثار املرشوعات االستمثارية
عىل حقوق اإلنسان ،واملراقبة واإلنفاذ ملبدأ إيالء العناية الواجبة بشلك دامئ ،مع
املشاركة الفعالة للساكن واملجمتعات املترضرين/املترضرة ،مبن فهيم املدافعني عن
حقوق األرض.
•مضان توفر وهسولة اللجوء إىل اآلليات القضائية وغري القضائية لالنتصاف ،مبا
يف ذلك ماكتب تقدمي الشاكوى واهليائت اإلدارية ،عىل أن تكون فعالة وتنطوي عىل
املساواة وشفافة وملزتمة باحلقوق وحمايدة وجمهزة بالقدر الاكيف .إذا لزم األمر،
فالبد من مراجعة واليات تلك اهليائت مبا يحمس هلا بتليق والفصل يف الشاكوى
من املدافعني عن حقوق األرض ،ومهنم املدافعون الذين ينشطون خارج أراضهيم،
وتوفري تدابري محاية وقائية.
•املوافقة عىل تنفيذ األدلة التوجهيية محلاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وتوجيه
البعثات الدبلوماسية للدولة باخلارج إىل تنفيذها ،ويه األدلة اليت تقر بعرضة
املدافعني عن حقوق األرض بالدول األخرى للخطر ،مبن فهيم من يركز معلهم عىل
أرضار أنشطة األمعال التجارية عىل حقوق اإلنسان يف الدول األخرى.
•إيالء االنتباه الاكيف لملدافعني عن حقوق األرض لدى تعريف اسرتاتيجيات حقوق
اإلنسان للدولة يف إطار سياساهتا اخلارجية.
•التعاون الاكمل مع آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقلميية ،وتمشل اإلجراءات
اخلاصة باألمم املتحدة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان ،وهيائت األمم املتحدة املنشأة
مبوجب معاهدات ،فضلًا عن هيائت أخرى ،من خالل تنفيذ القرارات والتوصيات
ذات الصلة وتدابري امحلاية والتدابري املؤقتة لتلك اآلليات ،ومن خالل دعوة مجيع
اإلجراءات اخلاصة باألمم املتحدة واآلليات اإلقلميية إىل زيارة الدولة.
•التصديق عىل واإلقرار بقدرة هيائت مراقبة تنفيذ املعاهدات الدولية واإلقلميية
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بتليق الشاكوى مبا يحمس لملدافعني عن حقوق األرض باللجوء إىل خمتلف اهليائت
املعنية املنشأة مبوجب معاهدات ،ال سميا الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية.
•إضفاء املرشوعية – من خالل ُ
اخلطب احلكومية واللكامت املوجهة للجمهور –
عىل املدافعني عن حقوق األرض ،ودجم املدافعني عن حقوق األرض باحلوارات
واملشاورات ،والتحدث علنًا وبغري التباس دمعًا لملدافعني عن حقوق األرض يف حال
تعرضهم للهتديد أو االعتداء.
ُ
•مضان أن املهام األمنية األساسية ال تولك إىل موفري خدمات أمنية من القطاع
اخلاص ،ومضان أن رشاكت األمن اخلاص جمهزة ومدربة عىل االحرتام الاكمل
حلقوق اإلنسان يف املجمتعات الريفية ،وما خيص املدافعني عن حقوق األرض ،مع
توفري احملاسبة الاكملة هلا يف حال ارتاكب انهتااكت.
مكون محاية
فميا خيص اإلطار القانوين اخلاص حبقوق األرض ودجم
ّ
املدافعني عن حقوق األرض باملعايري والسياسات املتبعة
•اعمتاد سياسات وطنية تضمن املساواة يف الوصول لألرض وأمن حيازهتا ،وأن
تعكس تلك السياسات بالاكمل امحلاية الاكملة مللكيات األرض غري املكتوبة والتقليدية
أو العرفية.
•دمع محاية احلق يف املشاركة ،ال سميا من خالل دجم االلزتام مبشاورة املتأثرين
(أو من ُيرحج أن يتأثروا) بالسياسات واألطر القانونية احلامكة إلدارة األرض.
•تعزيز ودمع املبادرات الرامية إىل تدعمي اإلطار القانوين الدويل احلامك حلقوق
األرض ،مثل أمعال الفريق العامل احلكويم الدويل املفتوح العضوية املعين بإعالن
األمم املتحدة املتعلق حبقوق الفالحني وغريمه من العاملني يف املناطق الريفية،
ومضان أن تلك املبادرات والسياسات تشمتل عىل مواد تق ّر بدور املدافعني عن
حقوق األرض وتنص عىل آليات محايهتم.
•دمع معلية صياغة داخل األمم املتحدة لصك دويل ُملزم بشأن األمعال التجارية
وحقوق اإلنسان ،ومضان أنه يض ّم إشارة واحضة محلاية املدافعني عن حقوق
اإلنسان الذين يواجهون اآلثار الضارة لألنشطة التجارية ،مبن فهيم املدافعني عن
حقوق األرض.
ً
•تعزيز دجم محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان عامة – واملدافعني عن حقوق األرض
عىل وجه التحديد – بطريق تعديل ومراجعة ومض مواد خاصة تتناول محايهتم يف
مجيع االتفاقيات واملعاهدات والقوانني وخطط العمل املرتبطة حبقوق األرض ،مبا يف
ذلك االتفاقيات االستمثارية والتجارية ،واخلطط الوطنية لتنفيذ مبادئ األمم املتحدة
اإلرشادية اخلاصة باألمعال التجارية وحقوق اإلنسان ،ومواد حقوق اإلنسان يف
االتفاقيات الدولية ،إخل.
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•مضان أال تهسم األطر القانونية يف انهتااكت حقوق اإلنسان فميا خيص تكريس
تلك األطر لسياسات تمنوية ،وهذا من خالل انهتاج هنج حيرتم حقوق اإلنسان
يف إعداد الترشيعات واألنمظة اإلدارية ذات الصلة ،مبا يضمن املشاركة الفعالة
وامحلاية وإتاحة املعلومات لملتأثرين باألنشطة التمنوية (أو ُيرحج أن يتأثروا) ومن
يدافعون عن حقوقهم.
•مضان احرتام حق الشعوب األصلية – يف القانون واملامرسة – يف املوافقة احلرة
واملسبقة واملستنرية.

