
Manifest per a la promoció i protecció de les defensores dels Drets Sexuals i 
Reproductius en temps de COVID-19  

Introducció 

En temps de crisi sanitària, econòmica, social i política com els que vivim, els Drets Sexuals i 
Reproductius estan rebent l’impacte frontal dels greuges que se’n deriven. Des de l’inici de la 
sindèmia de la COVID-19 hem assistit a l’impacte específic que aquesta ha tingut sobre els Drets 
Sexuals i Reproductius de les dones i persones LGTBIQ+. Les ja de per si múltiples barreres d’accés 
als serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva s’han vist multiplicades, fet que n’ha compromès 
la disponibilitat arreu del món i ha magnificat iniquitats estructurals prèviament existents. Així mateix, 
aprofitant la crisi de la COVID-19, veiem com arreu del món s’alcen les veus dels grups 
fonamentalistes i antidrets, que dirigeixen els atacs cap a entitats i activistes defensores dels Drets 
Sexuals i Reproductius. 

Com a entitats feministes defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, no ens hem quedat 
impassibles davant d’aquesta situació. Hem doblat els nostres esforços i hem continuat treballant, en 
un context de dificultat afegida, per la defensa d’aquests drets i per la construcció de societats més 
justes i feministes.  

Al llarg d’aquest document volem fer patent d’on venim així com l’statu quo en relació amb el 
reconeixement i la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius. A la vegada,  també volem posar de 
relleu el rol essencial de les entitats i activistes que els defensen, posar de manifest l’impacte que 
està tenint la COVID-19 a les nostres activitats, denunciar els atacs de l’extrema dreta i la 
desprotecció institucional que patim.  

D’on venim?  

Les últimes tres dècades han comportat avenços importants pel que fa als Drets Sexuals i 
Reproductius. Amb un fort moviment feminista i LGBTQI+, liderat per entitats i activistes de base 
d’arreu del món i que encapçalà la lluita contra un sistema capitalista i heteropatriarcal, la dècada 
dels anys noranta s’identifica amb l’establiment dels pilars fonamentals a nivell global per al 
reconeixement i la garantia dels drets de les dones, els Drets Sexuals i Reproductius i la justícia 
reproductiva.  

L’any 1994, a la Conferència Internacional de Població i Desenvolupament (CIPD) del Caire la 
voluntat d’arribar a un consens en matèria de població, igualtat de gènere i desenvolupament 
sostenible va materialitzar-se en un programa d’acció que reconeixia els drets reproductius i la salut 
reproductiva com a drets humans, i que aspirava a garantir l’accés universal als serveis de salut 
sexual i reproductiva, incloent-hi la planificació familiar i la prevenció i el tractament de les infeccions 
de transmissió sexual [1]. Així mateix, també posava de manifest el vincle estret entre la salut 
reproductiva i l’empoderament de la dona i la necessitat d’assolir ambdós objectius per a l’avenç de 
la societat. En consonància amb la CIPD, un any després, a Beijing, la Quarta Conferència 
Internacional de la Dona va reunir activistes d’arreu del món que, a través d’un procés de setmanes 
de treball, promulgaren una declaració i crearen una plataforma d’acció fruit de la voluntat de 
reconèixer i garantir els drets de les dones i de la necessitat que els estats membre s’adherissin a 
aquest objectiu [2]. Tot i la definició dels Drets Sexuals i Reproductius i l’enorme feina feta per entitats 
feministes, molts d’aquests drets encara no s’han treballat en les agendes polítiques Internacionals. 
Continuen sense estar definits ni exigits en la pràctica, sense tenir indicadors clars de consecució i, 
per aquest motiu, continuem sense poder exercir-los en la seva totalitat, lliures de violència i 
vulneracions.  

Vint-i-cinc anys després, s’han assolit grans objectius en la lluita contra la misogínia, el masclisme i 
en defensa de la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius i la justícia reproductiva. La celebració 
de les diversitats s’ha vist accentuada gràcies a l’ús d’una perspectiva interseccional que reconeix les 



diferents categories d’opressions que travessen els cossos de les persones i treballa per a 
l’erradicació de les causes estructurals que les originen. Parlaments d’arreu del món han treballat per 
reflectir aquests valors, aprovant iniciatives i polítiques públiques en consonància amb la Plataforma 
d’Acció de Beijing i alineant-se amb el Programa d’Acció de la CIPD.  

