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حول هذا التقرير
مرح ًبا بكم يف تقرير حالة املجتمع املدين لعام  2022من
سيفيكوس :أي تحالف املجتمع املدين العاملي .يتخذ هذا التقرير
وهو الحادي عرش يف سلسلتنا التي تنرش سنويًا  ،شكالً جدي ًدا
ومكثفًا هذا العام  ،كام ميكن الوصول إليه بسهولة أكرب .ففي
يناير  ، 2022أطلق تحالف سيفيكوس مبادرة سيفيكوس لينس ،
وهي مبادرة للتعليق والتحليل املتداول ،تغطي األحداث الحالية
الرئيسية التي تخص املجتمع املدين وتؤثر عليه .ويستند هذا
التقرير إىل التحليل املشار إليه ويلخصه  ،مستعينا بشكل مبارش
بأصوات املجتمع املدين حول العامل .كام أنه يقدم ملحة رسيعة
عن عامل املجتمع املدين كام شاهدناه يف منتصف عام  :2022عامل
يتسم باألزمة والتقلب  ،حيث تحشد القوى الرجعية رد فعل
عنيف  ،وال تزال تعبئة املجتمع املدين املتعنت تكسب معارك
حيوية.
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نظرة عامة
ارتفاع األسعار يغذي املطالب
االحتجاجية إلحداث تغيري كبري

ترتفع أسعار كل يشء تقريبا  ،يف بلد تلو اآلخر .فإن
تكلفة الرضوريات مثل الطعام والوقود آخذة يف
االرتفاع أكرث من أي يشء آخر  ،كام تؤدي حرب روسيا
عىل أوكرانيا إىل تفاقم الوضع  ،مام يزيد من ارتفاع
أسعار األساسيات .وتفشل العديد من الحكومات يف
حامية شعوبها من التأثريات الواقعة عليهم .فكثري من
الناس  ،الذين أرهقوا بالفعل بسبب الوباء  ،يكافحون
من أجل تغطية نفقاتهم بينام يرون رشكات الوقود
األحفوري تستفيد من الطفرة .مام يثري غضبهم أكرث
بسبب الرتبح والتالعب يف األسعار .وعندما ترتفع
تكاليف الرضوريات  ،عادة ما تتبع االحتجاجات.
تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

عندما تكون االحتجاجات يف سياقات استبدادية وقمعية
حيث يتم حظر الوسائل األخرى للتعبري عن املعارضة ،
فإنها غال ًبا ما تكون واسعة النطاق وجسيمة .كام أنها
تنمو برسعة لتشمل مجموعة مطالب مختلفة تتجاوز
األسباب األولية املحفزة لتلك االحتجاجات  :مطالب
ال يستطيع النظام السيايس منحها .ويضغط الناس،
ليس فقط من أجل سياسات اقتصادية مختلفة وقادة
سياسيني جدد  ،ولكن أيضً ا لتغيري النظام.
هذا ما حدث يف رسيالنكا يف مارس وأبريل ، 2022
عندما أدى االنهيار االقتصادي الناجم عن مزيج من
سوء اإلدارة وارتفاع األسعار إىل توقف الحياة اليومية
ودفع االحتجاجات الجامهريية  ،وتوحيد أجزاء املجتمع
املنفصلة سابقًا ،للمطالبة بتشكيل جديد للحكومة
يتم من خالله كبح السلطة الرئاسية غري الخاضعة
نظرة عامة

للمساءلة .ويف كازاخستان يف يناير  ، 2022أدى االرتفاع
الحاد املفاجئ يف أسعار الوقود إىل مطالبة باإلصالح
السيايس واالقتصادي.
قوبلت احتجاجات كازاخستان بقمع عنيف  ،مبا يف
ذلك عىل يد القوات الروسية التي تعقد العزم عىل
قمع املطالب بالدميقراطية .العنف هو رد فعل الدولة
الشائع عندما يطالب املتظاهرون بإعادة توزيع
السلطة .لكن عنف الدولة ال يزال يف بعض األحيان غري
ٍ
كاف ملنع املحتجني من الفوز بالتغيري .كام ميكن ،يف
األشهر املقبلة ،توقع املزيد من االحتجاجات الواسعة
النطاق التي أشعلتها الظروف االقتصادية غري الصالحة
للعيش  ،إىل جانب التنظيم يف مكان العمل للمطالبة
بحقوق العامل .ويف بعض الحاالت سيفوز أولئك الذين
يطالبون بالتغيري.
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تعرض الدميقراطية للهجوم -
والنضال من أجل إنقاذها
عادت االنقالبات العسكرية  ،حيث استغل قادة
االنقالب االنشغال املهيمن للحلفاء الدوليني بالسيطرة
عىل الهجرة ومنح األمن واالستقرار والفرص االقتصادية
فوق النظر يف حقوق اإلنسان .وسيطرت الجيوش عىل
بوركينا فاسو وغينيا ومايل  ،مام قد يؤدي إىل تطبيع
الحكم غري املدين مرة أخرى يف غرب إفريقيا والسودان
.وغالبا ما يسبق مثل هذه االنقالبات تدهور يف جودة
الدميقراطية واستياء شعبي واسع النطاق من فشل
القادة يف معالجة املشاكل امللحة  ،مام يعني أن بعض
الناس قد يحتفلون باالنقالبات  ،عىل األقل يف البداية.
السيطرة العسكرية ليست الطريقة الوحيدة لتخريب
الدميقراطية .ففي تونس  ،ينفذ الرئيس املنتخب انقالبًا
عىل دفعات  ،بعد أن أقال الربملان ،وسيطر عىل القضاء
 ،وأطلق عملية إلعادة كتابة الدستور .والوضع مشابه
يف السلفادور  ،حيث يقوم الرئيس الذي يحكم األغلبية
الترشيعية بإزالة الضوابط والتوازنات وتشديد القيود
عىل املجتمع املدين.
وميكن رؤية ما يؤدي إليه هذا النوع من املامرسات
يف نيكاراغوا  ،حيث نجح الرئيس دانيال أورتيغا يف
مهمته الطويلة املتمثلة يف تفريغ الدميقراطية متا ًما من
الداخل  ،إىل الحد الذي متكن فيه من إجراء انتخابات
مزورة بالكامل  ،تم متكينها من خالل القمع الجامعي.
ويف تركامنستان  ،كانت النتيجة محل شك كبري يف أن
الرئيس املنتهية واليته ميكن أن يسلم السلطة البنه
كإرث عائيل .ففي كثري من األحيان يتم عرض مراسم
الدميقراطية فقط  ،مع عدم وجود أي احتامل لتطبيقها
يف السلطة.
تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

تستمر الصني ،من جانبها ،يف تقديم النموذج العاملي
لدولة تخضع لسيطرة رئاسية صارمة مع انعدام
الحريات الدميقراطية .إنه منوذج مؤثر تروج له الصني
ويسعى املستبدون يف جميع أنحاء العامل إىل تقليده.
وتفرض الصني اآلن هذا النهج عىل هونج كونج  ،التي
أصبح زعيمها الجديد رئيس األمن الذي قمع بوحشية
احتجاجات  2019الدميقراطية.
وأيضا ،مل تنته بعد ،الحركة السامة للحزب الشعبوي
اليميني .حيث حصلت عىل أعىل نسبة تصويت يف
االنتخابات الرئاسية الفرنسية يف أبريل  2022ويف
انتخابات الربتغال .مام أدى إىل تطبيع الخطاب السيايس
العنرصي وكراهية األجانب .ويف الواليات املتحدة ،
أصبحت الرتامبية الساللة األيديولوجية املهيمنة عىل
الحزب اليميني .كام انترص فيكتور أوربان املجري يف
أبريل  2022عىل الرغم من صلته الوثيقة بفالدميري
بوتني.
أما يف الفلبني يف مايو  ، 2022فإن سنوات من املعلومات
املضللة املمنهجة وإعادة كتابة التاريخ املخزية مهدت
الطريق للتحالف بني ساللتني مستبدتني للفوز :حيث
انتخب ابن الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس رئيسا
للبالد  ،وانتخبت ابنة الرئيس املستبد املنتهية واليته
رودريغو دوترييت ،كنائب للرئيس.
ويف العديد من الحمالت االنتخابية األخرى ،بعيدا عن
الفلبني ،تعمل املعلومات املضللة عىل إعادة تشكيل
الخطاب السيايس .ويتم جمعها بشكل مكثف داخل
روسيا  ،مام مينع الكثري من الجمهور من رؤية حقيقة
حربها غري املربرة عىل أوكرانيا .ساعد التضليل أيضً ا يف
إثارة االحتجاجات التي أغلقت العاصمة الكندية يف
فرباير  .2022كام تنترش العديد من القوى التي تستفيد
من املعلومات املضللة  ،وتشمل مجموعات الكراهية
نظرة عامة

املحلية والشبكات الدولية املناهضة للحقوق والدول
املارقة  ،ولكن مع أهداف مشرتكة :تطبيع التطرف
ومهاجمة الحقوق وزرع االنقسام .وتزداد صعوبة
النقاش السيايس العقالين بسبب اقتناع قطاعات من
الجمهور باألكاذيب الصارخة ونظريات املؤامرة.
ومن جانب آخر ،هناك أيضً ا نجاحات يف حشد الجبهات
املشرتكة لطرد القادة السياسيني الذين يعززون
االستقطاب ويؤججون الكراهية .ولقد شاهدنا هذا يف
جمهورية التشيك عام  2021وسلوفينيا يف عام .2022
وميكن تحقيق املزيد من هذه االنتصارات يف حال
اتحاد األصوات املؤيدة للدميقراطية وتنظيمها وتقديم
البدائل املعقولة لألشخاص الباحثني عن أفكار جديدة.
تتسم االنتخابات يف العديد من البلدان بالتقلب
السيايس واالنقسام  ،مع اقتناع مجموعات كبرية من
الناخبني بأن شاغيل املناصب مل يعد لديهم اإلجابات
ومستعدون الحتضان الغرباء السياسيني  ،ال سيام
عندما يعدون باتخاذ إجراءات ملكافحة الفساد .مام
يؤدي إىل بعض التغيري الذي يعطي األمل يف إحراز
تقدم يف تعزيز الحقوق  ،مبا يف ذلك بعد االنتخابات
األخرية يف أسرتاليا وتشييل وهندوراس .ولكن البندول
ميكن أن يتأرجح برسعة يف االتجاه اآلخر  ،ويؤدي رفض
املنصب إىل نتائج رجعية أو تقدمية.
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التقدم واملقاومة يف تحدي
االستبعاد

تقف املجموعات املستبعدة يف الخطوط األمامية
للهجامت عىل الحقوق  ،وتشمل تلك التي يعرضها
السياسيون الذين يستغلون أهدافًا سهلة ويضعون
مجموعات سكانية مختلفة ضد بعضها البعض.فمثال،
املهاجرون والالجئون هم أحد هذه األهداف املتكررة:
لقد تم فضح العنرصية وراء العداء العريف الذي يتلقونه
من خالل معاملة الدول الغربية معاملة مختلفة متا ًما
للماليني الهاربني من الحرب يف أوكرانيا.
كام يوجد حاليًا هجوم قاس عىل حقوق اإلجهاض
بقيادة سياسيني ميينيني يعملون يف وئام مع الجامعات
املناهضة للحقوق يف بولندا والواليات املتحدة  ،من
بني آخرين .ولكن عىل الرغم من التحديات  ،هناك
أيضا نجاحات  ،بسبب الخطوات الحديثة إىل األمام عرب
مجموعة من بلدان أمريكا الالتينية  ،ومنها كولومبيا
واإلكوادور والسلفادور واملكسيك ،حيث تم إزالة
القيود أو تخفيفها .غال ًبا ما ينتج التغيري عن انتصارات
املحاكم التي تلت سنوات من اإلجراءات القانونية  ،جنبًا
إىل جنب مع املنارصة السياسية والتعبئة الجامهريية.
ولكن غال ًبا ال تكون التغيريات كبرية بشكل كاف ،كام
تتباطأ الحكومات يف تنفيذ القوانني وأحكام املحاكم ،
لكنها جمي ًعا تفتح مساحة أكرب للعمل.
ويف الوقت نفسه  ،جلبت التطورات ردود فعل عنيفة ،
حشدتها جامعات قوية مناهضة للحقوق وذات موارد
جيدة مرتبطة غال ًبا مبؤسسات محافظة مقرها الواليات
املتحدة ولها عالقات قوية مع الجامعات الدينية
األصولية .وقد ظهر ذلك يف محاولة أخرية يف غواتيامال
لفرض عقوبات بالسجن بتهمة اإلجهاض  ،تم سحبها
بعد انتقادات محلية ودولية قوية.
تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