إىل املاحنني واملستمثرين غري احلكوميني واملؤسسيني
والتابعني للدول
•جيب الدجم الاكمل لهنج حقوق اإلنسان يف سياساهتم اخلاصة بتخصيص األموال
لصفقات األرايض الكربى ،ومضان أن املرشوعات املُمولة ال تهسم يف انهتااكت
ضد املدافعني عن حقوق األرض أو تفامق مهنا .جيب مضان أن من حيصلون عىل
املنح والقروض اخلاصة بالتعاون الدويل يطبقون بالاكمل هنجًا يستند إىل حقوق
اإلنسان ويكفل محاية املدافعني عن حقوق األرض.
•أن يكون من مطالب احلصول عىل المتويل إجراء تقيميات لألرضار – مستفيضة
ومستقلة – عىل حقوق اإلنسان ،باملشاركة احلقيقية من الساكن واملجمتعات
املتأثرين/املتأثرة ،مبن فهيم املدافعني عن حقوق األرض .مكا جيب مضان وجود
آليات محاية مناسبة تتصدى بفعالية وختفف و/أو تع ّوض اآلثار الضارة لملرشوع
عىل حقوق اإلنسان.
•االهمتام بشدة بتدابري امحلاية املُتخذة لضامن محاية املترضرين من مرشوعات
االستمثار ،وكذا من ينشطون من أجل مضان احرتام املرشوع حلقوق اإلنسان.
•دمع الدور احملوري الذي تلعبه منمظات حقوق اإلنسان واملنمظات املجمتعية
واحلراكت االجمتاعية اليت تتعاون مع املدافعني عن حقوق األرض ،من خالل منحهم
الدمع التقين واملايل واإلقرار العلين مبرشوعية معلهم.
•ختصيص المتويل لبناء قدرات املترضرين باملرشوعات االستمثارية ومن يدافعون عن
حقوق هؤالء املترضرين.
•الكشف االستبايق لملعلومات اخلاصة مبرشوعات االستمثار ،ومهنا الوثائق
األساسية مثل عقود االستمثار وتقارير تقيمي األرضار ،بغية دمع معل املدافعني عن
حقوق األرض ومضان احليلولة دون وقوع منازعات.
•تشكيل آليات مستقلة لتليق الشاكوى ختص املرشوعات اجلاري متويلها ،وتمشل
أمعاهلا تليق شاكوى انهتااكت حقوق املدافعني عن حقوق األرض ،ومضان احرتام
تلك اآلليات ملعايري الرسية ،وأن يكون هلا نظام إنذار مبكر يف حال وجود هتديدات
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أو انهتااكت أخرى حبق من تقدموا بشاكوى أو يفكرون يف التقدم بشاكوى.
•التنسيق مع املاحنني اآلخرين من خالل احملافل ذات الصلة لضامن إيالء االنتباه
العاجل حلالة املدافعني عن حقوق األرض ومنح األولوية لضامن احرتام حقوق
اإلنسان.
•الضغط عىل املسؤولني عن املرشوعات االستمثارية ،لدى االقتضاء وعندما يكون هذا
مناسبًا ،لضامن االمتثال ملعايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
•دمع املبادرات الرامية ملزيد من التواصل الشبيك بني املدافعني عن حقوق األرض
والقيادات الريفية ومنمظات حقوق اإلنسان وشباكت الدمع العاملية ،ودمع احلوار
السياسايت ليمشل زيادة محاية املدافعني ودمع املدافعني عن حقوق األرض يف
استخدامهم آليات امحلاية احمللية والدولية.