Lamentablement, ens trobem en un punt d’inflexió on aquests avenços es veuen encara més 
amenaçats que habitualment. Ja des d’abans de la crisi de la COVID-19 estàvem en alerta constant i 
experimentant atacs frontals als Drets Sexuals i Reproductius per part de grups fonamentalistes i 
d’extrema dreta, atacs que afectaven també la integritat i la seguretat de les activistes i entitats 
defensores d’aquests drets. Amb la crisi epidemiològica actual, aquesta situació es veu agreujada, fet 
que limita l’accés als serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva, i que magnifica la presència de 
l’extrema dreta i deixant entitats i activistes de base en situacions de vulnerabilitat afegida. 

Els Drets Sexuals i Reproductius en temps de COVID-19 

Si bé la crisi de la COVID-19 no és exclusivament sanitària i és el resultat d’una crisi política, social i 
econòmica fruit d’un sistema capitalista que promou les desigualtats, la resposta dels governs i 
institucions a aquesta crisi s’ha centrat en el control de la pandèmia i a focalitzar esforços sanitaris i 
de salut pública en el control de la pandèmia. Això ha demostrat de manera cruenta la necessitat 
fonamental de l’assistència sanitària universal com a pilar fonamental per a un sistema de salut eficaç 
i una societat justa. 

Davant la manca de mitjans i de recursos per poder fer front a la pandèmia, en molts països la 
majoria de les professionals sanitàries han estat derivades a atendre i controlar la crisi. Com a 
conseqüència, els serveis especialitzats d’atenció a la salut sexual i reproductiva han estat tancats o 
han vist minvada la seva activitat en diferents intensitats. La crisi actual també ha posat de manifest 
que el sistema en què vivim, patriarcal i capitalista, abusa de la dona, invisibilitza  les tasques de cura 
que duu a terme, i abusa de la seva mà d’obra. S’accentua l’abús a la dona, recaient totes les 
conseqüències negatives en un altre sobreesforç de la dona. El sistema deficient i no igualitari acaba 
sempre abolint drets en les persones més desafavorides.  

Les mesures de restricció de moviments i de confinament per a la població agreugen encara més 
les barreres per a l’atenció a la salut sexual i reproductiva. Per exemple, les mesures de 
confinament fan que moltes dones no puguin accedir a anticonceptius orals d’emergència ni a 
l’exercici del dret a l’avortament, ja sigui per tenir restringits els moviments com per la por a 
exposar-se al virus, havent-se de desplaçar per aconseguir-ho. 

Així mateix, la pandèmia de la COVID-19, de forma cruenta i clara, treu a la llum la crisi política i 
com aquesta ha contribuït encara més a l’abolició dels drets de les dones, ja que s’han donat 
solucions exclusivament patriarcals i capitalistes, des del mateix sistema. Les solucions donades no 
han reestructurat el treball de cures, ni  canviat el paper de la dona en el treball remunerat. Les 
mesures adoptades han estat novament sobrecarregar el treball de cura a costa de les dones, 
reprimir-ne les necessitats i drets i tornar-les a tancar en cases on estan a plena disponibilitat dels 
seus maltractadors, per exemple. 

Així mateix, hem vist com en el pic de la pandèmia a molts llocs es van imposar mesures restrictives 
al dret a l’avortament. Per exemple, en els estats d’Ohio i Texas es va prohibir l’exercici de 
l’avortament. 

Amb tota seguretat, els efectes econòmics, laborals i socials provocats per la crisi de la COVID-19 
incrementaran els nivells de precarietat i pobresa de les dones. Això probablement provocarà que la 
necessitat de recórrer a la interrupció voluntària de l’embaràs sigui encara més gran. Sabem que 
molts dels sectors laborals més exposats al virus i per tant al contagi són ocupats per dones: 
treballadores de la llar i les que fan cures, professionals sanitàries, treballadores en supermercats, 



etc. En un escenari d’alt risc de contagi i també en cas de patir la malaltia podem esperar també un 
augment de les dones que optaran per una interrupció voluntària de l’embaràs. 