ومن جانبها ،فإن العروض الجامهريية لقوة الحركة الدميقراطية واالقتصادات األكرث إنصافًا والعدالة
النسائية العاملية  ،وتشمل تحركات يوم املرأة العاملي  ،املناخية  .ميكن أن يتحقق املزيد من التغيري إذا متت
مهمة لتوصيل مقاومة القمع والتطلعات للتغيري .ولكن رعاية ومتكني حركات جديدة ومتنوعة.
النساء يف كثري من األحيان يبقني عىل أهواء السياسة.
ففي أفغانستان  ،تشعر املرأة التي جردها نظام طالبان
اآلن أو أبدا من أجل العدالة
من حقوقها اآلن بأن املجتمع الدويل قد تخىل عنها .ويف
املناخية
الهند  ،النساء املسلامت يف مرمى الهجامت من قبل
القوميني الهندوس  ،الذين يستهدفونهن بسبب دينهن تعد العدالة املناخية يف طليعة هذه الرصاعات ألن
وجنسهن.
عامل مع وجود احتباس حراري هو عامل غري عادل يف
كام تعد حقوق مجتمع املثليني ( )LGBTQIجبهة جوهره حيث يتم تكثيف عدم املساواة .ولقد ظهر
حيوية أخرى يف النضال من أجل االحرتام والكرامة  ،الظلم املتأصل يف تغري املناخ يف التأثري غري املتكافئ
بسبب الهجامت التي غالبا ما يستخدمها سياسيون لظواهر الطقس املتطرفة التي تؤثر بشكل أكرب عىل
انتهازيون يسعون للحصول ً عىل ميزة سياسية  ،والتي أولئك الذين ميتلكون األقل ،فمثال الحرارة الشديدة يف
تم مشاهدتها مؤخرا يف تشويه سمعة املثليني وثنائيي الهند والفيضانات املدمرة يف جنوب إفريقيا وحرائق
الجنس واملتحولني ًجنسيا يف غانا واملجر  .ولكن عىل الغابات غري املسبوقة يف تركيا  ،من بني العديد من
الصعيد العاملي  ،ينترشً تطبيع حقوق مجتمع امليم اآلخرين .تكشف مثل هذه األزمات عن ضعف
 ،فقد متت بعض التغريات يف تشييل  ،يف عملية كتابة استجابة الحكومة  ،وترك املجتمع املدين يتدافع من
دستور قائم عىل الحقوق  ،يعرتف باملساواة يف الزواج أجل مساعدة املحتاجني.
،كام يصوت الشعب السويرسي بأغلبية ساحقة للقيام وقد ينفد وقت العمل .حيث توضح التقارير األخرية
بذلك يف استفتاء .وحتى يف السياقات العدائية مثل الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري
هندوراس وجامايكا  ،تم إحراز تقدم مهم  ،من خالل املناخ ( )IPCCأنه يجب خفض غازات االحتباس
قضايا كسب املجتمع املدين يف نظام حقوق اإلنسان الحراري بشكل كبري يف السنوات القليلة املقبلة حتى
اإلقليمي.
يكون لدينا أي أمل يف الحد من ارتفاع درجات الحرارة
غالبا ما تأيت الخطوات نحو األمام بعد سنوات من إىل  1.5درجة مئوية .فإن املجتمع املدين هو الذي
ً
الحمالت التي يقوم بها املجتمع املدين  ،الذي يقوم يطالب بالعجلة.
بشكل متزايد بنمذجة وإثبات قيمة التنوع .يقوم جيل وتعترب النتائج املخيبة لآلمال النهائية لقمة املناخ
جديد شاب ومتنوع بتشكيل حركات اجتامعية تتجاوز  COP26مبثابة دعوة للعودة إىل مامرسة ضغط الشارع
الهياكل التقليدية لتحقيق التغيري  ،واملطالبة بالعدالة عىل العمليات املؤسسية .وميكن توقع عودة النشاط
العرقية  ،وحقوق املرأة واملثليني وثنائيي الجنس السيايس ،ويشمل املسريات الجامهريية واإلرضابات
واملتحولني جنس ًيا  ،وحقوق السكان األصليني وحقوق املناخية والعصيان املدين السلمي  ،مرة أخرى قبل
املهاجرين والالجئني كجزء ال يتجزأ من تعزيز الحريات  COP27يف مرص .حيث يتم حث الحكومات عىل
نظرة عامة
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االلتزام بخفض انبعاثات الغازات بشكل أكرث طموحا.
لكن املشكلة الرئيسية هي أن املساحة املدنية مغلقة
يف مرص  ،مام يؤدي إىل صعوبة تحرك املجتمع املدين
حول القمة .فبدون ضغط من املجتمع املدين  ،لن يتم
اتخاذ إجراءات مناخية كافية  ،مام يجعله خيا ًرا غري ًبا
القيام بعقد قمم املناخ يف البلدان التي تقيد املساحة
املدنية.
سيستمر استكامل تأثري الشارع املهم للغاية بتكتيكات
أخرى .تتزايد الدعاوي بشأن املناخ  ،مام أدى إىل بعض
التقدم ذو األهمية يف القضاء .مثل حكم  2021يف هولندا
الذي أجرب رشكة شل عىل االلتزام بخفض االنبعاثات.
ويزداد نشاط املساهمني تجاه رشكات الوقود األحفوري
ومموليها  ،وتتعرض صناديق التقاعد لضغوط متزايدة
للتجرد من رشكات الوقود األحفوري .كام أن املزيد من
الناخبني يجعلون للمناخ األولوية يف بعض االنتخابات
التي أجريت مؤخ ًرا يف البلدان التي تتسبب يف انبعاث
كبري لظاهرة االحتباس الحراري ولكنها تعرضت أيضً ا
لتأثريات مناخية شديدة  ،مثل أسرتاليا وأملانيا .فالعمل
عىل جميع الجبهات يتزايد.
وعززت حرب روسيا عىل أوكرانيا الوعي املتجدد
بعالقات االعتامد عىل الطاقة والحصانة التي تتمتع
بها الدول الغنية بالوقود األحفوري :إن حاجة أوروبا
للغاز الرويس تخفف الضغط الدويل عىل بوتني وتساعد
يف متويل حربه .ومل يكن هناك وقت أفضل لالستجابة
لدعوات املجتمع املدين والتغيري من استخدام الوقود
األحفوري إىل استخدام مصادر الطاقة املتجددة ،
والتمويل الكايف ملثابرة الجنوب العاملي وضامن عدم
تحمل تكاليف االنتقال من قبل أولئك الذين لديهم
األقل.

يظهر العدوان الرويس أن الحكم
العاملي ال يصلح ألداء الغرض

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

نظرة عامة

تعد حرب روسيا عىل أوكرانيا آخر حدث لفضح عدم
كفاءة املؤسسات الدولية التي من املفرتض أن تضمن
السالم وتدعم حقوق اإلنسان.
فإن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  ،الذي عرقله
دور روسيا يف استخدام حق النقض كأحد أعضائه
الخمسة الدامئني  ،مل يكن قاد ًرا عىل فعل أي يشء.كام
أن انعقاد جلسة استثنائية نادرة للجمعية العامة لألمم
املتحدة سلط الضوء فقط عىل فشل مجلس األمن .بينام
أتاح قرار الجمعية غري امللزم فرصة للعديد من الدول
للتعبري عن غضبها ،فشل البعض بشكل ملحوظ يف
إدانة انتهاكات روسيا الرصيحة للقانون الدويل وحقوق
اإلنسان  ،كام أنه كشف عالقات النفوذ واملحسوبية.
ولقد أثبتت الدول ذات املساحة املدنية املحدودة أن
احتاملية إدانتها للعدوان الرويس أقل بكثري من الدول
األكرث دميقراطية.
هناك منط أوسع من الدول التي تتجاهل القواعد
الدولية  -وليس فقط لبدء النزاعات  ،بل وأيضً ا ملامرسة
القمع العابر للحدود ضد املنشقني يف املنفى  -وتسعى
للتأثري عىل املؤسسات الدولية من خالل التمويل
االنتقايئ  ،والسيطرة عىل املناصب العليا والضغط غري
املربر عىل الدول األخرى يف قرارات التصويت لديها.
يبذل املجتمع املدين قصارى جهده للتعامل مع
املؤسسات الدولية  ،ولكن غال ًبا ما يتم منحه األولوية
الدنيا  ،وغال ًبا ما يُحرم من الوصول إىل املجاالت الرئيسية
 ،يف حني وجود القطاع الخاص كمشارك متميز  ،حتى

عندما تكون الرشكات  ،كام هو الحال مع قمم املناخ ،
جز ًءا من املشكلة.
ومن جانبه ،كشف  19-COVIDعدم فعالية التعاون
الدويل وأظهر قدرة الدول القوية عىل تجاوز القواعد.
يقدم إنشاء معاهدة الجائحة األمل بشأن تعلم الدروس
قبل ظهور الجائحة التالية  ،لكنها لن تكون فعالة إال
إذا أتاحت املجال للمجتمع املدين يف كل من تطويرها
وتنفيذها.
لقد أصبحت األمم املتحدة متأخرة وبريوقراطية  ،بطيئة
يف الرد  ،وبعيدة عن الهيئة االستباقية كام كان ينظر
إليها .وبينام تكون عىل حق يف كثري من األحيان – أي
أن صوتها عا ٍل يف قضايا مثل تغري املناخ وأزمة الغذاء
– إال أنه ال يُسمع دامئًا .وقد أصبح واض ًحا يف ظل
وجود الوباء والحرب الروسية الحاجة إىل وجود أمم
متحدة فعالة كجزء من نظام دويل قائم عىل القواعد.
وحان الوقت ألخذ مقرتحات إصالح األمم املتحدة التي
يقدمها املجتمع املدين عىل محمل الجد.
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االقتصاد :مطالب بالعدالة واملساواة
هزت االحتجاجات للمطالبة بالعدالة االقتصادية الناس يخرجون إىل الشوارع

البلدان يف كل منطقة  ،مبا يف ذلك الدول االستبدادية
حيث يجلب االحتجاج مخاطر كبرية .يحتج الناس
عىل الفقر وعدم املساواة وارتفاع األسعار والبطالة
والرضائب الرتاجعية والسياسات االقتصادية النيو
ليربالية والفساد عىل مستوى عالٍ  ،ويحشدون العمل
الجامعي عندما تفشل الحكومات يف االستامع إليهم
وال تلبي السياسات املؤسسية احتياجاتهم .ويستمر
الناس يف التنظيم  ،كعامل  ،للمطالبة بحقوق العمل
األساسية التي تنكرها الرشكات التي تعمل يف كثري من
األحيان جن ًبا إىل جنب مع الحكومات  ،كام يطالبون
بحصة أكرث إنصافًا من أرباح الرشكات.

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

وعىل الصعيد العاملي  ،ترتفع تكلفة املعيشة  ،ويزداد
سعر الرضوريات مثل الوقود واألغذية األساسية أكرث
من غريها .حيث بدأت أسعار املواد الغذائية ترتفع
منذ سنوات  ،لكنها شهدت مؤخ ًرا ارتفاعات عنيفة ،
أوالً بسبب الوباء واآلن بسبب الحرب الروسية عىل
أوكرانيا .ومن املتوقع أن يقع أكرث من  250مليون
شخص يف براثن الفقر يف عام .2022
يعيش الكثريون يف جميع أنحاء العامل عىل هوامش
الفقر حيث ميكن حتى للتغريات الصغرية أن تجعلهم
قلقني من أين تأيت وجبتهم التالية .ولهذا السبب  ،فإن
الزيادة يف تكلفة الرضوريات هي املؤرش األكرث توق ًعا
لظهور االحتجاجات.
االقتصاد

ولقد شاهدنا هذا يف إندونيسيا يف أبريل  ، 2022عندما
احتج الطالب عىل تكلفة زيت الطهي  ،وهي قضية
رشا بغزو روسيا ألوكرانيا .كام شاهدنا
مرتبطة ارتباطًا مبا ً
قصة مامثلة يف إسبانيا  ،حيث أدت الزيادة يف أسعار
الغذاء والطاقة والوقود إىل خروج اآلالف إىل الشوارع
يف أوائل عام  2022؛ ولسوء الحظ ،حاول حزب Vox
اليميني املتطرف االستفادة من السخط  ،كام تفعل
هذه األحزاب عادةً .ويف كوبا  ،اندلعت االحتجاجات
بسبب نقص الغذاء والدواء .ويف الوقت نفسه يف مالوي
 ،كان االرتفاع يف رسوم الهاتف املحمول والبيانات
املرتفعة بالفعل هو ما أثار االحتجاجات يف عام .2021
وأعربت العديد من االحتجاجات  ،ال سيام يف عام
 ، 2021عن غضبها من اآلثار االقتصادية للوباء
وإجراءات اإلغالق  ،جنبًا إىل جنب يف بعض األحيان مع
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االحتجاجات عىل تعامل الحكومات مع الوباء وارتفاع يستغلها السياسيون .
معدالت العدوى والوفيات .يف تونس  ،احتج الناس
يقود االحتجاجات إىل حد كبري مواطنون
مرا ًرا وتكرا ًرا عىل معدالت البطالة املرتفعة والرصاعات
غاضبون ومحبطون وخائبون األمل .و لقد نجم
االقتصادية  ،وتفاقمت املشكلة بسبب الوباء وفشل
الرئيس الذي تزداد ديكتاتوريته  -انظر أدناه  -يف ذلك عن تداعيات األزمة االقتصادية .يطالب املتظاهرون
معالجة األمر .ويف باراغواي  ،اندلعت االحتجاجات بتغيريات قانونية ومؤسسية طويلة األمد لنظام الحكم
بسبب اإلحباط من الفساد يف نظام الصحة العامة الحايل والتي يجب أن تبدأ باستقالة الرئيس الرسيالنيك
جوتابايا راجاباكسا وعائلة راجاباكسا  ،العائلة الحاكمة.
وعدم كفاءة استجابة الحكومة للوباء.
هذه االحتجاجات التي يقودها إىل حد كبري الشباب

االحتجاجات االقتصادية تثري مطالب عىل
نطاق أوسع
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رويك فرناندو  ،ناشط وكاتب يف مجال حقوق اإلنسان  ،رسيالنكا

وجاءت التحركات الجامهريية يف كولومبيا أيضً ا  ،حيث
اندلعت موجة احتجاج يف أبريل  2021بسبب اقرتاح
برفع معدالت الرضائب وإلغاء اإلعفاءات الرضيبية.
وكام هو الحال يف رسيالنكا  ،كان الشباب يف املقدمة
Photo by Buddhika Weerasinghe/Getty Images

غال ًبا ما تتطور االحتجاجات التي تستجيب ملحفزات
تبدو بسيطة برسعة لتعرب عن مطالب إللغاء السياسات
الرجعية مثل تدابري التقشف االقتصادي  ،واتخاذ
إجراءات بشأن ارتفاع معدالت التضخم  ،وتدهور
مستويات املعيشة  ،وتفاقم عدم املساواة .املطالب
االقتصادية تتوافق مع املطالب السياسية  ،حيث
يصف الناس حكومتهم والسياسيني بأنهم غري خاضعني
للمساءلة وفاسدين ويحكمون ملصلحة األثرياء  ،ومن
ثم يطالبون بتغيري سيايس جذري.
يف رسيالنكا  ،بدأت االحتجاجات يف مارس  2022عندما
وصل االقتصاد الذي تتم إدارته بشكل يسء إىل حد
األزمة .كام أعرب الناس عن غضبهم من انقطاع التيار
الكهربايئ ونقص الغذاء والوقود وارتفاع التضخم ،
ورسعان ما طالبوا الرئيس باالستقالة  ،إىل جانب العديد
من أفراد عائلته الذين شغلوا أيضً ا مناصب حكومية.
وبعي ًدا عن هذا ،طالب املتظاهرون بتغيري دستوري
للحد من السلطة التنفيذية  ،بحيث أال ميكن ألي رئيس
اتخاذ قرارات دون ضوابط وتوازنات ومسائالت .وتوحد
الناس بشكل ملحوظ يف االحتجاج عرب االنقسامات -
مبا يف ذلك عىل أسس عرقية ودينية  -والتي غال ًبا ما

والطالب  ،متثل صحوة سياسية عىل نطاق غري مسبوق.