إىل الرشاكت:
•تبين سياسة عامة حلقوق اإلنسان تصدق علهيا اإلدارة العليا ،تعرتف رصاحة
باحلاجة إىل مضان اإلرشاك الفعال ألحصاب احلقوق الذين حيمتل ترضرمه ،مبا
يف ذلك االعرتاف بدور ومرشوعية معل املدافعني عن حقوق األرض.
•اختاذ إجراءات للتعرف عىل ومنع وختفيف أثر واحملاسبة عىل األرضار الالحقة
حبقوق اإلنسان ،ومضان أن أنشطة الرشاكت ،مبا يف ذلك من خالل عالقات
العمل مع الرشاكء التجاريني ،ال تؤدي إىل انهتااكت حلقوق اإلنسان أو تهسم
فهيا .جيب أن تستند معليات "العناية الواجبة" إىل املشاركة احلقيقية واملبارشة
ألحصاب احلقوق املحُ متل ترضرمه ،ومن مث إيالء العناية الواجبة – لدى االقتضاء
– لملدافعني عن حقوق األرض حتديدًا.
•تنفيذ معليات تواصل ُترشك أحصاب احلقوق بالاكمل ،ال سميا الساكن واملجمتعات
من املترضرين ،ومن يدافعون عن حقوقهم ،يف مجيع مراحل صفقات األرايض
الكربى .جيب أن يمت التواصل مع أحصاب احلقوق هؤالء بنية حسنة وبشلك حقييق
سعيًا إلرشاكهم بشلك حقييق ومحايهتم وإتاحة املعلومات هلم.
•مراعاة ما يرد من استعراض لبواعث القلق واالستياء خارج نطاق العمليات اليت
تتبناها الرشكة ،مثل املظاهرات امجلاهريية ،واالمتناع عن ومص من يعربون عن
أنفهسم مبثل تلك األساليب.
•مضان أن الرشاكت – وكذلك رشاكت األمن املتعاقدة معها واملتعاقدون من الباطن
– حترتم حقوق املدافعني عن حقوق األرض ،وال تسبب أو تهسم يف أي نوع من
املضايقات أو أمعال العنف حبقهم.
•كشف املعلومات استباقيًا حول مرشوعات االستمثار اليت تدمعها الرشاكت ،مبا يف
ذلك الوثائق األساسية مثل عقود االستمثار وتقارير تقيمي األرضار ،من أجل دمع
أمعال املدافعني عن حقوق األرض ومضان منع املنازعات.
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سن آليات لتقدمي الشاكوى ،تمشل آليات للشاكوى عىل مستوى املرشوع أو الرشكة،
• ّ
تكون مرشوعة ويهسل اللجوء إلهيا وقابلة للتنبؤ مبسار إجراءاهتا وجمهزة باملوارد
الاكفية وشفافة ومتسقة مع احلقوق ،وأن ختدم مكصدر للتعمل املسمتر ،وأن تستند
إىل احلوار والتواصل .جيب أن تضمن مثل تلك اآلليات – لكام أمكن – مشاركة
األطراف املستقلة األخرى .جيب أن تضمن تلك اآلليات من خالل املشاركة املبارشة
لملدافعني ،أخذ آراهئم يف االعتبار بالاكمل ،وجيب أيضًا تطبيق تدابري حمددة
لضامن التصدي الفعال لآلثار الضارة عىل حقوق املدافعني عن حقوق األرض.

إىل اهليائت الدولية واإلقلميية احلكومية:
•توفري مساعدات تقنية ومالية حمددة لملدافعني عن حقوق األرض.
•دجم محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان – ال سميا املدافعني عن حقوق األرض –
يف أمعال اهليائت الدولية واإلقلميية احلكومية.
فميا خيص جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة:
•اإلقرار باحلاجة إىل أجندة محلاية املدافعني عن حقوق األرض ،من خالل اعمتاد
قرار خاص حبامية املدافعني عن حقوق األرض ،وتجشيع مشاركهتم يف اجللسات
واآلليات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان ،وإرشاك الدول من خالل تقارير
االستعراض الدوري الشامل فميا خيص توفري امحلاية الفعالة لملدافعني عن حقوق
األرض.
فميا خيص جلنة احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية باألمم املتحدة:
•العمل عىل مسار اعمتاد تعليق عام يع ّرف ويوحض حقوق األرض ويمشل متطلبات
امحلاية الفعالة لملدافعني عن حقوق األرض.
•إيالء عناية خاصة لملدافعني عن حقوق األرض لدى توضيح انطباق العهد الدويل
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية عىل صلة بقضايا األمعال
التجارية وحقوق اإلنسان.
فميا خيص اهليائت األخرى املنشأة مبوجب معاهدات ،مثل جلنة األمم
املتحدة للحقوق املدنية والسياسية ،وجلنة مناهضة التعذيب ،وجلنة االختفاء
القرسي:
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•جيب أن تؤخذ يف االعتبار عرضة املجمتعات الريفية للخطر واستضعافها ،واليت
ُيرحج أن تتأثر بانهتااكت أخرى جسمية حلقوق اإلنسان ،مثل التعذيب واالختفاء
والعنف واإلعدام.
فميا خيص فريق األمم املتحدة العامل املعين باألمعال التجارية وحقوق
اإلنسان:
•تعريف دور األمعال التجارية يف محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،والدجم املمهنج
لملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أنشطة األمعال التجارية ،مبا يف ذلك من خالل
أمعال امحلاية.
•دمع دجم أدلة األمم املتحدة التوجهيية اخلاصة باألمعال التجارية وحقوق اإلنسان،
فميا خيص محايهتا لملدافعني عن حقوق اإلنسان بشلك عام ،واملدافعني عن حقوق
األرض حتديدًا ،ال سميا فميا خيص مبدأ املشاورة ومبدأ إيالء العناية الواجبة،
بالتشاور مع املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان.
فميا خيص اآلليات الدولية واإلقلميية املسؤولة عن محاية املدافعني عن
حقوق اإلنسان:
•إيالء عناية خاصة ملوقف املدافعني عن حقوق األرض املعرضني للخطر.
•اإلدانة العلنية النهتااكت حقوق اإلنسان املرتكبة حبق املدافعني عن حقوق األرض،
والتشديد عىل رضورة حماسبة املسؤولني عن تلك االنهتااكت.
•ممارسة الضغوط عىل الدول ليك تيف بالزتاماهتا حبامية املدافعني عن حقوق
األرض من خالل اختاذ إجراءات مملوسة ومراقبة تنفيذ تلك اإلجراءات.
•املتابعة بشأن املراسالت الصادرة حول املدافعني عن حقوق األرض وتنفيذها ،والعمل
سن آلية متابعة مهنجية لتلك املراسالت.
عىل ّ
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:املخترصات
مرسد باملخترصات األكرث استخدامًا يف هذا التقرير
 اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبACHPR

African Commission on Human and Peoples' Rights
Committee against Torture

-  جلنة مناهضة التعذيبCAT

Human Rights Committee

–  جلنة حقوق اإلنسانCCPR

) جلنة القضاء عىل المتيزي ضد املرأة (السيداوCEDAW

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women

 جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصيCERD

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

 جلنة احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافيةCESCR

Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Committee on the Rights of the Child

-  جلنة حقوق الطفلCRC

 احملمكة األوروبية حلقوق اإلنسانECtHR

European Court of Human Rights
European Union

–  االحتاد األورويبEU

 الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسانFIDH

International Federation for Human Rights

 املوافقة احلرة واملسبقة واملستنريةFPIC

Free prior and informed consent

 جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانIACHR

Inter-American Commission on Human Rights

 حممكة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانIACtHR

Inter-American Court of Human Rights

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافيةICESCR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

 مركز تسوية املنازعات اخلاصة باالستمثارICSID

Centre for Settlement of Investment Disputes
International Labour Organisation

-  منمظة العمل الدوليةILO

 املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنيس ومغايرو اهلوية اجلنسيةLGBTI
Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders and Intersex
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National Contact Points

-  وحدات االتصال الوطنيةNCPs

منمظات املجمتع املدين/ منمظات غري حكوميةNGOs
Non-Governmental Organisations

 مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسانODIHR

Office for Democratic Institutions and Human Rights

 منمظة التعاون االقتصادي والتمنيةOECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

 املنمظة العاملية ملناهضة التعذيبOMCT

World Organisation Against Torture

 منمظة األمن والتعاون يف أوروباOSCE

Organisation for Security and Co-operation in Europe

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانUDHR

Universal Declaration of Human Rights
United Nations

–  األمم املتحدةUN

 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةUNDRIP

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

 برناجم األمم املتحدة لملستوطنات البرشيةUN

UN Human Settlements Programme HABITAT
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امللحق 1
قامئة املسامهون يف التقرير
يتقدم مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان بلك الشكر والتقدير إىل مجيع األفراد
واملنمظات ممن قدموا معلومات لصاحل التقرير السنوي  .2014ما اكن باإلماكن كتابة هذا
التقرير لوال املسامهات املهمة والتعاون من جهات عديدة ،وخنص بالذكر مهنا املنمظات
واألفراد أدناه:
•بنغالديش :أودياكر Odhikar

•بلجياك :السيد أوليفييه دو شاتر ،املقرر اخلاص السابق املعين باحلق يف الغذاء
باألمم املتحدة

•بتسوانا – Ditshwanelo :املركز البتسواين حلقوق اإلنسان
•الربازيل :جاستيس غلوبال

•بورما :الشبكة اآلسيوية البديلة املعنية ببورما )(ALTSEAN-Burma
•مكبوديا :املركز المكبودي حلقوق اإلنسان )(CCHR

•مكبوديا :مجعية حقوق اإلنسان والتمنية المكبودية )(ADHOC

•مكبوديا :الرابطة المكبودية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عهنا )(LICADHO
•الاكمريون :مركز البيئة والتمنية )(CED

•الاكمريون :مجعية التمنية االجمتاعية والثقافية لملبورورو )(MBOSCUDA
•الاكمريونREseau de LUtte contre la FAim (RELUFA) :
•كنداIKANAWTIKET :

•كندا :مجموعة مراقبة احلريات املدنية الدولية )(ICLMG

•كندا :ماينينغ ووتش

•تشييلObservatorio Ciudadano :

•الصني :املدافعون الصينيون عن حقوق اإلنسان )(CHRD

•كولومبياCorporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo :
)(CCAJAR
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•كولومبيا :اللجنة الدامئة للدفاع عن حقوق اإلنسان )(CPDH
•كولومبياSomos Defensores :

•مجهورية الكونغو الدميقراطية :جملس الدفاع البييئ من خالل املرشوعية
والتعقب )(CODELT

•مجهورية الكونغو الدميقراطية :رابطة سيدات من أجل حضايا العنف اجلنيس
)(SFVS

•اإلكوادورAcción Ecológica :

•اإلكوادور :املفوضية االقتصادية حلقوق اإلنسان )(CEDHU

•مرص :مركز األرض حلقوق اإلنسان

)(LCHR

•فرنسا :السيد ميشيل فورست ،مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبالة املدافعني
عن حقوق اإلنسان

•فرنسا/نيو اكلدونيا :رابطة حقوق اإلنسان ومواطين نيو اكلدونيا )(LDH-NC
•جورجيا :مركز حقوق اإلنسان)(HRIDC

•اليونان :الرابطة اهليلينية حلقوق اإلنسان )(HLHR

•غواتمياال :احتاد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف غواتمياال )(UDEFEGUA
•هاييت :امجلعية الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان)(RNDDH