Addicionalment, les restriccions de moviment acompanyades de mesures punitives i sancionadores 
afecten de manera desproporcionada aquells col·lectius més vulnerabilitzats i més estigmatitzats, 
com són les persones transgènere, les persones amb VIH i les treballadores sexuals, que 
s’enfrontaran a un major grau de violència institucional. 

Tal com han alertat activistes i entitats especialitzades des de l’inici de la pandèmia, a molts llocs, 
des que va esclatar la crisi, el cribratge de malalties de transmissió sexual ha estat suspès per 
considerar-se un servei no urgent. Així mateix, les persones amb VIH han vist compromès l’accés a 
teràpia antiretroviral, fet que ha requerit l’ajuda del teixit associatiu per poder obtenir-la en un 
hospital proper. 

També cal visibilitzar que es posa en dubte la provisió del tractament de substitució hormonal per a 
les persones transgènere que ho requereixen i s’ha suspès l’assistència d’afirmació de gènere en 
molts llocs del planeta. Cal recordar que el col·lectiu trans pateix un fort estigma social, tant a nivell 
general com en l’àmbit sanitari. Aquest estigma, combinat amb l’estat d’alarma actual, el 
confinament i les incessants crides a no col·lapsar els serveis hospitalaris o d’atenció primària, 
comporta amb absoluta certesa un accés més difícil al tractament hormonal essencial. Això també 
provoca una reducció de l’accés a altres cures essencials, que ja de per si és precari en aquest 
col·lectiu. 

És essencial destacar les respostes inspiradores i compromeses sorgides des del treball col·lectiu 
entre les professionals i les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius per donar resposta a les 
necessitats vitals de les dones, les persones pertanyents al col·lectiu LGBTQI+ i altres col·lectius 
minoritzats. És el cas d’Anglaterra, d’Irlanda i d’Escòcia, on al principi de la pandèmia es van 
aprovar amb caràcter d’urgència instruccions que permetien l’avortament farmacològic al domicili, 
assistit i acompanyat per serveis de telemedicina. A Catalunya, el Departament de Salut va aprovar 
una regulació especial a través de la qual s’agilitzava l’accés a serveis d’avortament, mesura que va 
reduir a només una les visites als centres de salut. Així mateix, també ens trobem les entitats 
especialitzades de base, les comunitàries, el teixit associatiu i les professionals de la salut sexual i 
reproductiva en primera línia de l’emergència diàriament, garantint a la població l’accés a aquests 
serveis. 

Els Drets Sexuals i Reproductius i l’auge dels fonamentalismes 

Com hem mencionat, des de ben abans de la crisi de la COVID-19, forces fonamentalistes, 
constituïdes per un nexe de grups religiosos, partits d’extrema dreta, elits polítiques, sector privat i 
institucions educatives religioses, han utilitzat els Drets Sexuals i Reproductius com a moneda de 
canvi per qualsevol altre interès politicoeconòmic. Si bé aquests grups sempre han treballat 
activament per contrarestar les fites en Drets Sexuals i Reproductius, assolides pels moviments de 
base, al llarg dels últims anys han guanyat molt poder social i institucional.  

Amb la intenció de desmantellar el moviment feminista i retallar sense escrúpols el reconeixement i 
la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius, han utilitzat la sindèmia per escampar un discurs 
d’odi misogin, sexista, LGBTQI+fòbic, racista i xenòfob. Al·legant defensar la protecció de la vida, la 
família tradicional i la llibertat religiosa han dominat encara més els espais de narració pública i de 
presa de decisions. I han aprofitat, d’aquesta manera, una crisi global per imposar una ideologia 
que se sustenta en la negació de drets humans. 