ورافقت احتجاجاتهم إرضابات عاملية كبرية .ورسعان
ما اتسعت مطالب املحتجني لتشمل القضايا الهيكلية
للفقر وعدم املساواة والعنف ،والتي تفاقمت بسبب
فشل الحكومة يف تنفيذ اتفاقية السالم لعام 2016
وتفاقمت أكرث بسبب الوباء .ولكن قوبلت االحتجاجات
بقوة غاشمة  ،حيث قتل العرشات وجرح واعتقل
املئات.
كان الرد الوحيش أيضً ا رد الدولة عىل االحتجاجات
النادرة يف كازاخستان .ففي يناير  ، 2022تضاعف سعر
الوقود عندما تبنت الحكومة نهج السوق الحرة .ثم
تم إلغاء تلك السياسة يف غضون أيام  ،ولكن الناس
ظلوا يف الشوارع  ،مطالبني بالتغيري يف العديد من
املشاكل التي تجعل حياتهم صعبة :الفساد  ،وسلطة
األوليغارشية  ،وعدم املساواة االقتصادية  ،والفقر ،
وإنكار الدميقراطية .أقال الرئيس حكومته لكنه أطلق

رسيالنكا :االنهيار االقتصادي أشعل فتيل
احتجاجات حاشدة

االقتصاد

تنتفض كولومبيا مرة أخرى احتجا ًجا
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العنان لسياسة العنف الوحيش واالعتقال الجامعي ،
التي أتاحتها قوات األمن الروسية املستوردة للقضاء
عىل مطالب الدميقراطية عرب الحدود الروسية .وبحسب
ما ورد قُتل أكرث من مائة شخص.
وكان التضخم محركًا لالحتجاج يف اليمن الذي مزقته
النزاعات  ،يف مارس  ، 2021بسبب عدم دفع رواتب
القطاع العام  ،ومرة أخرى يف سبتمرب  ،استجابة
النخفاض قيمة العملة .وكانت القصة مامثلة يف إيران
يف أوائل عام  ، 2022عندما احتج موظفو القطاع العام
 ،مبن فيهم املعلمون  ،عىل ارتفاع تكاليف املعيشة
وركود الرواتب .حتى ُعامن شهدت احتجاجات نادرة
يف عام  2021حيث دعا الشباب إىل اإلصالح االقتصادي
ووضع حد للفساد وإيجاد فرص عمل وتحسني الظروف
املعيشية .ويف غانا  ،أخذ الشباب زمام املبادرة أيضً ا
 ،حيث تجمعوا تحت راية  FixTheCountry#ضد
Photo by Guy Smallman/Getty images
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اآلثار والتنازالت

يف كثري من الحاالت  ،قوبلت االحتجاجات بقمع عنيف
مع منوها وطرح مطالب بإحداث تغيري كبري .حتى
عندما كانت تنجح يف كثري من األحيان ،تم دفع هذا
الثمن الباهظ.
رمبا كانت حركة االحتجاج االقتصادي األكرث نجا ًحا يف
عام  2021هي أيضً ا تلك التي انتزعت فيها الدولة
التكلفة الباهظة :حيث لقي ما يقرب من  700شخص
مرصعهم أثناء تخييمهم خالل احتجاجات املزارعني
الهنود التي استمرت ملدة عام  ،والتي نجمت عن
قوانني جديدة مزقت عقو ًدا من اللوائح التي كانت
تضمن للمزارعني سوق وأسعار دنيا لسلعهم  ،مام
أدى إىل خوف املزارعني عىل سبل عيشهم .ورسعان ما
اجتذب املزارعون  ،املعسكرون يف ضواحي العاصمة
الهندية نيودلهي  ،تعاطفًا شعب ًيا واسع النطاق .وخوفًا
من العقاب االنتخايب  ،تراجع رئيس الوزراء القوي
ناريندرا مودي يف النهاية عن قوانني الزراعة وألغاها يف
االقتصاد
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كازاخستان :مطالب التغيري الجذري قوبلت برد
قاتل

املشكالت االقتصادية التي تضخمت بسبب سوء اإلدارة
الحكومية والفساد.
ويف األرجنتني  ،أثارت املفاوضات بشأن صفقة مع
صندوق النقد الدويل احتجاجات يف عامي  2021و
 2022حيث سعى الناس إىل مقاومة فرض سياسات
التقشف االقتصادي من النوع الذي عادة ما يؤدي إىل
خفض الخدمة العامة وزيادة األعباء الرضيبية عىل
األقل ثرا ًء .بينام كانت الخطوة التي أثارت االحتجاجات
يف السلفادور يف سبتمرب  2021غري عادية :عندما اتخذ
الرئيس الشعبوي  -انظر أدناه  -قرار مفاجئ بجعل
البيتكوين عملة وطنية ثانية  ،وصحبتها احتجاجات
تعرب عن مخاوف بشأن ارتفاع التضخم وسوء اإلدارة
االقتصادية والتطرف الرئايس.

ترشين الثاين (نوفمرب)  ، 2021لكن لو ترصف عاجالً ،
لكان قد نجا الكثري من األرواح.
وحققت احتجاجات أخرى آثارا أدت إىل توقف
االخرتاقات .ففي كولومبيا  ،تم سحب الخطة الرضيبية
واستبدالها باقرتاح أكرث اعتدالً  .ويف كوبا  ،سمحت
الحكومة للمسافرين بإعادة األدوية واملواد الغذائية
ومنتجات النظافة دون قيود أو رضائب.أما يف
مالوي ،تم تقديم خطة االنتعاش االقتصادي استجابة
لالحتجاجات .ويف رسيالنكا  ،أدت االحتجاجات حتى
اآلن إىل استقالة رئيس الوزراء والحكومة وخسارة
أغلبية الحزب الحاكم.

الهند :انتصار للمزارعني
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يف معظم الحاالت  ،التغيريات األساسية التي طالب بها
املحتجون مل تتحقق بعد .يف هذه السياقات  ،ميكن
القول أنه ال يزال هناك كمون كبري لالحتجاج  ،مع
احتاملية عودة ظهور الحركات إلعادة صياغة املطالب
استجابة للصدمة االقتصادية التالية.
ستستمر االحتجاجات ألنها مل تنشأ فقط من
مراكز االحتجاجات التاريخية  ،مثل اتحادات
العامل ونقابات املعلمني  ،بل من مراكز احتجاج متعددة
يف املدن والطرق الرسيعة يف جميع أنحاء البالد حيث
يتجمع الناس بدوافع مختلفة وبسبب مجموعة متنوعة
من املواقف.
أعضاء لجنة التضامن مع مؤسسة السجناء السياسيني وحملة الدفاع
عن الحرية  ،كولومبيا

غي الوباء عالقة بعض الناس بالعمل  ،ويف كثري من
لقد ّ
الحاالت أصبح الناس أكرث رصاحة يف املطالبة بحقوق
العامل.
شعر العديد من العامل  -الجموع الذين كانت وظائفهم
تعرضهم إىل خطر العدوى  ،ومقدمي خدمات الخطوط
األمامية والعاملني الذين يقومون بتسليم الطلبات من
الرشكات عرب اإلنرتنت التي ازدهرت أثناء عمليات
اإلغالق  -أنهم معرضون بال داع للمخاطر  ،وغري
معرتف بهم أو ال يحظوا بالتقدير  ،وأصبحوا يسعون
إىل رفع مكانتهم .عاىن العامل املهاجرون واألشخاص
الذين يتقاضون أجو ًرا يومية بشكل خاص أثناء عمليات
اإلغالق ومل يكن لديهم سوى سبل قليلة إىل جانب
االحتجاج .يطالب عامل الرشكات التي استفادت من
الوباء  -مثل أمازون  -بأرباح غري متوقعة يتم تقاسمها
تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022
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النضال من أجل حقوق العامل

يف شكل أجور وظروف أفضل .ويطالب الناس بعدم ويف نيجرييا  ،قام مدرسو الجامعات بإرضاب مطول من
التضحية مبعايري العمل الحالية يف ظل خطط االنتعاش أجل تحسني رواتبهم ومتويلهم للتعليم ؛ وقام الطالب
بدعمهم من خالل حركة تهدف إىل حث الحكومة عىل
االقتصادي النيو ليربايل.
التفاوض حتى ميكن حل املشكلة  ،وتجنب اإلرضابات
ويعترب العاملون يف مجال توصيل طلبات الطعام يف املستقبلية وبذلك ميكن للطالب استئناف تعليمهم.
تايوان من بني أولئك الذين يسعون إىل تشكيل نقابات
ردا عىل الضغط املتزايد عليهم بسبب الوباء .ويف
يريد ائتالف صندوق التعليم استجابة الحكومة
هندوراس  ،احتج العاملون يف مجال الرعاية الصحية
النيجريية ملطالب العامل يف قطاع التعليم .مع
الذين لعبوا دو ًرا حيويًا يف االستجابة للوباء ،وقاموا إرضاب جميع العاملني يف مجال التعليم حال ًيا  ،كان من
باملطالبة بفرص عمل بعد االستغناء عن اآلالف فور املنطقي أن ينضم الطالب إليهم.
انتهاء العقود املؤقتة .وأكد املتظاهرون عىل حصولهم
أولورنفيمي أ ِديي  ،Fund Education Coalition ،نيجرييا
عىل وعود بوظائف دامئة لكن الحكومة تراجعت
عن تعهدها .كام احتج العامل املهاجرون من ميامنار
 ،املقيمني يف منطقة اقتصادية خاصة يف الوس  ،بعد
عدم تلقيهم رواتبهم لشهور من قبل صاحب العمل ؛
ولقد تم وضع املنطقة يف حالة إغالق بسبب الجائحة
 ،وبحسب ما ورد منع الحراس العامل من املغادرة.
ومن جانبهم ،قام العامل اليونانيون مرا ًرا وتكرا ًرا
باإلرضاب يف عام  2021ردا عىل تعديالت قانون العمل
التي تسمح ألصحاب العمل بإجبار الناس عىل العمل
لساعات أطول .وعىل الرغم من أن اآلالف منعوا حركة
املرور يف أثينا  ،فقد تم التصديق عىل القانون.
أصبحت إرضابات املعلمني أم ًرا شائ ًعا  ،حيث أدى
التضخم إىل جعل الرواتب املنخفضة غري قابلة للعيش
 ،لكن املرضبني غالبًا ما يواجهون قيو ًدا وانتقا ًما .ففي
فرباير  ، 2022أعلن املعلمون يف زميبابوي إرضابًا يخص
مطالب األجور  ،ووفقًا لنقاباتهم  ،متت معاقبة  135ألفًا
من أصل  140ألف موظف تقري ًبا يف املدارس العامة
باإليقاف ملدة ثالثة أشهر .ويف فانواتو  ،قوبل إجراء
مامثل بقيود حيث رفضت السلطات اإلذن بتنظيم
إرضاب ملدة شهر دعت إليه نقابة املعلمني.
نيجرييا :يأمل الطالب يف العودة إىل املدرسة
االقتصاد
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شهدت ليسوتو إرضابًا وطن ًيا عىل مدى عدة أسابيع
يف مايو  2021من قبل عامل مصانع املالبس واألحذية
والجلود واملنسوجات للمطالبة بزيادة يف األجور بنسبة
 20يف املائة  ،مبا يتوافق مع ارتفاع تكلفة املواد الغذائية.
تم تجميد الحد األدىن لألجور منذ عام  ، 2019وعىل
الرغم من أن قانون العمل يطالب الحكومة مبراجعته
 ،إال أنها فشلت يف القيام بذلك  ،وألقت اللوم عىل
الوباء .ويف الشهر التايل  ،وافقت الحكومة عىل زيادة
الحد األدىن لألجور بنسبة  14يف املائة  ،لوضع نهاية
ملطالب املحتجني .كام دفعت الحكومة مثناً باهظاً غري
رضوري لتخفيضها :حيث هاجمت قوات األمن العامل
املرضبني  ،مع ورود أنباء عن مقتل شخصني وإصابات
متعددة.

انجازات الحمالت

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

تتضمن اتفاقية  Dindigulعالمة تجارية قابلة
للتنفيذ ( ، )EBAوهو نوع من االتفاقيات امللزمة
قانونًا حيث تلتزم الرشكات العاملية باستخدام عالقات
سلسلة التوريد الخاصة بها لدعم برنامج يقوده العامل
أو بقيادة النقابات يف مصانع أو مواقع عمل معينة .هذه
االتفاقية هي األوىل من نوعها يف الهند  ،وهي االتفاقية
الوحيدة التي تغطي مصانع الغزل واألوىل التي تتضمن
حامية رصيحة ضد التمييز الطبقي  ،وهي املشكلة التي
اشتدت خالل الوباء.
جيفا إم  ،تحالف آسيا لألجور

أمثرت سنوات من حمالت املجتمع املدين من أجل
معايري العمل الالئق يف أوزبكستان يف مارس  /آذار
 ، 2022عندما خلصت منظمة العمل الدولية إىل أن
البالد قد قضت عىل عمل السخرة وعاملة األطفال
املمنهجة يف حصادها السنوي للقطن .كانت هذه
املامرسات املسيئة ،التي كانت بتوجيهات من الدولة ،
منترشة عىل نطاق واسع يف سابع أكرب مزارع للقطن يف
العامل ،حيث أثرت عىل حوايل مليوين شخص بالغ ونصف
مليون طفل .تم القضاء عليها بفضل حملة القطن ،
وهي ائتالف مجتمع مدين تم تشكيله يف عام ، 2007
االقتصاد

يجمعها هدف واحد.