•اهلندوراس :جلنة أهايل املعتقلني واملختفني يف اهلندوراس )(COFADEH

•إندونيسيا – KontraS :جلنة "املختفني" وحضايا العنف
•إيطاليا :حتالف األرض الدويل )(ILC

•كينيا :املفوضية الكينية حلقوق اإلنسان )(KHRC
•الوس :احلركة الالوية حلقوق اإلنسان )(MLDH

•ليبرييا :احتاد حمامني البيئة يف ليبرييا (غرين أدفواكتس)
•ليبرييا :املراقبة اإلقلميية حلقوق اإلنسان )(RWHR

•املكسيك :مركز حقوق اإلنسان – فرايبا

•املكسيك :املركز املكسييك للقانون )(CEMDA

•املكسيك :اللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها )(CMDPDH

•هولندا :غرين بيس

•نياكراغوا :املركز النياكراغوي حلقوق اإلنسان )(CENIDH

•األرايض الفلسطينية احملتلة :مركز احلق
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•باكستان :جلنة حقوق اإلنسان الباكستانية )(HRCP

•بابوا نيو غينيا :توروبو إيكوفورسرتي

•بريو :مجعية حقوق اإلنسان )(APRODEH

•الفلبني :التحالف الفلبيين لملدافعني عن حقوق اإلنسان )(PAHRA
•الربتغال :الرابطة الربتغالية حلقوق اإلنسان )(LPDH – Civitas
•مجهورية جنوب أفريقيا :ساكن العشش )(AbM

•مجهورية جنوب أفريقيا :حمامون ألجل حقوق اإلنسان )(LHR
•روسيا :مركز دمع الشعوب األصلية بالمشال )(CSIPN

•روسيا :كوكب اآلمال

•السنغال :الرابطة السنغالية حلقوق اإلنسان )(LSDH

•سرياليون :غرين سينريي

•جنوب السودان :مجعية جنوب السودان القانونية )(SSLS

•جنوب السودان :مجعية حقوق اإلنسان جبنوب السودان لملنارصة )(SSHURSA
•إسبانيا :مجعية الدفاع عن حقوق اإلنسان يف إسبانيا )(APDHE
•تركيا :مجعية حقوق اإلنسان )(IHD

•أوغندا :نادي مسمتيع نويروانهيو )(TLC

•أوكرانيا :غرين فيديوز

•أوكرانيا :املركز البييئ الوطين األوكراين )(NECU

•اململكة املتحدة :برناجم مراقبة التعدين يف أمرياك الالتينية )(LAMMP
•اململكة املتحدة :برناجم شعوب الغابات )(FPP

•اململكة املتحدة :غلوبال ويتنس

•اململكة املتحدة :السيد توم النغيل ،استشاري معين حبقوق اإلنسان والتكنولوجيا،
باحث ومشارك يف تأليف تقرير غلوبال ويتنس "البيئة القاتلة"

•اململكة املتحدة :رسفيفال إنرتناشيونال

•الواليات املتحدة األمريكية :هيومن رايتس ووتش
•الواليات املتحدة األمريكية :معهد أولكاند