L’agenda dels grups fonamentalistes es manifesta en atacs concrets als drets a la integritat 
corporal, el dret a triar la parella, el dret a decidir sobre les relacions sexuals; drets relacionats amb 
l’orientació sexual i la identitat de gènere; els drets i salut reproductius, inclòs l’accés a una 
educació sexual integral, a l’anticoncepció i a l’avortament segur; drets de propietat i herència; 
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igualtat de drets en tots els aspectes del dret de família, inclosos el matrimoni, el divorci i la custòdia 
de les filles i dels fills; llibertat d’expressió, creença, reunió i opinió; el dret a reclamar, reafirmar i 
participar en tots els aspectes de la vida cultural; el dret a viure lliure de violències masclistes, i la 
plena igualtat entre les dones i els homes. Els grups fonamentalistes justifiquen aquests atacs 
al·legant una amenaça que anomenen “la ideologia de gènere” un terme encunyat pel Vaticà durant 
la dècada dels noranta amb la intenció de contrarestar les victòries del moviment feminista 
internacional a nivell de les Nacions Unides.  

L’estratègia dels grups fonamentalistes es caracteritza per ser altament professionalitzada i per 
basar-se en el treball a través de xarxes transnacionals. Utilitzant la creació d’organitzacions no 
governamentals, la incidència política, la mobilització ciutadana per xarxes socials, l’elaboració i 
difusió de notícies falses i l’ús del litigi, aconsegueixen implementar a nivell local, nacional i regional 
iniciatives i accions coordinades globalment. 

En el cas d’Europa, un dels seus principals objectius és eliminar les lleis i els fons destinats a 
l’erradicació contra les violències masclistes. Polònia, Croàcia, Bulgària i Ucraïna han implementat 
campanyes contra el Conveni d’Istanbul, principal eina regional per a l’erradicació de les violències 
contra les dones a Europa, així com campanyes i acció política en contra de la ratificació d’aquest 
conveni per part de la Unió Europea. Un altre dels temes en el qual estan invertint més temps i 
recursos econòmics i polítics és en la lluita per la criminalització i penalització del dret a l’avortament 
de les dones.  

La principal oposició a les accions dels grups fonamentalistes sempre hem estat les activistes i 
entitats defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, treballant per identificar, exposar i fer front a 
l’agenda i les accions que aquestes duen a terme.  

El rol de les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius 

Les entitats i activistes defensores dels drets de les dones i dels Drets Sexuals i Reproductius hem 
estat sempre a l’avantguarda de la lluita pel reconeixement i d’aquests drets. Això ha causat que 
durant dècades se’ns hagi assenyalat, perseguit, atacat i fins i tot assassinat. 

Aquesta situació, però, ha empitjorant amb l’auge més recent dels fonamentalismes. Al llarg dels 
últims anys s’han magnificat les seves estratègies per desmantellar els moviments feministes i 
LGBTQI+ i restaurar el que ells consideren l’ordre natural. Algunes d’aquestes estratègies estan 
enfocades a acabar amb el finançament per a les organitzacions que treballen en planificació 
familiar i en Drets Sexuals i Reproductius. Altres prenen forma de campanyes, sobretot a través de 
xarxes socials, que pretenen revertir els avenços més recents en Drets Sexuals i Reproductius. 
Aquestes iniciatives s’alimenten de la difusió de notícies falses i crítiques agressives per atacar 
moviments socials, administracions i mesures legislatives favorables als Drets Sexuals i 
Reproductius. Alguns exemples són exagerar el cost que les lleis antidiscriminació tenen sobre 
l’economia nacional o al·legar la llibertat religiosa i els drets de les famílies sobre els infants per 
contraatacar propostes legislatives en educació. També treballen activament per implementar 
mesures de censura en contra de la diversitat i la dissidència que deslegitimen els drets humans i 
promouen la misogínia, el masclisme, la LGBTQI+fòbia, el racisme, la xenofòbia i la supremacisme 
blanc.  

En aquells territoris on els grups fonamentalistes i els partits d’extrema dreta tenen poder 
institucional, és habitual que aquests abusin del sistema judicial i altres components de l’estat per 
aprovar i utilitzar lleis i polítiques criminalitzadores que justifiquin la persecució d’activistes i 
organitzacions. Sovint, els individus que més pateixen les conseqüències d’aquestes lleis punitives 
són aquells que ja es troben en situacions de discriminació constant, com ara les dones, les 
persones racialitzades, les migrades, les que pertanyen als col·lectius LGBTQI+, les persones vivint 



amb VIH, les treballadores sexuals i les persones defensores dels drets de les dones, fent especial 
èmfasi en les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius.  