أليسون جيل  ،عدالة العمل العاملية  -املنتدى الدويل لحقوق العامل
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وعىل الرغم من أن االحتامالت غال ًبا ما تكون مكدسة
ضد التغيري  ،ميكن أيضً ا الفوز باملكاسب .ففي أوائل
عام  ، 2022تحقق انتصاران مهامن يف مجال العمل
يف الهند .ففي فرباير  ،وافقت شاهي إكسبورتس  ،أكرب
رشكة مالبس هندية  ،عىل دفع حوايل  4ماليني دوالر
أمرييك يف شكل أجور غري مدفوعة  ،وهو ما ميثل تسعة
أشهر من األجر املتأخر  ،لحوايل  80.000عامل .شارك
العامل يف نزاع استمر عامني بسبب رفض الرشكة دفع
الزيادة السنوية يف تكلفة املعيشة حسب الحد األدىن
القانوين لألجور .وواجهت الرشكة  ،وهي مورد رئييس،
حمالت دولية.
أثبت الضغط الدويل أنه حاسم لتحقيق انجاز آخر يف
أبريل  .2022بعد حملة املجتمع املدين التي أطلقت
بسبب مقتل العاملة داليت جيارسي كاثريافل من قبل
مرشفها يف املصنع يف عام  ، 2021تم التفاوض عىل
اتفاقية تاريخية للقضاء عىل العنف القائم عىل النوع

الجنيس والتحرش يف مصانع رشكة إيستامن إكسبورتس .وقد قام بتنظيم مقاطعة القطن األوزبيك  ،حيث وقع
ثم تم التوصل إىل اتفاقية دينديجول من قبل الرشكة العديد من العالمات التجارية وتجار التجزئة  ،كام حث
واتحاد التاميل نادو للنسيج واتحاد العامل املشرتك املنظامت الدولية عىل الضغط عىل الحكومة.
 ،وتحالف  Asia Floor Wageو Global Labour
لقد ظللنا مقتنعني بأهمية تركيز حملتنا حول
 - Justiceاملنتدى الدويل لحقوق العامل  ،جن ًبا إىل
مطالب العامل املترضرين واملجتمع املدين
جنب مع  ، H&Mسلسلة إمدادات Eastman
 Exportsالرئيسية .ستستفيد ما ال يقل عن  5000والحاجة إىل االسرتشاد باملراقبة املستقلة وإعداد التقارير.
عاملة معظمهم من داليت يف السنة األوىل .ومع كل وتعلمنا أن الدفاع عن حقوق العامل وحقوق اإلنسان هو
من هذين التقدمني  ،فإن الجهود جارية بالفعل لدفع سباق ماراثون وليس عد ًوا رسي ًعا .هناك قوة يف العمل
الجامعي وااللتزام من قبل تحالفات واسعة النطاق و
الرشكات األخرى لالنضامم.

حمالت املجتمع املدين تحقق انتصا ًرا يف العمل
الجربي يف أوزبكستان
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االقتصاد
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تعد الواليات املتحدة حاليًا بؤرة للنضاالت من أجل
إنشاء نقابات يف أماكن العمل .ونجحت قلة من
الرشكات يف الخروج اآلمن من الوباء مثل أمازون  ،التي
شهدت ارتفا ًعا يف أرباحها وأسعار أسهمها نتيجة لقيام
األشخاص املقيمني يف منازلهم بالطلب عرب اإلنرتنت
 ،مام جعل مؤسسها جيف بيزوس أحد أغنى أثرياء
العامل .زادت أمازون بشكل كبري من قوتها العاملة أيضً ا
 ،لدرجة أن ما يقرب من مليون شخص يعملون لديها
اآلن يف الواليات املتحدة وحدها.
بعد تجربة سلبيات العمل أثناء الوباء  ،بدأ عامل
أمازون يطالبون بنصيب عادل من نجاح الرشكة .يف
العديد من املدن األمريكية  ،يسعى عامل املستودعات
إىل تكوين نقابات حتى يتمكنوا من الحصول عىل
مفاوضة جامعية حول األجور والرشوط .وترد الرشكة
من خالل تطبيق مجموعة شاملة من التكتيكات
املناهضة للنقابات ،مثل نرش فرق االستجابة الرسيعة
مبا يف ذلك األفراد العسكريون السابقون واالجتامعات
والدعاية اإلجبارية ملكافحة النقابات يف مكان العمل.
واستخدمت هذه التكتيكات لكسب تصويت ضد
االعرتاف بالنقابة يف مستودعاتها يف بيسمري  ،أالباما ،
عىل الرغم من أن النتيجة قد ألغيت الحقًا وما زالت
نتيجة التصويت الثاين محل نزاع .ولكن حدثت انفراجه
يف أبريل  2022عندما صوت العامل يف مستودع يف

جزيرة ستاتن  ،نيويورك لالنضامم إىل نقابة مستقلة
جديدة  ،لتصبح أول مستودع نقايب لرشكة أمازون يف
الواليات املتحدة األمريكية.
يقدم عامل أمازون اإللهام لآلخرين .يف أبريل ، 2022
أصبح متجر  Apple Storeيف أتالنتا  ،جورجيا أول متجر
من أصل  272متج ًرا أمريك ًيا يقدم طل ًبا للتصويت عىل
االعرتاف بالنقابات .ويف ديسمرب  ، 2021أصبح فرع
ستاربكس يف بوفالو  ،نيويورك  ،أول منفذ مملوك
للرشكة يصوت عىل تشكيل نقابة  .ومنذ ذلك الحني ،
وحتى وقت كتابة هذا التقرير  ،انضم إليهم  16فر ًعا
آخر؛ يف حني منفذ واحد فقط صوت ضد النقابات .أما
يف مايو  ، 2022أطلق العامل حملة النقابات يف سلسلة
بقالة  Trader Joe'sالراقية .ومع تزايد الزخم  ،يتم
تعلم الدروس الرئيسية حول كيفية التنظيم ومشاركتها
بني العاملني يف املنافذ املختلفة  ،مام يؤدي إىل حشد
التضامن العميل.
تطلق رشكة ستاربكس عىل موظفيها اسم "رشكاء" لكنها
 ،مثل أمازون  ،تقاوم النقابات .كام استعانت مبكتب
محاماة مناهض للنقابات وعقدت اجتامعات مناهضة
لهم .يف كلتا الرشكتني  ،أبلغ العديد من املوظفني عن
طردهم أو إيقافهم عن العمل أو قطع ساعات عملهم
بعد أن شاركوا يف جهود نقابية  ،غال ًبا بحجة ارتكاب
مخالفات بسيطة  .تتعارض هذه اإلجراءات مع الصورة
التي تتمتع بها الرشكات والتي تخدم قاعدة استهالكية

ليربالية اجتامع ًيا  ،والتي غال ًبا ما تس ّوق نفسها عىل
أساس قيمها املفرتضة .ولكن يبدو أن االنتقام فقط
يعزز عزم املوظفني عىل تكوين نقابات  ،ومع إدراك
الناس للحقائق الكامنة وراء التسميات  ،يتزايد الدعم
العام للنقابات العاملية .

عامل أمازون يردون اإلرضاب
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الدميقراطية :التغيري والقمع

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

االنقالبات العسكرية ليست شيئا من املايض .سيطرت
الجيوش عىل بوركينا فاسو وغينيا ومايل ،مام قد يؤدي
إىل تطبيع الحكم غري املدين مرة أخرى يف غرب إفريقيا.
كام سيطر الجيش عىل السودان عقب إطاحة أعضاء
مدنيني من الحكومة االنتقالية .ووقت وفاة الرئيس
التشادي إدريس ،دفع ديبي يف أبريل  2021الجيش
إىل حل الحكومة ووضع نجل ديبي عىل رأسها .وذلك
بسبب استغالل قادة االنقالب االنشغال املهيمن للحلفاء
الدوليني بالسيطرة عىل الهجرة وتوفري االستقرار واألمن
والفرص االقتصادية فوق النظر يف حقوق اإلنسان.
تحول مفاجئًا يف بوركينا فاسو
ً
شكلت األحداث
والسودان ،اللتني كانتا ذات يوم مليئتني بالوعود الثورية
بالدميقراطية .هذه هي البلدان التي يتمتع فيها الناس
الدميقراطية

Photo by Vincent Bado/Reuters

املؤسسات الدميقراطية من قبل القادة املنتخبني
واستمرار نفوذ اليمني املتطرف يف العديد من البلدان.
كل هذا يضغط عىل الحريات املدنية .ويف نفس الوقت
هناك تقلبات سياسية وانقسام .ففي بعض البلدان،
تشهد االنتخابات قوى سياسية جديدة تنجح يف هزمية
القادة االستبداديني واملسببني لالنقسام ،ويف كثري
من البلدان األخرى يكون االتجاه الرئييس هو رفض
املنصب حيث يبدو أن الناخبني يبحثون عن أي يشء
جديد يستثمرون آمالهم فيه ،ال سيام عندما يصنف
السياسيون أنفسهم عىل أنهم غرباء .ويقدمون الوعود
ملعالجة الفساد .وميكن للتقلبات السياسية أن تخلق
فرصا للمجتمع املدين ،ولكنها أيضً ا تطلق العنان
ً
للتهديدات املتزايدة.

عادت االنقالبات العسكرية
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بتجربة حديثة يف اإلطاحة بالقادة غري الدميقراطيني الدولية ،مقارنة باالنقالبات نفسها .وال يأيت رد الفعل
منذ فرتة طويلة ومقاومة الجهود العسكرية األولية الدويل إال بعد فوات األوان.
الستيعاب الثورات.
كان دور املؤسسات الدولية هو الحد من الرضر
وغالبا ما يسبق مثل هذه االنقالبات استياء شعبي
وليس منعه .فقد تم نرش بعثة األمم املتحدة
واسع النطاق بسبب فشل القادة املنتخبني يف معالجة للمساعدة االنتقالية املتكاملة يف السودان يف عام 2020
املشكالت امللحة مثل الفقر والفساد وانعدام األمن ،مبا ولكن طوال األشهر التي سبقت االنقالب وتصاعد التوترات
يف ذلك التمرد الجهادي يف بوركينا فاسو ومايل .نتيجة والخالفات بني األطراف التي تقود الفرتة االنتقالية ،ظلت
لذلك ،غال ًبا ما تتمتع االنقالبات ببعض الدعم الشعبي ،البعثة غائبة متا ًما .مل يتجسد دورها يف الوساطة إال يف
حيث ينزل بعض الناس إىل الشوارع لالحتفال.
مرحلة الحقة ،بعد فوات األوان .كام لعبت املؤسسات
جاءت االنقالبات يف غرب إفريقيا يف سياق يشهد اإلقليمية مثل االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية
تدهورا عاما يف جودة الدميقراطية ،التي غالبا ما دو ًرا هامش ًيا.
ً ً
ً
تتصف بانتخابات معيبة وإعادة صياغة للدستور ملحو
عبد الرحمن املهدي  ،مبادرة التنمية السودانية
حدود الفرتة الرئاسية ،كام ما سبق انقالب غينيا .متيل
هذه التحركات إىل مواجهة القليل من التدقيق واإلدانة يقدم هذا االتجاه املرتدي اختبا ًرا كب ًريا للمنظامت
الدولية التي تهدف إىل دعم املعايري الدميقراطية،

ويشمل املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ويكمن التحدي يف أن الناس قد حصلوا عىل نسخة
رقيقة وإجرائية من الدميقراطية ،حيث يتم إجراء
انتخابات دورية ذات جودة مشكوك فيها فقط مللئ
الخانات؛ ونتيجة لذلك ،يتم التقليل من قيمة فكرة
الدميقراطية ذاتها.
وعادة ما يعد الحكام العسكريون بتطبيق حل رسيع،
وإقصاء القادة الفاسدين والتعهد بتنظيف األمور قبل
إعادة السلطة إىل الحكم املدين .لكن غال ًبا ما تأيت هذه
الوعود دون جدول زمني ويرتسخ الحكم العسكري.
وعد املجلس العسكري يف مايل ذات مرة بإجراء
انتخابات عام  2022ولكن بعد ذلك تأخر املوعد النهايئ
حتى عام  .2025وعادة ما يتمتع الرؤساء العسكريون
بالسلطة ومن الشائع أن يرتدوا بدالت مدنية ويتشبثون
باملنصب من خالل إجراء انتخابات غري نزيهة.

Photo by REUTERS/Amadou Keita via Gallo Images

Photo by Guy Smallman/Getty Images

مايل :الجيش ليس لديه خطة للتخيل عن السلطة
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الدعم الشعبي لالنقالبات متغري .ويف السودان عىل وجه التسمية املناسبة.
الخصوص ،حيث تجربة الثورة هي األحدث ،استمر
املساحة املدنية تتقلص .وعىل الرغم من أن
الناس يف االحتجاج يف أعداد كبرية للمطالبة باستعادة
املجتمع املدين مل يتعرض بعد لتهديد مبارش،
الدميقراطية ،ومتحديني بذلك القمع الوحيش.
فإننا نعتقد أن دورنا آت .لقد الحظنا أن صناع القرار
التونسيني يكرهون الهيئات الوسيطة ،فقد قاموا بإغالق
تدمري الدميقراطية من الداخل
الربملان والهجوم عىل القضاء ومقاطعة اإلعالم .ورمبا نكون
السيطرة العسكرية ليست الطريقة الوحيدة لتخريب التاليني يف قامئتهم ،لذلك نحتاج إىل أن نكون يف حالة
الدميقراطية .ففي تونس ،ينفذ الرئيس قيس سعيد تأهب شديد.

انقالبًا خف ًيا ،بعد أن أقال الربملان ،وسيطر عىل القضاء
واملفوضية االنتخابية ،وأطلق عملية لإعادة كتابة
الدستور بحيث يُستبعد منه املعارضون السياسيون.
وألنه أطاح بالسياسات الحزبية املختلة ،وجاء االنقالب
عىل مراحل ،فقد تردد الكثريون يف البداية يف وصفه
باالنقالب .ولكن الرئيس اآلن يتمتع بسلطة غري
محدودة بينام يقبع العديد من املعارضني يف السجن:

أمني غايل  ،مركز الكواكبي االنتقايل الدميقراطي تونس

Photo by Fethi Belaid/Pool via REUTERS/GalloImages

كان رئيس السلفادور الشعبوي نجيب بوكييل منشغالً
بالتخلص من الضوابط والتوازنات عىل السلطة منذ
أن فاز حزبه الناشئ بأغلبية ساحقة يف االنتخابات
الترشيعية يف عام  .2021ولقد قام بتغيري الدستور
لصالحه ،وحزم املحاكم ،وتشديد القيود عىل املجتمع
املدين ووسائل اإلعالم املستقلة ،وعىل الرغم من قيامه
بالعمل عىل مكافحة الفساد ،لقد تم تفكيك هيئة
رقابية رئيسية ملكافحة الفساد .واملثري للقلق ،أنه فعل
كل هذا بدعم شعبي ،لكنه واجه مشكلة واحدة فقط
بسبب قرار غريب بإدخال عملة البيتكوين كعملة
وطنية موازية يف يونيو  - 2021انظر أعاله  -مام عزز
باقتدار سبب اعتبار الضوابط والتوازنات فكرة جيدة.