•أوزبكستان :املكتب األوزبيك حلقوق اإلنسان وسيادة القانون )(LAS
•فيتنام :اللجنة الفيتنامية حلقوق اإلنسان )(VCHR
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امللحق 2
مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان:
برناجم مشرتك بني الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان
واملنمظة العاملية ملناهضة التعذيب
أنشطة املرصد
املرصد برناجم معل يقوم عىل القناعة بأن تعزيز التعاون والتضامن مع املدافعني عن حقوق
اإلنسان ومنمظاهتم يسامه يف فك العزلة عهنم .مكا يرتكز عىل الرضورة املطلقة لقيام
املنمظات غري احلكومية واملجمتع الدويل بإصدار رد مهنيج عىل القمع الذي يتعرض له
املدافعون .وتستند أنشطة املرصد إىل مبدأ التنسيق والتعاون مع منمظات غري حكومية
وطنية وإقلميية ودولية.
ويف هذا الصدد ،يسىع املرصد إىل لك مما ييل:
 .أإنشاء نظام إنذار منتظم لملجمتع الدويل بشأن حاالت املضايقات والقمع اليت تطال
املدافعني عن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وخاصة عندما تتطلب تدخال عاجال.
 .بمراقبة قضائية لملحامكات ،وعند االقتضاء ،تقدمي مساعدة قانونية مبارشة؛
 .جإرسال بعثات حتقيق وتضامن دولية؛
 .دتقدمي مساعدة خشصية بقدر اإلماكن ،مبا فهيا املساعدة املادية ،لضامن أمن املدافعني
الذين يتعرضون النهتااكت جسمية؛
 .هإعداد ونرش وبث تقارير عىل الصعيد الدويل بشأن حاالت انهتاك حقوق وحريات
األفراد أو املنمظات اليت تعمل يف خدمة حقوق اإلنسان يف العامل بأرسه؛
 .والعمل والتشاور املسمتر مع منمظة األمم املتحدة ،ال سميا املقررة اخلاصة املعنية
باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،وعند االقتضاء ،املقررين والفرق العاملة حسب املواضيع
واملناطق اجلغرافية؛
 .زالعمل املسمتر عىل حشد تأييد املنمظات احلكومية اإلقلميية والدولية ،مثل منمظة
الدول األمريكية واالحتاد األفرييق واالحتاد األورويب ومنمظة األمن والتعاون يف
أوروبا وجملس أوروبا واملنمظة الدولية للفرانكوفونية ،ومنمظة الكومنولث وجامعة
الدول العربية واحتاد دول جنوب آسيا (آسيان) ومنمظة العمل الدولية.
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إن املرصد ،إذ يضع الفعالية يف طليعة اهمتاماته ،قرر إبداء مرونة أكرب عند النظر يف
مقبولية احلاالت اليت ترد إليه ،مستندا إىل "التعريف العميل" الذي اعمتدته لك من املنمظة
العاملية ملناهضة التعذيب والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان:
"لك خشص مهدد أو يقع حضية أمعال انتقامية أو مضايقات أو انهتااكت
بسبب نشاطه ،وفقا لملواثيق الدولية اخلاصة حبامية حقوق اإلنسان ،مبفرده
أو باالشرتاك مع آخرين ،يف سبيل تعزيز وإمعال احلقوق الوارد ذكرها يف
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واليت تضمهنا املواثيق الدولية املختلفة".
ومساندة ألنشطة إطالق اإلنذارات والدعوات إىل التعبئة ،يتيح املرصد نظام اتصال
موضوع خصيصًا لملدافعني املهددين.
ميكن االتصال هبذا النظام الذي يدىع خط الطوارئ عرب:
الربيد اإللكرتوينmailto:Appeals@fidh-omct.org :
(املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب)
اهلاتف / + 41 22 49 809 39 :الفاكس+ 41 22 809 49 29 :
(الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان)
اهلاتف / + 33 1 43 55 25 18 :الفاكس+ 33 1 43 55 18 80 :
منشطو املرصد
انطالقا من مقر املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب (جنيف) والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان
(باريس) ،يرشف عىل املرصد لك من السيد جريالد ستابريوك ،األمني العام لملنمظة العاملية
ملناهضة التعذيب ،والسيدة آن لورانس الكروا ،نائبة األمني العام لملنمظة العاملية ملناهضة
التعذيب ،باإلضافة إىل السيد أنطوان برنار ،املدير العام للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان،
والسيدة جوليان فالو ،املديرة التنفيذية للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان.
يرشف عىل املرصد يف الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان لك من ألكسندرا بوميون أونيل،
رئيسة الربناجم ،وهيجو غابريو ،مسؤول الربناجم ،مبساعدة اكترين أبسالوم ونيكوال
أغوستيين وهساتو با وسيلني بالريو ونيكوال باوديز وكورين بزيان واكرين بونو واكترين
بوت وماري فرانك بورك وماريون اكدييه وماري اكمربالن ومونتسريات كربوين ودلفني
اكرلون وإيزابيل شيبا ولكري كوالرديل وكيت كولز وأودري كوبري وإلينا كريسيب وستيفاين
دافيد ونانيس دمييشييل ونيكوالس دياز وغاييل دوسيبولكر وسملى احلسيين وشارلني
فراالن ويرسا فراويس ورسغيه فونت وكريستوف غارديه وفلورون غيل وأنديرا غيورغي ّتا
ووجويل غروملون وجوانا هوسا وتشريينا جريولون وإريك جوزيف – أدياكالرادج وألكسندرا
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كوالييفا وميشيل كيسينكويرت وناتايل السلوب وأنطوان مادلني وآرتور مانيه وسامية مراح
وتوين مينيه ونينا نيونغود وليديا أوغبازيغ وجينفييف بول وجني بابتيست بوليه وأنطونان
رابيك وخميينا رييس وجني ماري روج وليا سامني رميبولت وديزي مشيت ومارك سيفيدي
وخوسيه اكرلوس تيسني ونادية خيلف وناتاليا يايا.
ترشف عىل املرصد يف املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب ديلفني روكولو ،منسقة الربناجم،
وميغيل مارتني زوماالاكريغوا ،منسق الربناجم ،مبساعدة لك من مارك أبرسولد واكرولينا
باربارا ونيكول بويريل وامتياز باليل واكرين بينينغر-بوديل وحلمية الدخييس ومارينا
غينىت وحلمي ميديب وغابرييال ريرت وكرمي سامل وكورون سنغ وهيلينا سوال مارتن وبيرت
زينغل.
يتقدم املرصد بالشكر إىل لك من إميانويل فرودينثال وإيزابيل اكواك عىل تعاوهنام يف
كتابة التقرير ،ويتقدم بالشكر إىل لك من اكثلني بروس ويانيك جواكن ومعرو خريي وجوردن
ليكسينسيك وإلينا بيك وكريستوفر تيريي وآنا توغنايت ونوريا اكمبوي سانشزي ملسامههتم
يف ترمجة وحترير التقرير.
حيظى املرصد مبساعدة اكفة الرشاكء احملليني للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ولملنمظة
العاملية ملناهضة التعذيب.
العاملون يف املرصد
املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب
تعد اليوم املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب ،اليت أنشئت سنة  ،1985أمه حتالف دويل
لملنمظات غري احلكومية اليت تاكحف ضد التعذيب واإلعدام دون حمامكة واالختفاء القرسي