En el cas particular de les persones defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, el Relator de les 
Nacions Unides en l’esfera de les defensores dels drets humans, va afirmar que ens trobem en una 
situació extremadament complicada, perquè molt habitualment patim assetjament, criminalització i 
violència física. Aquesta situació es veu encara més magnificada pel discurs d’odi i les crides 
constants a la violència que fan els grups fonamentalistes i els partits d’extrema dreta, validant i 
normalitzant agressions que es perpetuen amb total impunitat, en alguns casos acabant amb la vida 
d’activistes, com està essent tan habitual en diferents països d’Amèrica Llatina.  

La COVID-19 ha afegit una nova capa de dificultat al treball realitzat per les entitats i activistes 
defensores de Drets Sexuals i Reproductius, fet que ha afectat negativament l’execució d’activitats i 
que ha alterat la capacitat de debat, formació i creació de xarxa amb altres entitats i activistes 
feministes. La modalitat en línia i el teletreball han limitat encara més la capacitat de conciliació entre 
activisme, vida laboral i vida familiar, cosa que ha impactat en gran mesura en les entitats feministes i 
defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, perquè el sistema de cures recau encara en la seva 
majoria a les espatlles de les dones. Així mateix, amb la pandèmia, no es facilita l’espai obert per a la 
població on aprofitàvem per donar veu, explicar realitats, reivindicar i crear espai de reflexió. La 
invisibilització sobre els temes transversals dels moviments feministes es reforça amb les restriccions 
públiques de trobada i manifestació. Si bé hem continuat fent treball en xarxa, trobant-nos i 
participant en diverses formacions, no podem arribar d’igual manera a persones poc informades o 
sensibilitzades.  

No fa falta dir que aquesta situació tan complexa està marcant profundament l’agenda a les 
activistes i entitats que treballem a favor dels Drets Sexuals i Reproductius, obligant-nos a destinar 
els pocs recursos de què disposem a donar resposta al context actual i a protegir-nos d’atacs i 
vulneracions. Així i tot, a la vegada hem estat capaces de generar coneixement, anàlisis i 
estratègies per tal de confrontar els grups fonamentalistes i continuar avançant en el reconeixement 
dels Drets Sexuals i Reproductius a nivell local i global. 

Segons un informe de la Relatora de Nacions Unides en l’esfera dels drets culturals, les defensores 
dels drets de les dones, incloent les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, són una peça 
clau a l’hora de fer front als fonamentalismes [3]. És essencial, per tant, que se les inclogui en tots 
els processos de creació i implementació de polítiques i programes relatius a la lluita contra els 
grups fonamentalistes. Elles tenen els coneixements especialitzats i han estat líders indiscutibles 
durant dècades en la confrontació d'aquests problemes, sovint donant l'alarma abans que ningú. 
Així mateix, en vista dels atacs i la persecució constant que reben per part dels grups 
fonamentalistes, és imperatiu que es garanteixin recursos, visibilitat i mesures de protecció a totes 
aquelles activistes i col·lectius feministes i LGBTQI+, en particular les que treballen pels Drets 
Sexuals i Reproductius, perquè puguin tirar endavant les seves iniciatives lliures d’amenaces, 
persecució i violència.  

Què demanem? 

Amb tot el que hem esmentat fins aquí, demanem que des de les institucions es doni suport a les 
defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, atès que no estem incorporades a cap instrument 
internacional de protecció i defensa dels drets humans. Si bé és cert que l’any 2013 les Nacions 
Unides van aprovar per Assemblea General una declaració dirigida a garantir la protecció de les 
defensores dels drets humans de les dones, les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, 
finalment no hi vam ser incloses a causa de les negociacions entre estats membres [4]. Això ens 
deixa especialment desprotegides de la persecució i violència que constantment patim. En un 
context de crisi social, econòmica, sanitària i de garantia dels Drets Sexuals i Reproductius, així 
com d’auge dels grups fonamentalistes i partits d’extrema dreta, és molt rellevant i pertinent que hi 



hagi un posicionament ferm per part de les institucions públiques a favor d’assegurar la promoció i 
protecció de les defensores d’aquests drets. 