تونس :انزالق خطري بعيد عن الدميقراطية
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بعد االنتخابات الترشيعية ،التي فاز بها بوكييل
عىل نطاق واسع ،مل يعد اليقني القانوين موجو ًدا.
ومبجرد تشكيل املجلس الترشيعي الجديد يف أوائل مايو،
أقال قضاة الغرفة الدستورية ورئيس مكتب النائب العام.
لقد وثقنا يف أن الغرفة الدستورية ستحمينا من التعسف،
ولكن رسعان ما تالىش هذا اليقني .وبعد ذلك بوقت
قصري ،سمحت الغرفة الدستورية الجديدة بإعادة انتخاب
الرئيس لوالية ثانية ،وهو ما يحظره حتى اآلن الدستور
السلفادوري.
إدواردو إسكوبار ،اكسيون سيودادانا ،السلفادور

السلفادور :الدميقراطية يف مأزق
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قدم الرئيس املكسييك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
مثاالً عىل كيفية محاولة القادة املنتخبني التالعب
بآليات الدميقراطية لتحقيق غاياتهم الخاصة :ففي
أبريل  2022أجرى استفتا ًء غري ًبا عىل نفسه ،وهو
أمر مل يطلبه أحد ،وكان ذلك يف محاولة منه لتعزيز
رشعيته .يبدو أن الهدف هو تقديم نفسه عىل أنه
صوت الشعب وتعزيز هجومه عىل املجتمع املدين
ووسائل اإلعالم .لكن الحيلة جاءت بنتائج عكسية :لقد
حصل عىل أصوات كبرية من مؤيديه ولكن بنسبة إقبال
منخفضة للغاية ،حيث ظل معظم الناس بعي ًدا لتجنب
إضفاء الرشعية عىل مناورته.
استوىل الحزب الحاكم والرئيس عىل أداة من
املفرتض أن يتم تفعيلها من قبل املواطنني
غري الراضني عن العمل الذي يقوم به الرئيس التنفيذي.
كان الحزب الحاكم هو الذي روج لعزل الرئيس .ولقد

أثاروا املواجهة مع املعهد االنتخايب الوطني للتشكيك
يف استقالليته .وقاموا بخفض ميزانيتها الخاصة برتكيب
صناديق االقرتاع وخرقوا القانون من خالل القيام بحمالت
ممنوعة من منصة الحكومة .لقد ع ّمقوا االستقطاب ووصم
أولئك الذين اعتربوا التصويت مهزلة عالنية.

ليس النيكاراغويون وحدهم من ال يعرتف بنتائج
هذه االنتخابات :بل أكرث من  40دولة حول
العامل مل تعرتف بها أيضً ا .أجرت الحكومة انتخابات مزورة
لكسب الرشعية ،لكنها فشلت يف ذلك ألن ال أحد يعرتف
بها عىل املستوى الوطني أو الدويل.

ليوبولدو مالدونادو  ،املادة 19

مدافع مجهول عن حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا

حتى تعرف إىل أين ميكن أن تؤدي مثل هذه التحركات،
فانظر إىل رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ،الذي نجح
أخ ًريا يف مهمته الطويلة املتمثلة يف تفريغ الدميقراطية
متا ًما من الداخل .ففي نوفمرب  ،2021وبفضل القمع
املمنهج  ،أجرى انتخابات مزورة متا ًما للحصول عىل
فرتة رئاسية أخرى .وأي شخص قد يعرتضه ،من املجتمع
يسجن بتهم
املدين إىل الحلفاء السياسيني السابقنيُ ،
ملفقة أو يُجرب عىل النفي للفرار من السجن.

أما يف تركامنستان تظهر الطبيعة غري املنطقية
لالنتخابات إىل درجة أن تم التأكيد للرئيس أنه ميكنه
تسليم املنصب البنه بأقل قدر من االضطراب ،مع
االستمرار يف العمل كقوة من وراء العرش .كام تم
التأكيد عىل الحكم الطويل يف جيبويت ،حيث حصل
الرئيس إسامعيل عمر جيله عىل فرتة والية خامسة
بعد أن خاض االنتخابات ضد مرشح معارض رمزي.
ويف بيالروسيا ،متسك الرئيس الديكتاتوري ألكسندر
لوكاشينكو بالسلطة من خالل حملة اعتقال جامعي

Photo by REUTERS/José Luis González via Gallo Images
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املكسيك :إلغاء حيلة االستفتاء ال ترتك أحدا ً
راضياً
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استمرار الشعبوية اليمينية

ومن جهة أخرى فإن املوجة السامة للشعبوية اليمينية
مل تنته بعد أيضً ا .فقد حصل اليمني املتطرف عىل أعىل
نسبة تصويت له عىل اإلطالق يف االنتخابات الرئاسية
الفرنسية يف أبريل  ،2022حيث ظهرت قدرته عىل
الفوز حتى عندما يخرس ،حيث تبنى املرشحون من
الوسط السيايس الخطاب املتشدد املناهض للمهاجرين.
كام شهدت انتخابات يناير  2022يف الربتغال ،الدولة
التي لطاملا اعتربت نفسها محصنة ضد نداءات اليمني
املتطرف ،تطبي ًعا لوجود اليمني املتطرف يف السياسة
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عندما أعقبت االحتجاجات الجامهريية إعادة انتخابه
املزورة بشكل صارخ يف عام  ،2020بدعم مايل من
روسيا .ويف فرباير  ،2022أدى االستفتاء الدستوري الذي
افتقر إىل كل جوهر الدميقراطية إىل توسيع سلطات
لوكاشينكو ومحو الحياد العسكري لبيالروسيا بعد أيام
فقط من بدء الغزو الرويس ألوكرانيا.
لطاملا اشتهرت الصني بعدم التسامح املطلق مع
الحريات الدميقراطية .وامتد ذلك إىل هونغ كونغ يف
أعقاب احتجاجات الدميقراطية لعام  2019التي تجرأت
عىل مواجهة القوة الصينية .واآلن نجد زعامء الحركة
الدميقراطية يف السجن أو املنفى .وجعلت الحكومة
الصينية هونغ كونغ ال ميكن متيزها عن الرب الرئييس،
وبذلك تكون قد قامت بتمزيق الضامنات التي قدمتها
عندما انتهى الحكم الربيطاين يف عام 1997من جانب
واحد .ومن خالل مناورة مؤهلة لالنتخابات باالسم

فقط ،يف أبريل  ،2022متت املوافقة عىل مرشح واحد
ملنصب الرئيس التنفيذي من قبل مجموعة صغرية
منتقاة بعناية من الناخبني الذين أقسموا عىل الوالء.
الفائز غري املفاجئ ،جون يل ،كان قائد األمن الذي
سحق بوحشية االحتجاجات الدميقراطية ،موض ًحا بذلك
أولويات الصني.
كان يبدو نادرا إمكانية فرض املزيد من القيود يف
الرب الرئييس ،ولكن الرئيس املستبد يش جني بينغ
أطلق حملة قمع أخرى قبل املؤمتر الوطني للحزب
الشيوعي يف نوفمرب  2022والذي سيؤكد واليته الثالثة
يف السلطة .كام يتعرض اآلن النشاط غري السيايس عرب
اإلنرتنت والعديد من عنارص الثقافة الشعبية للهجوم،

حيث يسعى يش إىل القضاء عىل أي منافس بسبب
الوالء الراسخ الذي يطلبه هو واملطالبون بالحزب .مثل
هذه االتجاهات يف الصني مقلقة عامليًا ،نظ ًرا لتأثريها
الدويل الواسع ،مام يشجع عىل التقليد.

هونغ كونغ :خطوة أخرى أقرب إىل الصني
بيالروسيا :استفتاء احتفايل يؤكد سلطة بوتني
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املدوي للتحالف األوتوقراطي قد تم متكينه أيضً ا من
االنتخابية.
خالل عملية تضليل عدوانية طويلة األجل أعادت كتابة
انترص الرجل املتشدد يف املجر والرئيس العاملي املناهض التاريخ :يرى جزء كبري من الناخبني اآلن أن سنوات
للحقوق فيكتور أوربان يف أبريل  2022عىل الرغم من الديكتاتورية الوحشية تعد من عصور االزدهار واألمن
املعارضة املوحدة ضده والحملة التي تركز عىل صالته التي يتمنون أن تعود يوما.
الوثيقة ببوتني.
أخىش أننا سنعيش يف ظل ديكتاتورية يف غضون
يف الفلبني ،تبددت اآلمال يف استعادة الحقوق يف
بضعة أشهر أو سنوات .قد يتمكن ماركوس حتى
انتخابات مايو  .2022حيث سلّم املستبد رودريغو من البقاء يف السلطة للمدة التي يريدها .بعد محاولته
دوترييت  ،الذي أودت "حربه عىل املخدرات" بحياة الوصول إىل السلطة لفرتة طويلة ،فاز أخ ًريا ،ولن يتخىل
عرشات اآلالف من األرواح ،الحكم إىل نجل فرديناندو عن السلطة بسهولة .إنه أمر مخيف للغاية ألن انتهاكات
ماركوس الذي يحمل نفس االسم ،وهو دكتاتور حقوق اإلنسان التي حدثت خالل ديكتاتورية والده مل تتم
دموي وفاسد أطاحت به انتفاضة شعبية سلمية يف تسويتها بعد .ومن املرجح أن يحدث املزيد من انتهاكات
عام  ،1986بدعم من ابنة دوترييت كنائب للرئيس .يف حقوق اإلنسان.
حني أن املنافسة كانت بعيدة كل البعد عن أن تكون
عادلة ،ولعبت عملية رشاء األصوات دو ًرا ،فإن االنتصار
مارينيل أوبالدو  ،ليفينج لوداتو يس الفلبني
Photo by Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images
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الربتغال :االستمرارية كانت مفاجأة

شوهدت قوة نداءات اليمني املتطرف للتعبئة حول
املعلومات املضللة يف العاصمة الكندية أوتاوا يف فرباير
 ،2022حيث أدى الحصار الذي قاده سائقو الشاحنات
إىل توقف الحياة الطبيعية .وقد جاء االحتجاج ردا
عىل املقرتحات التي نصت عىل رضورة الحصول عىل
التطعيم ضد فريوس كورونا لسائقي الشاحنات الذين
يعربون الحدود ،لكنه رسعان ما استوعب مجموعة من
نظريات املؤامرة اليمينية املتطرفة واملشاعر املتطرفة
مثال واح ًدا فقط
املناهضة للحكومة .ويعد هذا ً
من بني العديد ويوضح الكيفية التي يتم بها تسليح
املعلومات املغلوطة عم ًدا لتضليل الناس وتشويه
فهمهم للواقع وتعزيز االنقسام ،مع وجود املتطرفني
املحليني والجامعات املناهضة للحقوق عامل ًيا والدول
املارقة مثل الصني وروسيا جميعهم يتنافسون يف صناعة
املعلومات املغلوطة.

انتخابات املجر يوم كئيب للمجتمع املدين

الدميقراطية

الفلبني :الدميقراطية يف حداد
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كندا :احتجاجات سائقي الشاحنات تدق ناقوس
الخطر

هزمية للشعبوية يف جمهورية التشيك
Photo by REUTERS/Borut Zivulovic

دليل إضاف ًيا عىل انتهازية
قدمت احتجاجات كندا أيضً ا ً
السياسة اليمينية املتطرفة ،التي استغلت التطعيم
لخلق قضية ،واستمدت مواردها من تيارات الدعم
الدولية ،مع تدفق املوارد من اليمني املتطرف يف
الواليات املتحدة .ومام يدعو للقلق ،أن حزب اليمني
الوسطي الكندي الراسخ أجاز بيان اليمني املتطرف
كام قام مبحاكاته وذلك كان ردا ً عىل هزمية أخرى يف
انتخابات سبتمرب . 2021
تم نرش النداءات املناهضة للحقوق وتطبيعها يف سياق
مختلف متا ًما لالنتخابات الرئاسية يف كوريا الجنوبية يف
مارس  ،2022والتي كانت مبثابة سباق نحو الحضيض
فيام يتعلق بحقوق املرأة .وخوفا من مواجهة واقع
اإلقصاء  ،أقام الفائز يون سوك يول حملته االنتخابية
عىل عاتق الشباب الساخطني ،مام يضفي الرشعية
عىل األساطري التي كانت هامشية يف السابق بأن بعض
التطورات الصغرية نحو املساواة بني الجنسني هي
املسؤولة عن نضاالت الشباب يف سوق العمل
ومن جهة أخرى ،حققت الجهود املبذولة لحشد
جبهات املعارضة ذات القاعدة العريضة لطرد زعامء
اليمني الشعبوي بعض النجاحات ،والتي شوهدت يف
جمهورية التشيك يف عام  2021ويف سلوفينيا يف أبريل
 .2022ففي جمهورية التشيك ،وضع تحالفان للمعارضة
خالفاتهام جان ًبا لإلطاحة برئيس الوزراء الشعبوي
أندريه بابيس ثم قاما باالتحاد م ًعا لتشكيل حكومة
وحدة معتدلة .أما يف سلوفينيا ،قدم حزب جديد بديالً
جدي ًدا لإلطاحة بزعيم مامثل ،يانيز جانشا ،املعروف
بهجامته عىل املجتمع املدين .وأشارت كلتا الحالتني
إىل أنه نظ ًرا ألن هؤالء القادة ينجحون يف االنقسام،
فإن األساليب التي تجمع األشخاص م ًعا وتقدم بدائل
جديدة وجذابة ميكن أن تربح.