ولك املعامالت الوحشية والالإنسانية أو املهينة .إن املنمظة اليت تضم يف شبكهتا "إس أو
إس تعذيب") 298 (SOS-Tortureمنمظة يه أكرب شبكة مكونة من منمظات غري حكومية
تنشط يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف العامل.
تقوم أمانهتا الدولية ،ومقرها جنيف ،بتقدمي مساعدة طبية وقانونية و/أو اجمتاعية خشصية
لضحايا التعذيب وتعمل عىل بث التدخالت العاجلة عىل وترية يومية يف العامل بأرسه
هبدف الوقاية من االنهتااكت اجلسمية حلقوق اإلنسان ومحاية األفراد وماكحفة اإلفالت من
العقاب .باإلضافة إىل ذلك ،هتدف بعض أنشطهتا إىل تقدمي الدمع وتوفري امحلاية لبعض
الفائت املستضعفة مثل النساء واألطفال واملدافعني عن حقوق اإلنسان .وتقوم املنمظة كذلك
حبمالت تتعلق بانهتااكت احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية .وتقدم املنمظة العاملية
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ملناهضة التعذيب يف إطار نشاطاهتا عروضا فردية وتقارير بديلة آلليات األمم املتحدة مكا
تسامه بفعالية يف إعداد ومحاية وتعزيز املعايري واآلليات الدولية محلاية حقوق اإلنسان.
مت تعيني وفد من األمانة الدولية للرتوجي لنشاطات املنمظة يف أوروبا وبمتثيلها لدى االحتاد
األورويب .وهو يشلك مهزة وصل بيهنا وبني اهليائت األوروبية؛ ويمتثل دوره يف مساندة
واليات األمانة الدولية عىل املستوى األورويب واالضطالع مبهامها.
مكا افتتحت املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب مؤخرًا مقرين ميدانيني هلا .تواجدنا يف تونس
وليبيا هو جزء من الزتامنا بدمع املجمتع املدين يف العملية االنتقالية حنو سيادة القانون
واحرتام احلظر املُطلق عىل التعذيب.
تمتتع املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب مبركز االستشاري أو املراقب يف املجلس
االقتصادي واالجمتايع (األمم املتحدة) ومنمظة العمل الدولية واللجنة األفريقية حلقوق
اإلنسان والشعوب واملنمظة الدولية للفرنكوفونية وجملس أوروبا.
يتألف جملهسا التنفيذي من السيد إيف بريتولو ،بصفته رئيس (فرنسا) ،والسيد خويس
دومينغو دوغان بييااك ،بصفته نائب رئيس (غينيا االستوائية) والسيد ديك ماريت
(سويرسا) بصفة نائب رئيس ،والسيد أنطوين ترافيس ،أمني اخلزينة (اململكة املتحدة)
والسيد سانتياغو أليخندرو اكنتون (األرجنتني) والسيدة أميناتا دياي (السنغال) والسيد
مكال اجلندويب (تونس) والسيدة تيناتن خيداشييل (جورجيا) والسيدة جاهل كويروغا
اكرييو (كولومبيا) والسيد هرني تيفاغن (اهلند).
الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان
تضم اليوم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ،اليت أنشئت سنة  178 ،1922رابطة يف أكرث
من مائة بلد .ويه تتوىل التنسيق بني أنشطهتا وتقدم هلا الدمع مكا توفر هلا وسيلة إليصال
صوهتا إىل العامل .إن الفدرالية تعمل من أجل محاية حضايا انهتااكت حقوق اإلنسان
والوقاية من هذه االنهتااكت ومالحقة مرتكبهيا .إن الفدرالية تعمل بصفة مملوسة من أجل
احرتام لك احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان – احلقوق املدنية والسياسية
إضافة إىل احلقوق االقتصادية واالجمتاعية والثقافية .هناك سبعة مواضيع تشلك األولويات
اليت توجه معل الفدرالية عىل وترية يومية :محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وتعزيز حقوق
املرأة وتعزيز حقوق املهاجرين والنازحني والالجئني وتعزيز إدارة العدالة وماكحفة اإلفالت
من العقاب وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان يف إطار العوملة االقتصادية وتعزيز الصكوك
واآلليات الدولية واإلقلميية اخلاصة حبامية ودمع حقوق اإلنسان وسيادة القانون أثناء
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الزناعات ويف احلاالت الطارئة أو أثناء املراحل االنتقالية.
تمتتع الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان مبركز االستشاري أو املراقب يف لك من منمظة
األمم املتحدة ومنمظة اليونيسكو وجملس أوروبا واملنمظة الدولية للفرنكوفونية واللجنة
األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ومنمظة الدول األمريكية ومنمظة العمل الدولية.
للفدرالية اتصال يويم منتظم باألمم املتحدة واالحتاد األورويب واحملمكة اجلنائية الدولية
من خالل ماكتب اتصال يف لك من جنيف ونيويورك وبروكسل والهاي .مكا فتحت الفدرالية
 5ماكتب هلا يف لك من القاهرة ونريويب وتونس ولميا وبانكوك باإلضافة إىل  3ماكتب
مشرتكة بني الفدرالية ومنمظات أعضاء يف كوناكري وباماكو وأبيدجان .تقدم الفدرالية لك
سنة توجهيات ألكرث من مائيت ممثل عن املنمظات التابعة لشبكهتا مكا تقدم هلم الدمع عىل
وترية يومية.
يتألف املجلس الدويل للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان من :كرمي الهيجي (إيران) ،رئيسًا،
ولك من أمينة بوعياش (املغرب) ،دان فان راميدونك (بلجياك) ،بول نسابو موكولو (مجهورية
الكونغو الدميقراطية) ،بيري إسبريانيس (هاييت) ،دييب ستوهتارد (بورما) ،أمناء معوم؛
ولك من جني فرانسوا بالنتني (فرنسا) ،أمني خزانة؛ ويوسف أالتاس (تركيا) ،إلياكساندر
بيالياتسيك (بيالروسيا) ،عز الدين األصيحب (المين) ،نويلني بالكويل (أيرلندا)،
دميرتيس كريستوبولوس (اليونان) ،اكثرين غاالغري (الواليات املتحدة) ،تولياكن إمسايلوفا
(قرغزيستان) ،شوان جبارين (فلسطني) ،ديمساس كيتينىغ سينغا (مجهورية الكونغو
الدميقراطية) ،إليس مونيغ (اإلكوادور) ،شيال موانغا (أوغندا) ،روزماري ر .تراخانو
(الفلبني) ،دريسا تراوري (ساحل العاج) ،بولني فيجا غونزاليس (املكسيك) وزهرة يوسف
(باكستان) ،بصفة نواب الرئيس.
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تتقدم الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واملنمظة العاملية ملناهضة التعذيب بالشكر إىل لك من :وزارة
اخلارجية اهلولندية ،وزارة اخلارجية الفنلندية ،مؤسسة فرنسا ،مؤسسة "عامل للجميع" ،وزارة اخلارجية
الفرنسية ،منمظة الفرانكفونية الدولية ،بلدية باريس ،وزارة اخلارجية الرنوجيية ،مؤسسة املجمتع
املفتوح ،أمانة سيغريد راوسينغ ،الواكلة السويدية للتمنية الدولية ،ملساعداهتم يف نرش التقرير السنوي
 2014الصادر عن املرصد .أما حمتوى التقرير فهو مسؤولية املنمظة العاملية ملناهضة التعذيب والفدرالية
الدولية حلقوق اإلنسان ،وال ينبيغ أن يؤخذ بأي حال من األحوال اكنعاكس لرأي املؤسسات الدامعة.