Tenint tot això en compte, instem els governs i institucions que desenvolupin i implementin mesures 
creatives dotades de recursos i mitjans, centrades en les persones i construïdes juntament amb les 
professionals i les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius. Ara més que mai les instem a 
reafirmar el seu compromís en la lluita a favor dels Drets Sexuals i Reproductius, donant suport als 
moviments i organitzacions de base, alineant-se amb les nostres demandes i denunciant 
proactivament els atacs que rebem per part dels grups fonamentalistes i d’extrema dreta.  

Amb aquests objectius, posem i ens posem a disposició amb totes les nostres capacitats, 
coneixements, expertesa i voluntat col·laborativa de servei públic proposant la necessitat de: 

● Defensar proactivament i de forma reactiva, a través de polítiques i iniciatives, els Drets 
Sexuals i Reproductius de totes les persones independentment del seu sexe, identitat de 
gènere, expressió de gènere, orientació sexual, ètnia, color de pell, estatus migratori, país 
de naixement, lloc de residència, situació administrativa, estatus socioeconòmic i creença, 
entre altres. És essencial que la defensa dels Dret Sexuals i Reproductius es realitzi amb 
una perspectiva interseccional i des de la crítica al sistema capitalista i patriarcal, que a 
través de l’opressió de col·lectius minoritzats garanteix els privilegis d’uns pocs.  

● Desenvolupar les polítiques i iniciatives necessàries per garantir l’accés, a través d’una 
perspectiva interseccional i atenent a les realitats territorials, a tots els serveis d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva durant la crisi de la COVID-19, però també després d’aquesta. 
Això inclou (però no es limita a): avortament quirúrgic i farmacològic, atenció ginecològica i 
obstètrica, reproducció assistida, detecció i tractament d’ITS, consultes d’atenció a les 
persones vivint amb VIH, processos d’afirmació de gènere i consultes sobre mètodes 
anticonceptius.  

● Continuar donant el suport al moviment feminista i LGBTQI+, compost essencialment per 
entitats, col·lectius i activistes i garantir mesures legislatives que les ajudin a prosperar i a 
desenvolupar, sense dificultats afegides, les seves accions. Assegurar també que totes 
aquelles iniciatives que es propulsin des de les institucions s’alineïn amb les seves 
demandes i es realitzin amb la seva participació activa. 

● Activar mecanismes d’ajuda per a totes aquelles entitats feministes de base que han vist 
afectades el seu activisme i les seves accions a causa de la crisi de la COVID-19.  

● Condemnar i combatre els grups fonamentalistes (incloent institucions religioses, partits 
d’extrema dreta, empreses privades i elits polítiques) a tots els nivells. Garantir que no 
puguin rebre qualsevol tipus de finançament públic i oposant-se fermament a totes aquelles 
iniciatives en contra dels drets humans, la dignitat i la justícia social que aquests, tant des 
de dins com des de fora de les institucions, intentin tirar endavant.  

● No col·laborar mai amb grups fonamentalistes ni partits d’extrema dreta o altres partits 
polítics que els hi puguin donar suport. Així mateix, lluitar per reduir al màxim la seva 
capacitat d’influir en l’agenda pública.  

● Protegir les persones defensores dels drets de les dones, particularment les defensores 
dels Drets Sexuals i Reproductius, així com tots els col·lectius minoritzats, de la persecució, 
assetjament, criminalització i agressions dels grups fonamentalistes i condemnar i actuar 
contra el seu discurs d’odi i crides constants a la violència.  

● Garantir que cap atac perpetrat contra les persones defensores dels drets de les dones, 
particularment les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, així com tots els 
col·lectius minoritzats quedi impune. Això passa per assegurar que totes les persones 
víctimes d’atacs d’aquest tipus, tinguin a l’abast les eines, informació, recursos i facilitats 
administratives per denunciar-ho.  



1. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf 

2. https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/
pfa_e_final_web.pdf 

3. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/007/43/PDF/G1700743.pdf?
OpenElement 

4. https://www.refworld.org/docid/55f285e84.html  
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