انتخابات كوريا الجنوبية :حقوق املرأة هي
الخارس األكرب

الدميقراطية

أمل جديد للمجتمع املدين :هزمية ميينية
شعبوية يف سلوفينيا
20

كانت الرواية الرئيسية التي استخدمها أعضاء
االئتالف الدميقراطي هي أننا بحاجة إىل التغيري،
وأن لدينا ما يكفي من األوليغارشية كرئيس للوزراء ،وأردنا
أال نرى املزيد من املليارات تتدفق بشكل غري قانوين إىل
أعامل السياسيني.
ماري ياهودوفا ،املليون لحظة من أجل الدميقراطية،
جمهورية التشيك

التغيري السيايس والتقلب

تم التغيري أيضً ا يف بلغاريا ومولدوفا ،حيث تم طرد

قادة املؤسسات املرتبطني بالفساد عىل نطاق واسع؛
ففي بلغاريا ،كام يف سلوفينيا ،انترص حزب جديد
رأى الناخبون أنه يقدم بديالً جدي ًدا .ويف كل من
بلغاريا وجمهورية التشيك ،كان التغيري السيايس نذيرا ً
باحتجاجات جامهريية عربت عن الغضب العام من
الفساد وتدهور سيادة القانون.
التغيري مطروح عىل الورق يف تشييل ،حيث أدى
االحتجاج إىل عملية صياغة الدستور بقيادة هيئة
منتخبة متنوعة بشكل غري مسبوق .يف كانون األول
(ديسمرب)  ،2021انتخب الطالب املتظاهر السابق
غابرييل بوريك أصغر رئيس للبالد عىل اإلطالق .والتزم
بوريك ببناء اقتصاد أكرث إنصافًا كام قام بتعزيز قيم

املساواة والبيئة وحقوق املرأة حيث قدم للناخبني
خيا ًرا صار ًما للغاية بني رؤيته والربنامج النيوليربايل
واإلقصايئ لخصمه.
كام واجه الناخبون يف بريو خيا ًرا بني رؤيتني متناقضتني
للغاية يف انتخابات اإلعادة الرئاسية يف يونيو .2021
حيث تغلب املتشدد اليساري بيدرو كاستيلو عىل
السيايس اليميني كيكو فوجيموري بهامش ضئيل بلغ
 44ألف صوت .ثم نرش فوجيموري كتيب إرشادات
ترامب عن االدعاء الكاذب بتزوير االنتخابات .وقد
حاول ذلك أيضً ا الرئيس الزامبي املهزوم إدغار لونغو
 ،يف سياق اختار فيه الناخبون بأغلبية ساحقة التغيري
عىل الرغم من املحاوالت املتعددة لشاغل املنصب
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تشييل عىل مفرتق طرق بني املايض واملستقبل

بلغاريا :حكومة جديدة وأمل متجدد

مولدوفا :حان الوقت للتخلص من املايض
الفاسد
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نجت دميقراطية زامبيا يف اختبار حاسم

الدميقراطية

بريو :حان الوقت لكرس النمط؟
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لتحريف النتيجة.
و اختار الناخبون يف هندوراس التغيري ،مام جعل
زيومارا كاسرتو اليسارية أول رئيسة لهم ،وهو حكم
جزئ ًيا عىل الفساد االستثنايئ الذي نتج عنه تسليم
سلفها  ،خوان أورالندو هرينانديز  ،إىل الواليات املتحدة
بتهم تهريب املخدرات واألسلحة النارية .ويف جهة
أخرى من العامل ،انتخبت ساموا أيضً ا أول زعيمة لها،
رئيسة الوزراء نعومي مطافا  ،وهي أول هزمية انتخابية
محتمل كب ًريا
ً
لحزب كان يحكم منذ عام  ، 1982وتحديًا
للمعايري الذكورية التي غال ًبا ما ترى النساء مستبعدات
من السياسة يف دول جزر املحيط الهادئ.
ويف انتخابات مايو  2022يف أسرتاليا ،نجح العديد من
املستقلني يف هزمية السياسيني املعروفني ،وهو عامل
رئييس يف الهزمية املفاجئة للحزب الحاكم .باإلضافة

إىل االلتزام بالعمل املناخي  -انظر أدناه  -فإن العديد
من املستقلني الجدد هم من النساء ،مام يقدم بديالً
للسياسة الذكورية السائدة يف البالد والطبيعة السامة
للخطاب السيايس السائد.
حتى الحكم الذي اتسم بكونه كالطريق املسدود
يف لبنان  -حيث عزز توزيع السلطة بني الجامعات
الطائفية منذ فرتة طويلة الفساد االستثنايئ وأدى
إىل استمرار الحكومات غري املهتمة مبعالجة املشاكل
السياسية واالقتصادية  -تعرض للتحدي يف انتخابات
مايو  .2022وانتخب كادر من القيادات الشابة املنبثقة
عن الحراك االحتجاجي الناشط منذ عام  ، 2019وهزم
مرشحي املؤسسة .ويعمل أعضاء الربملان الشباب الجدد
عرب الحواجز الطائفية ويدمجون مطالب حقوق املرأة
واملثليني وثنايئ الجنس واملتحولني جنسيا يف دعواتهم
للتغيري السيايس واالقتصادي.

عىل الرغم من أنها تتم يف سياق سيايس واقتصادي
شديد التعقيد وغري مؤكد ومضطرب ،فقد أسفرت
العملية عن انتخاب العديد من املرشحني املستقلني الجدد
القادمني من املجتمع املدين واملطالبني بالتغيري .هذه
األصوات الجديدة لها أجندات سياسية مختلفة متا ًما عن
تلك الخاصة باألحزاب الحاكمة التقليدية :فهي تدعو إىل
نظام حكم جديد أكرث خضو ًعا للمساءلة ويتضمن حقوق
املرأة ،من بني قضايا أخرى .وتشمل هذه األجندات خرائط
طريق للتغلب عىل األزمة االقتصادية العميقة املستمرة.
واألهم من ذلك أنهم يركزون عىل كيفية إيقاف السباق
السيايس املتجه إىل الحضيض الذي يحدث يف لبنان.
لينا أبو حبيب ،املعهد األصفري للمجتمع املدين واملواطنة ،لبنان
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األول من نوعه بالنسبة للنساء يف ساموا
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التغيري عىل الورق يف أسرتاليا
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ويف العديد من هذه الحاالت ،قام الناخبون ،عندما
أتيحت لهم الفرصة ،بالتخيل عن األحزاب القامئة
واحتضان الوافدين الجدد .وأدى تقلب تفضيالت
الناخبني إىل هيئات ترشيعية ومرشحني رئاسيني مجزأين
للغاية مام جعلهم يدخلون يف سباقات اإلعادة بسبب
الحصص املنخفضة من األصوات.
يف  ،2021خرس حوايل  70يف املائة من أعضاء الجمعية
الوطنية املرشحني إلعادة االنتخاب يف اإلكوادور
مقاعدهم ،كام مكّن انقسام األحزاب اليسارية زعيم
األعامل اليميني غيريمو السو من الفوز يف انتخابات
اإلعادة الرئاسية .ولكن فضائح الفساد والسياسات
االقتصادية النيو ليربالية أدت إىل أن شعبيته مل تدم
طويالً ،باإلضافة إىل احتجاجات تشري إىل مزيد من
التقلبات القادمة.
Photo by REUTERS/Aziz Taher via Gallo Images
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تضفي االنتخابات نفساً جديدا ً عىل السياسة
اللبنانية

ويف االنتخابات الرئاسية يف كوستاريكا يف فرباير 2022
 ،مل يصوت يف الجولة األوىل عدد كبري من األشخاص
الذين دعموا أيًا من املرشحني .يف ميدان مزدحم بشكل
ال يصدق ،حصل الفائز النهايئ رودريغو تشافيز عىل
دعم  16.8يف املائة فقط من الناخبني .مل تختلف
سياساته كثريا عن سياسات خصمه يف الجولة الثانية،
ولكن وضعه كوافد جديد عىل استعداد لتحمل الفساد
املؤسيس رضب وترا ً حساساً حيث يبدو أن الناخبني
كانوا يلتمسون أي يشء جديد.
يجب عىل الفائزين يف العديد من االنتخابات األخرية أن
يدركوا أن فوزهم قد يكون ليس له عالقة بجاذبيتهم
بل برفض شاغيل املناصب .فعندما يصبحون شاغيل
املناصب ،يجب أن يدركوا أن الناخبني سيحكمون
عليهم بنفس الطريقة .ولذلك يجب أن يعملوا ليس

فقط لصالح ناخبيهم ولكن لصالح املجتمع ككل
والوفاء بوعود مكافحة الفساد واملساءلة التي تم
التعهد بها أثناء الحملة االنتخابية .ال أحد لديه تفويض
الحتكار السلطة ،وعىل الفائزين يف االنتخابات واجب
احرتام ودعم املؤسسات والعمليات الدميقراطية ومتكني
املساحة املدنية حتى يتمكن املجتمع املدين من لعب
دوره املناسب.

اإلكوادور :االضطرابات السياسية مل تنته بعد
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كوستاريكا يف صناديق االقرتاع :تصويت أم
قامر؟
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تحدي اإلقصاء :التقدم واملقاومة
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أينام كان يتم تخفيف القيود الوبائية ،كانت تدخل
الحركات النسائية حيز التنفيذ يف اليوم العاملي للمرأة
يف مارس  2022إلبقاء مطالب املساواة والعدالة بني
الجنسني عىل جدول األعامل العام .طالبت املسريات
النسائية بالحقوق الجنسية واإلنجابية ،والحقوق
االجتامعية واالقتصادية ،وزيادة التمثيل السيايس
للمرأة للمساعدة يف دفع التقدم عىل جميع الجبهات.
ودعوا إىل اتخاذ إجراءات بشأن العنف القائم عىل النوع
االجتامعي ،الذي اشتد يف ظل الوباء ،وكشف أمناط
الخضوع والقمع املتجذرة التي ،إن مل يتم التصدي لها،
فإنها ستظل قامئة حتى بعد مرور الوباء.
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تقاوم املجموعات املستبعدة التي غال ًبا ما تكون
أهدافًا للهجامت السياسية  -وتشمل النساء ،واملثليني
وثنايئ الجنس واملتحولني جنس ًيا والشعوب األصلية
واملهاجرين والالجئني  -فإنهم يسجلون انتصارات
بشق األنفس يف مواجهة حركات سيادة البيض،
وكراهية األجانب ،وكراهية النساء  ،ورهاب املثليني،
واالنتهازيني السياسيني الذين يرتبطون بهذه الحركات
للرتويج ألجندات رجعية وإقصائية.
كل املكاسب ومقاومة االنحدار تأيت من سنوات من
حمالت املجتمع املدين الدؤوبة .لقد أصبح املجتمع
املدين هو املكان الذي يُحرتم فيه التنوع وميارس
التقاطعات ،ألسباب ليس أقلها إن ً
جيل جديدً ا يخوض
ً
أشكال جديدة من املجتمع املدين
النضال ،ويشكل
ويرتسخ بشكل غريزي القضاء عىل التمييز يف نضاله
من أجل الحريات الدميقراطية والحريات االقتصادية
والبيئية والعدالة االجتامعية.

الحركة النسائية تستعيد املساحات
العامة

عودة األخوات إىل الشوارع

اإلدماج اإلجتامعي
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كراهية النساء ليست مجرد مشكلة رشطية؛ ويعمل املجتمع املدين اآلن عىل ضامن تطبيق القانون
إنها مشكلة مجتمعية .كارهون النساء هم نتاج الجديد بشكل فعال.

تصاعدت جميع أشكال العنف ضد النساء
والفتيات أثناء تفيش الوباء .لسوء الحظ ،ناد ًرا
ما أثبتت أوقات األزمات أنها حافز للمساواة بني الجنسني .مجتمع يرى النساء والفتيات عىل أنهن أقل .ومن أجل
لقد استغرقنا  10سنوات للوصول إىل هنا .ويؤكد
إن مفتاح تحقيق املساواة والعدالة االجتامعية هو وجود احرتام النساء ومعاملتهن عىل قدم املساواة ،فإن إصالح
انتصار مثل هذا عىل التأثري الكبري لعملنا عىل
الرشطة رضوري ،لكنه ليس كافياً .ما نحتاجه هو تغيري
مجتمع مدين نشط.
الثقافة التي ترسل الفتيات ألخذ دروس يف الدفاع عن املجتمع .فالعنف الجنيس جرمية تؤثر عىل من يشكلون
األغلبية يف مجتمعنا .وميثل إصدار هذا القانون خطوة إىل
هانا شتايرن وصويف -هانسال  ،شبكة مراكز االستشارة النمساوية النفس بدالً من تعليم األوالد احرتام املرأة.
للنساء والفتيات
األمام يف املطالبة بحقوق النساء واألطفال ،ويشمل حقهم
جاء تذكري بكل من العنف القائم عىل النوع الجنيس آنا برييل  ،استعادة هذه الشوارع  ،RECLAIM THESE STREETSيف العيش يف بيئة آمنة ومأمونة.

وكره النساء يف اململكة املتحدة ،حيث أدى مقتل الشابة
سارة إيفرارد عىل يد ضابط رشطة يف مارس  2021إىل
تدفق وطني للغضب من العنف ضد املرأة وإخفاق
الرشطة يف حامية املرأة .ويف وقفة احتجاجية للتعبري عن
الحزن ،تعرضت النساء لعنف من قبل ضباط الرشطة.
ومع ورود مزيد من االكتشافات عن كراهية النساء
والعنرصية املنهجية يف قوة الرشطة ،أجرب الضغط رئيس
رشطة لندن عىل االستقالة.

اململكة املتحدة

كام ثبت أن التغيري ممكن عىل الجهة األخرى من
العامل يف إندونيسيا ،حيث أتت جهود منارصة استمرت
لعقد من الزمن تؤيت مثارها يف أبريل  ، 2022عندما
أقر الربملان مرشوع قانون العنف الجنيس .حيث يجرم
القانون الجديد الزواج القرسي واالعتداء الجنيس
ويعزز الحامية لضحايا العنف الجسدي والجنيس.

نوريل قمرية ,برميبوان برجراك ،إندونيسيا
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ومثل الحركة النسائية ،عادت أحداث املثليني وثنايئ
الجنس واملتحولني جنس ًيا إىل الشوارع حيثام سمحت
القيود الوبائية .وتقوم مسريات الكربياء بتطوير ميزة
جديدة جذرية يف األماكن التي ترتسخ فيها الحركة
منذ فرتة طويلة ،وتشمل اململكة املتحدة والواليات
املتحدة األمريكية ،حيث يقاوم النشطاء استاملة

انتهى الوقت :لقد طال انتظار التحول يف ثقافة
الرشطة يف اململكة املتحدة
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إندونيسيا :اخرتاق يف مجال العنف القائم عىل
النوع االجتامعي
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الرشكات يف السنوات األخرية .بدافع من قوة حركة
 ، BLACK LIVES MATTERحيث يتحد النشطاء
يف نضاالتهم من أجل الحقوق واملطالبة بالعدالة
العرقية واالجتامعية ،وبناء تحالفات جديدة والسامح
لل ُمستبعدين بأخذ زمام املبادرة.