"إنين أشيد بالتقرير السنوي هلذا العام ،الذي يتناول مسألة ُملحة ومزتايدة األمهية يف العديد من بلدان العامل،
حيث واجه املدافعون عن حقوق األرض مجلة من املعوقات واالنهتااكت بسبب الزتامهم بالدفاع عن حقوق
اإلنسان ومحايهتا ،من املضايقات القضائية إىل االحتجاز التعسيف ،ومن التهشري إىل املراقبة غري القانونية،
ومن الهتديدات إىل القتل".
"سوف أسمتر – بشلك عام – يف الرتكزي عىل محاية املدافعني عن حقوق األرض ،مع اإلرصار عىل احلاجة
إىل زيادة املساءلة ،سواء يف مراساليت مع الدول أو أثناء زيارايت للدول .ومن مث ،فسوف أعمتد بال شك عىل
نتاجئ هذا التقرير السنوي ،اليت توفر مفاتيح لفهم أمناط العنف ضد املدافعني عن حقوق األرض ،فضلًا عن
التوصيات املوجهة للدول واألطراف املعنية األخرى ،حول كيفية حتسني سبل محايهتم".
ميشيل فورست ،املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة.
يوفر التقرير السنوي  2014الصادر عن املرصد حتليلًا عامليًا هلشاشة وضع املدافعني عن حقوق األرض يف
سياق بيئة اقتصادية وقانونية معقدة .هذه الصورة نرمسها من خالل  74دراسة حالة من  29دولة .يليق
التقرير الضوء عىل أننا نواجه دراما إنسانية عنيفة للغاية و ُي ّ
ذكر برضورة وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان
يف القلب من السياسات التجارية واالستمثارية والتمنوية ،من أجل منع وقوع املزيد من نزاعات األرايض
املميتة .إن معدل االعتداءات ضد املدافعني عن حقوق األرض مسألة مقلقة للغاية وجيب أن جتذب أقوى ردود
الفعل واحلشد العاجل من قبل املجمتع الدويل ،وأن تؤدي إىل وضع أجندة واحضة وقوية تضمن قدرًا أكرب
من امحلاية والمتكني لصاحل املدافعني عن حقوق األرض.
يف الفرتة من  2011إىل  2014وثق املرصد أكرث من  106حالة مضايقات اسهتدفت  282مدافعًا عن
حقوق األرض و 19منمظة جممتع مدين.
إن مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان – الذي تشلك عام  1997كربناجم مشرتك بني الفدرالية الدولية
حلقوق اإلنسان واملنمظة العاملية ملناهضة التعذيب – هو برناجم عاملي رائد ُيعىن حبامية املدافعني عن حقوق
اإلنسان .يستند يف أنشطته إىل قناعة بأن التضامن مع املدافعني عن حقوق اإلنسان والتضامن فميا بيهنم،
وتنظميهم ،يضمن وصول أصواهتم وتبديد عزلهتم وإهناء هتميهشم .يتصدى املرصد للهتديدات وأمعال التنكيل
اليت تنال من املدافعني عن حقوق اإلنسان ،من خالل إصدار النداءات العاجلة ،واملساعدات الطارئة احلرجة ملن
حيتاجوهنا ،والبعثات الدولية واملنارصة من أجل محاية فعالة حملية ودولية لملدافعني عن حقوق اإلنسان.
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