الرؤية تجلب رد فعل عنيف واملقاومة

الرؤية تجلب رد فعل عنيف .حيث تعمل سياسات ف ِّرق
تسد السامة عىل إثارة العداء واستغالله تجاه األشخاص
املثليني وثنايئ الجنس واملتحولني جنسيًا والثنايئ الجنس
( )LGBTQIلتعبئة قواعد الدعم املحافظة .ففي
املجر ،قام أوربان بتشويه سمعة املثليني وثنايئ الجنس
واملتحولني جنس ًيا كجزء من إسرتاتيجيته إلعادة انتخابه.
بينام يف املجر وبولندا وأماكن أخرى ،يرفض األشخاص
من مجتمع امليم بشجاعة العودة إىل الخزانة ويعملون

بدالً من ذلك عىل تطبيع وجودهم يف الحياة العامة.
ويف أماكن أخرى ،مبا يف ذلك يف غانا ودول أفريقية
أخرى حيث ال تزال العالقات املثلية تُج َّرم باعتبارها إرث ًا
استعامريًا ،يعمل السياسيون بشكل متزايد عىل حشد
رهاب املثلية كعقوبة ملنارصة الحقوق األساسية.
ومن جهة أخرى ،يف الهند ،أصبحت النساء املسلامت
هدفًا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه القومي
الهندويس يف سعيهام لتوطيد سلطتهام .ويف الفرتة التي
سبقت االنتخابات الرئيسية ،وجدت النساء الهنديات
املسلامت أنفسهن يف مرمى نريان رد الفعل العنيف
ضد حقوق األقليات الدينية والنساء عىل حد سواء ،يف
نزاع محتمل حول ارتداء الحجاب يف املدارس .واشتعلت
العداوة من خالل التضليل اإلعالمي .ووضعت الشابات
املسلامت يف موقف مستحيل لالختيار بني حقهن يف
مامرسة شعائرهن الدينية وحقهن يف التعليم.
Photo by Janos Kummer/Getty Images
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ما من مكان تتعرض فيه حقوق املرأة للهجوم بقدر
ما تتعرض له يف أفغانستان بعد استيالء طالبان عىل
السلطة يف أغسطس  .2021وتحدث نظام طالبان
الجديد ،الذي يتوق إىل االعرتاف الدويل ،عن كونه
أقل قمعاً من ذي قبل ،لكن أفعالهم خانت أقوالهم.
فقد فقدت املرأة إمكانية الوصول إىل التعليم والعمل
والرتفيه .كام تم إدخال الحجاب اإللزامي مؤخ ًرا .ليس
من املستغرب أن العنف القائم عىل النوع االجتامعي
Photo by REUTERS/Francis Mascarenhas

الذعر األخالقي االنتهازي يف غانا

منع الحجاب هو جزء كبري من تهميش املسلمني.
يتم دفع املسلمني إىل الزاوية واستهدافهم من
قبل حكومة ميينية تشيطنهم لزيادة دعمهم والبقاء يف
السلطة .كام أنه انتهاك كامل لحقوق املرأة يف التعبري عن
هويتها .يجب أن يكون خياري وحدي ما إذا كنت أرتدي
الحجاب أم ال.
سيدة حميد  ،منتدى املرأة املسلمة  ،الهند

سياسة املجر الخاصة برهاب املثلية الجنسية
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آخذ يف االزدياد.
ولكن جيل ما بعد طالبان الذي عاىن من الحرية
النسبية ليس مستع ًدا للتخيل عنها دون قتال .وعىل
الرغم من الخطر الشديد املتمثل يف العنف واالحتجاز،
فقد غذت تلك القيود املقاومة وليس الخنوع ،يف
شكل احتجاجات وأيضً ا أنشطة رسية ،مام وضع النساء
والفتيات يف طليعة الكفاح من أجل حقوق اإلنسان يف
أفغانستان.
نريد أن نغري آراء الناس ونبني لهم أن حقوق
األطفال وحقوق املرأة والحق يف التعليم كلها
حقوق أساسية .يف عام  2016بدأنا بـ  12مدرسة رسية.
لدينا اآلن  33مدرسة رسية يف أفقر مقاطعات أفغانستان.
يف الوقت الحايل ،تدرس  5000فتاة كل يوم يف مدارسنا
الرسية.
مطيع الله ويسا "بينباث" ،أفغانستان
Photo by Matiullah Wesa/Instagram

أفغانستان :العودة إىل املدرسة؟
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قد تكون طالبان هي األسوأ ،لكنهم ليسوا األصوليني
الوحيدين العازمني عىل إخضاع املجتمع للقواعد
الدينية .ففي الدولة التي تعتربها طالبان ألد أعدائها
وهي الواليات املتحدة ،األصولية تتدفق بشكل كامل.
تظل الرتامبية أيديولوجية صاعدة ،بغض النظر عمن
يف السلطة .ومن املقرر أن تلغي املحكمة العليا يف
الواليات املتحدة قرار "رو ضد ويد" الصادر عام 1973
بشأن حامية حقوق اإلجهاض ،والذي سينفذ عىل الفور
القوانني عىل مستوى الوالية التي تحظر اإلجهاض يف
نصف البالد تقري ًبا .ومن املرجح أن تتبع جهود الضغط
من أجل فرض حظر عىل مستوى البالد.
أما عىل مستوى الوالية ،فإنه سباق نحو القاع ،حيث
تتنافس الواليات عىل لقب "الوالية األكرث تأييدا
للحياة" .وتفوز أوكالهوما حتى اآلن بهذه املسابقة
الكئيبة ،حيث تحظر اإلجهاض من لحظة "اإلخصاب" ،
وهي سياسة تستند إىل معلومات مضللة متعمدة حول
التخصيب والحمل .لن يتوقف األمر عند هذا الحد:
فمن املرجح أن تالحق الجامعات اليمينية املتطرفة
قضايا تحديد النسل واملساواة يف الزواج وحتى إلغاء
الفصل العنرصي ،عىل أساس تفنيد املحكمة العليا
املرسب للتفسري الدستوري الذي تستند إليه هذه
الحريات األساسية.
مل يستسلم املدافعون عن حقوق املرأة ملشاهدة
حدوث ذلك :فهم يتجمعون يف جميع أنحاء البالد
إلثبات وجودهم يف الشوارع ،بينام ينظمون تضام ًنا
لضامن استمرار الوصول إىل اإلجهاض بشكل ما.

بسهولة ألي شخص يحتاج إليه أو يريده .نحن نقود
هذه الحركة ونغري الثقافة بعقلية تقدمية غري اعتذارية
لإلجهاض ،من خالل بناء املجتمع والتعليم والدعوة
السياسية.
كارولني دوبل ،أفو ،الواليات املتحدة األمريكية

تشن الحرب الثقافية أيضا يف مجال التعليم .فقد متت
إزالة الكتب من املكتبات؛ ويقاوم الطالب املراهقون
من خالل تشكيل "نوادي كتب محظورة" ورفع دعوى
من أجل حقهم يف القراءة .هناك حظر زاحف من
قبل كل دولة عىل حدة ضد املعلمني الذين يذكرون
النشاط الجنيس أو الجنس يف الفصل أو تدريس"نظرية
العرق النقدي''  -وهو مفهوم أكادميي عمره عقود
يدرس تداخالت العرق واملجتمع واملؤسسات ،وتحول
إىل فند بنفس الطريقة كام حدث مع "الجنس" .رمبا
يكون مرشوع قانون فلوريدا لحقوق الوالدين يف
التعليم هو أقوى تجسيد لتطلعات حركة املحافظني
الجدد املناهضة للنوع الجنيس التي متولها املؤسسات
األمريكية بشكل كبري.
األموال األمريكية نفسها نشطة للغاية يف متويل التطرف
عىل مستوى العامل ،ومتكني الجامعات املناهضة للحقوق
ذات املوارد الجيدة من تطوير نفوذها .وتحركت هذه
القوى مؤخ ًرا يف غواتيامال ،حيث قدم الكونجرس قانونًا
يعد مبزيد من عقوبات السجن لإلجهاض ،وحظر زواج
املثليني ووضع قيو ًدا عىل تعليم التنوع الجنيس .ر ًدا
عىل االحتجاجات ،تراجع الرئيس وسحب الكونجرس
مرشوع القانون ،لكنه أظهر كيف تضغط الجامعات
كان السياسيون املتطرفون عازمني عىل وصم املناهضة للحقوق ،وتخترب املياه وتعمل نحو مرشوع
وحظر اإلجهاض لعقود .لكننا سنواصل الكفاح طويل األجل .ولذلك ال ميكن للمجتمع املدين أن يتخىل
بال اعتذار من أجل الوصول إىل اإلجهاض غري املقيد .يُعد عن حذره.
اإلجهاض رعاية صحية أساسية ،ويجب أن يكون متا ًحا
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إحراز أي تقدم يف االعرتاف بحق جميع النساء يف اتخاذ
جامهريية ،تحت راية املوجة الخرضاء.
قرار بشأن أجسادهن يف أي ظرف من الظروف ،إال أنه
وجاءت األخبار السارة أوالً يف اإلكوادور ،حيث حكمت ميثل خطوة كبرية إىل األمام من الناحية الرمزية ألنه يزيل
املحكمة الدستورية يف قضية رفعتها مجموعات حقوق الغموض عن اإلجهاض.

تعد الجامعات املناهضة للحقوق يف غواتيامال
جز ًءا من حركة عاملية عالية التنظيم وممولة
متويل جي ًدا تهدف إىل تضعيف مكانة حقوق املرأة
ً
واملثليني وثنائيي الجنس واملتحولني جنس ًيا ،باإلضافة إىل
النقاش العام وصنع املرأة بإلغاء تجريم اإلجهاض يف حاالت االغتصاب يف
املشاركة األوسع للمجتمع املدين يف
أبريل  .2021وهذا ميثل أول تخفيف لقوانني اإلجهاض فريجينيا غوميز دي ال توري ، FUNDACIÓN DESAFÍO ،اإلكوادور
القرار.
فيزيبليس ،غواتيامال

التطورات يف حقوق اإلجهاض

وعىل الرغم من أن السياق العاملي ميثل تحديًا ،إال أن
املجتمع املدين امللتزم واملنظم للغاية قد حقق تقد ًما يف
العديد من البلدان ،ال سيام يف أمريكا الالتينية ،حيث
أدى تغيري األجيال إىل تحويل الحركة النسائية إىل حركة

القاسية يف البالد .وعىل الرغم من أن الحركة النسائية
اعتربت ذلك قليل ج ًدا ،ويف وقت متأخر ج ًدا ،إال أنها
استعدت فو ًرا ملعركة ترشيعية لتحويل الحكم إىل واقع.
وقد انعكس االعرتاف بحقيقة أن هذا النرص الصغري
ميكن أن يفتح الباب أمام مكاسب أكرب يف رد الفعل
األصويل الذي أعقب ذلك.
بالنسبة للذين كرسوا حياتهم منا لهذا
وسيستمرون يف القيام بذلك ،فإن هذا التغيري
له تأثري رمزي كبري ،عىل الرغم من أنه خطوة صغرية .من
الواضح أن ترشيع اإلجهاض يف حاالت االغتصاب أمر ضخم
بالنسبة للفتيات والنساء املغتصبات .وعىل الرغم من عدم
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غواتيامال :الحركة املناهضة للحقوق تظهر
أنيابها
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جاء األمل من نظام حقوق اإلنسان اإلقليمي يف
السلفادور ،عن طريق حكم أصدرته محكمة البلدان
األمريكية لحقوق اإلنسان يف نوفمرب  2021يف قضية
رفعتها منظامت حقوق املرأة السلفادورية .وقررت أن
حظر اإلجهاض الشامل وتجريم النساء اللوايت يعانني
من حاالت الوالدة الطارئة يشكالن انتهاكات جسيمة
لحقوق اإلنسان .وقد أصدرت املحكمة تعليامتها
للحكومة إلصالح الرضر وتعديل قوانينها وسياساتها من
خالل قرار له تداعيات بعيدة املدى ،ألنه ملزم لعرشين
دولة لقبول اختصاصها.

اإلكوادور :خطوة صغرية لكنها حاسمة يف
النضال من أجل الحقوق الجنسية واإلنجابية
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لقد سمح لنا التقايض االسرتاتيجي يف نظام
البلدان األمريكية مبعالجة مشاكل االضطهاد
والتعذيب واالنتهاكات القضائية والرشطية التي تواجهها
النساء يف السلفادور .العدالة يف السلفادور هي عدالة
ذكورية.
سارة غارسيا غروس  ،مجموعة املواطنني من أجل إلغاء تجريم
اإلجهاض يف السلفادور

كام أمثرت اإلجراءات القانونية يف كولومبيا ،من خالل
حكم أصدرته املحكمة الدستورية يف شباط  /فرباير
 2022والذي يقيض بإلغاء تجريم اإلجهاض بناء عىل
تقديم طلب ملدة تصل إىل  24أسبو ًعا .كان هذا القرار
الذي طال انتظاره نتيجة لنضال استمر لعقود من قبل
الحركة النسوية  -لكنه أطلق أيضً ا العنان لرد فعل معا ٍد
للحقوق ،مبا يف ذلك مبادرات إلعادة القوانني املقيدة.
يف تناقض صارخ مع الواليات املتحدة ،انضمت

املكسيك إىل املوجة الخرضاء بشكل كبري :حيث اتخذت
محكمتها العليا العديد من القرارات الحاسمة التي
ميكن أن متهد الطريق إلضفاء الرشعية عىل اإلجهاض
عىل الصعيد الوطني .ففي حكم رئييس يف قضية تتعلق
بوالية سينالوا  ،أعلنت أن إعادة تعريف املفهوم
القانوين للشخصية من خالل حامية "الحياة البرشية
من الحمل" يعترب غري دستوري بالنسبة لقوانني الوالية.
وبعد فرتة وجيزة ،أعلنت أيضً ا بطالن مبدأ االستنكاف
الضمريي للمامرسني الطبيني .أعادت هذه الخطوات
تأكيد اآلمال يف أن األمريكتني ككل تتحرك يف اتجاه
تقدمي :بينام تتصدر العناوين الرئيسية ،أن الواليات
املتحدة األمريكية أصبحت عىل نحو متزايد الخارجة
عن القاعدة وليست القاعدة.

الدولة وقوانينها ،وتشكل األساس ليس فقط للتجريم
االجتامعي ولكن أيضً ا لتجريم اإلجهاض القانوين .كام أنه
يرسل رسالة قوية مفادها أن الدولة تلعب دو ًرا يف قرارات
اإلنجاب التي يجب أن تنتمي إىل املجال الخاص.
فريونيكا إسبارزا وريبيكا -لوريا ،مجموعة املعلومات حول اختيار
اإلنجاب ،املكسيك

وعىل الجهة األخرى من املحيط يف سان مارينو الصغرية،
جاء التقدم من خالل صندوق االقرتاع ،حيث صوت
الناس بأغلبية ساحقة يف استفتاء سبتمرب  2021إللغاء
حظر اإلجهاض الكامل .والنتيجة ،التي ناقضت صورة
الدولة املحافظة اجتامعياً ،نتجت عن حملة إيجابية
واسعة النطاق للتغيري تتناقض مع الحمالت السلبية
يف بالدنا ،ال تزال وصمة العار سائدة حول للجامعات الكنسية املعارضة لإلصالح .وأعطت النتيجة
اإلجهاض ،بناء عىل فكرة األمومة كمصري حتمي قل ًبا للناشطني يف البلدان األخرى الكاثوليكية ،مبا يف
للمرأة .وال تزال هذه ًالفكرة تتغلغل يف جميع مؤسسات ذلك بولندا ،حيث تم حظر اإلجهاض مؤخ ًرا  ،ومالطا،
حيث كان دامئًا غري قانوين.
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كولومبيا يركب املوجة الخرضاء
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مسارات متباينة :حقوق اإلجهاض يف املكسيك
والواليات املتحدة األمريكية
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تنضم سان مارينو إىل املوجة العاملية من
اخرتاقات اإلجهاض
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كنا ضد معارضة الكنيسة الكاثوليكية والحزب
الدميقراطي املسيحي .إن حقيقة أن  77يف املائة
من املواطنني ،وكثري منهم كاثوليك ويدعمون الحزب
الحاكم ،صوتوا بـ "نعم"  ،يظهر أن آراء الناس قد تطورت
بشكل أرسع من آراء ممثليهم السياسيني والدينيني.
سارة كاسادي ،نوي يس سيامو سان مارينو

امليض قد ًما من أجل حقوق LGBTQI+

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

بالنسبة للمجتمع املدين ،عزز تقرير الدعوات
املستمرة إلجراء تعديالت عىل قانون الجرائم ضد
األشخاص لعام  1864وأصبح جز ًءا من املشاركة الحالية
مع صانعي السياسات لتغيريه .بعد  20عا ًما من املنارصة.
وهناك اآلن نقاش عام مستدام حول حقوق LGBTQI
إنديرا ميندوزا ،شبكة  CATTRACHASللمثليات ،هندوراس
 ، +وزيادة التسامح العام والرغبة املتزايدة بني الربملانيني
وصانعي السياسات وصناع القرار الرئيسيني للتعامل مع ويف تشييل رسيعة التغري التي متر حال ًيا بعملية شاملة
مجتمع  LGBTQI+املحيل.
غري مسبوقة لكتابة دستورها الجديد  -انظر أعاله
كارين لويد ، J-FLAG ،جامايكا

يف هندوراس ،أدان حكم أصدرته محكمة البلدان
األمريكية لحقوق اإلنسان الدولة بسبب مقتل فييك
هرينانديز  ،وهي امرأة متحولة جنس ًيا ،مام أعاد األمل
يف أن االنتهاكات الواسعة االنتشار التي يتعرض لها
األشخاص املتحولون جنسيا يوم ًيا وأن اإلفالت شبه
الكامل من العقاب الذي ساد قد يصل إىل نهايته.

 شهد ديسمرب  2021املوافقة عىل قانون املساواةيف الزواج .ولقد استغرق األمر سنوات من الحمالت
للوصول إىل هذه النقطة .ذهب النشطاء يف جميع
املحاكم املحلية إىل املحكمة العليا ثم شجبوا الدولة يف
لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان قبل التوصل
إىل "اتفاق تسوية ودية" مع الدولة .كان هذا االتفاق
هو الذي أدى يف النهاية إىل اعتامد مرشوع القانون
الذي وضعه املجتمع املدين كقانون.
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نفس القوى التي تحاول وقف تيار تحرير حقوق
اإلجهاض تجعل أيضً ا األشخاص املثليني وثنايئ الجنس
واملتحولني جنس ًيا ،وال سيام املتحولني جنس ًيا ،أهدافًا
لهم ،مام يتسبب يف معاناة هائلة .ومع ذلك ،ال يزال
هناك تقدم يف إعامل حقوق مجتمع امليم.
ففي أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ،وهي
منطقة غري مضيافة منذ فرتة طويلة لألشخاص املثليني
وثنايئ الجنس واملتحولني جنس ًيا ،تم إحراز تقدم ،كام
حدث فيام يتعلق بحقوق اإلجهاض ،يف نظام حقوق
اإلنسان اإلقليمي ،يف أعقاب القضايا التي رفعها
املجتمع املدين .ففي فرباير  ، 2021نرشت لجنة البلدان
األمريكية لحقوق اإلنسان تقريرها عن قضية رفعها
شخصان من مجتمع امليم ضد دولة جامايكا .تم العثور
عىل أن الدولة مسؤولة عن انتهاك حقوقهم األساسية
وحثت عىل إلغاء قوانني رهاب املثليني.
هذا القرار غري املسبوق -هو األول الذي ذكرت فيه
الهيئة اإلقليمية أن القوانني التي تجرم LGBTQI+
تنتهك القانون الدويل  -مام جلب األمل يف التغيري
التدريجي يف كومنولث الكاريبي ،حيث ال تزال تسع
دول لديها قوانني استعامرية تحظر العالقات املثلية.

ويفصل ذلك الحكم ما قبله عام بعده ،ألنه ينص
عىل ضامنات عدم التكرار التي يجب تحويلها
إىل سياسة عامة لصالح األشخاص املثليني وثنائيي الجنس
واملتحولني جنس ًيا.

خطوة أقرب إىل عدالة  LGBTQI+يف
جامايكا
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هندوراس :بصيص من العدالة ملجتمع
LGBTQI+
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متر تشييل بعملية معقدة ومتغرية للعرص نشأت
نتيجة لالنفجار االجتامعي لعام  .2019وعىل
الرغم من أن الحركة من أجل املساواة بني الجنسني كانت
قوية ج ًدا بالفعل ،إال أن سياق التعبئة االجتامعية ساعد يف
خلق بيئة مواتية لتوحيد حركة  + LGBTQIككيان ميكن
التعرف عليه يف الشوارع من خالل احتجاجات املواطنني
للمطالبة مبزيد من املساواة.
ماركو بيسريا ،ACCIÓNGAY ،تشييل

االعرتاف بالزواج لجميع األزواج سيقيض عىل
عدم املساواة يف املعاملة القانونية التي ال
تزال قامئة فيام يتعلق بالتجنس امليرس ،والتبني املشرتك،
وامللكية املشرتكة ،والحصول عىل اإلنجاب مبساعدة طبية
واالعرتاف القانوين بالعالقات بني الوالدين والطفل.
ريتو ويس ،بينك كروس ،سويرسا

جلبت ردود فعل عنيفة .حيث أطلق الوباء العنان
ملوجة مكثفة من العدوان العنرصي ضد األقليات
اآلسيوية يف الدول الغربية ،مرتبطة بالتضليل الوبايئ.
وردا ً عىل ذلك ،تحالف الناس من الرتاث اآلسيوي مع
الحركة العاملية ،مطالبني بأن حياة اآلسيويني مهمة
أيضً ا.

استوحى الكثري منا اإللهام من حركة BLACK
 LIVES MATTERيف عام  ،2020ومنذ ذلك
الحني رأينا املزيد واملزيد من األشخاص يشاركون يف محادثة
الظلم العنرصي يبقى عىل جدول حول مناهضة العنرصية والحاجة إىل ذلك بشكل فعال،
واالنخراط يف النضاالت من أجل عدالة اجتامعية أوسع.
األعامل
ولقد رأينا الكثري من الناس يتدفقون إىل الشوارع ويتخذون
األصوات العديدة التي ترص عىل أن حياة السود مهمة إجراءات ليصبحوا مناهضني للعنرصية يف حياتهم.

ويف سويرسا ،أقر الربملان قانونًا مشاب ًها يف ديسمرب 2020
 ،أيضً ا بعد سنوات من الحمالت .ومع ذلك ،رفضت
الجامعات املناهضة للحقوق قبولها ودعت إىل إجراء
استفتاء يف محاولة لتعبئة رد الفعل العام .لكن حملة
`` نعم '' واسعة النطاق ضمنت هذا بنتائج عكسية :مل تصمت .تم اتخاذ بعض الخطوات املهمة إىل األمام
ففي سبتمرب  ، 2021أعطى  64يف املائة من الناخبني يف التعامل مع املوروثات االستعامرية التي كانت متثل
زواج املثليني تأييدهم املطلق ،مام يضمن هذا الحق شعارات العنرصية يف الحياة اليومية ،ولكن الحركة
باإلرادة الشعبية.

ماريتا إيتكوبيانيز ،األمريكيون اآلسيويون يطورون العدالة ،الواليات
املتحدة األمريكية
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تشييل :رياح التغيري لحقوق LGBTQI+
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سويرسا :التغلب عىل التحدي املناهض للحقوق
 -بألوان قوس قزح
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إحداث موجات :النضال العاملي من أجل
العدالة العرقية يستمر يف الدفع
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يتحدى السكان األصليون يف كندا أيضً ا التاريخ الطويل إنه يف الوقت نفسه عنرص بيان من الرماة الجامعيني سوق العمل وسوق إيجار املساكن وتحد من وصولهم إىل
للتمييز العنرصي .ففي عام  ،2021ظهرت أدلة ال ميكن األمريكيني وادعاء تم جره بشكل متزايد إىل التيار الحقوق األساسية مثل الصحة والتعليم.

إنكارها عن مقابر جامعية ألطفال من السكان األصليني ،الرئييس من قبل السياسيني اليمينيني ،وبذلك يصبح
أُجربوا عىل االلتحاق بنظام مدريس داخيل عنرصي يف قطعة قوية من املعلومات املضللة التي يحتاجها
أواخر عام  ،1997حيث مات الكثريون نتيجة سوء املجتمع املدين إليجاد طرق لدحضها.
وعىل الرغم من جهود املجتمع املدين ،نادرا ً ما ت ُظهر
املعاملة وإهامل املؤسسيني .ثم حول السكان األصليون
الدول أي يشء آخر غري العداء للمهاجرين .الدول
التي استقبلت طالبي اللجوء السوريني ،مثل الدمنارك،
يف كندا حزنهم إىل احتجاج ،مام أدى إىل فتح محادثة نظام معطل للمهاجرين والالجئني
جديدة حول اإلبادة الجامعية التأسيسية يف البالد.
قررت  -رغم كل األدلة  -أنه ميكن اآلن إعادتهم إىل
وصل
للكثريين،
السفر
من
حد
الذي
الوباء
وسط
حتى
ولكن بخالف احتفاالت الندم الرسمية ،فإنهم يطالبون
ديارهم .إذا تم إرسالهم إىل الوطن ،فيمكنهم توقع
إىل
منازلهم
مغادرة
عىل
أجربوا
الذين
األشخاص
عدد
بعمل مادي إلنهاء اإلقصاء الذي يعيش فيه الكنديون
مواجهة القمع .أما يف تركيا ،الدولة التي تضم أكرب
مفوضية
لبيانات
ًا
ق
وف
:2021
عام
يف
جديد
قيايس
رقم
األصليون.
عدد من الالجئني يف العامل ،يقوم الرئيس القوي رجب
مليون
84
من
أكرث
نزح
الالجئني،
لشؤون
املتحدة
األمم
طيب أردوغان مرا ًرا وتكرا ًرا بتأجيج كراهية األجانب
التحديات شديدة .وتتزايد جرائم الكراهية العنرصية
يف جميع أنحاء دول شامل العامل حيث تحشد قوى شخص ،متجاوزًا الرقم القيايس السابق لعامي  2020التي تلحق الرضر باملهاجرين والالجئني ،واستغاللهم يف
اليمني املتطرف الكراهية .مبجرد أن أكاذيب مجموعة و .2019وكان هذا قبل فرار  6.6مليون أوكراين عىل حشد الدعم السيايس قبل االنتخابات وانتزاع التنازالت
هامشية من العنرصيني البيض ،أدخلت ما يسمى بـ األقل من الحرب .فقد أصبحنا نعيش يف عامل من من االتحاد األورويب.
املهاجرين والالجئني كام مل يحدث من قبل ،لكن
"نظرية االستبدال العظيم" إىل التيار السيايس السائد .السياسات الوطنية والعاملية ترفض قبول هذا الواقع.
ال يزال الرصاع محركًا رئيس ًيا للنزوح يف جمهورية
إفريقيا الوسطى ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية،
وإثيوبيا ،والسودان ،من بني دول أخرى .ويف أفغانستان،
أجرب تدهور الوضع األمني الناس عىل ترك منازلهم
مع تقدم حركة طالبان .كام يتم تسجيل مستويات
غري مسبوقة من النزوح يف أمريكا الوسطى وهايتي
واملكسيك وفنزويال ،حيث يغادر الناس منازلهم ،وغال ًبا
ما يغادرون بلدانهم ،بسبب العنف ونقص الوظائف
ودمار الوباء وآثار تغري املناخ .ال يزال البحر األبيض
املتوسط هو الطريق الوحيد املمكن  -ولكنه أيضً ا
مقربة جامعية  -للعديد من األشخاص الذين يحاولون
الوصول إىل مالذ آمن يف أوروبا ،وغال ًبا ما يفرون من
املعاملة الالإنسانية يف ليبيا.
ديليو كوبيديس ،املعهد الكاثولييك التشييل للهجرة
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كندا :تاريخ العنف مل يعد من املمكن تجاهله
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القيود ال توقف الهجرة ،بل تعمق انتهاكات
حقوق املهاجرين ،ألنها تجعلهم عرضة لتحديات
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اللجوء يف اململكة املتحدة :رحلة باتجاه واحد
إىل رواندا؟
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ومع إغالق جميع السبل األخرى من قبل السياسيني
الذين يركزون عىل إيقاف املهاجرين ،يحاول الكثريون
عبو ًرا بحريًا خط ًريا للوصول إىل اململكة املتحدة .ففي
أوائل عام  ،2022يف خطوة من الواضح أنها تهدف إىل
تهدئة قاعدتها اليمينية ورصف االنتباه عن العديد من
الفضائح ،أعلنت حكومة اململكة املتحدة عن خطة
إلبعاد طالبي اللجوء إىل رواندا .سيكون السوريون أول
من يذهب .ونتيجة لذلك ،يتوقع الرئيس الرواندي
املستبد بول كاغامي أال يتلقى أي انتقادات أخرى من
اململكة املتحدة لسجله يف مجال حقوق اإلنسان.
ومل تكن اململكة املتحدة الدولة األوىل التي تفعل ذلك:
فقد دأبت أسرتاليا منذ سنوات عىل إدخال طالبي
اللجوء يف مراكز االحتجاز يف جزر املحيط الهادئ .هذا
ما يحدث عندما يجعل السياسيون طالبي اللجوء كبش
الدمنارك :من مواطن دويل صالح إىل قلعة
فداء ملشاكل سياسية أكرب وينكرون إنسانية أولئك
معادية لالجئني
الذين يعربون الحدود.
ومن جهة أخرى ،أظهرت الكارثة يف أوكرانيا أن عادة ما تكون مشكوك بأمرها من املجتمع املدين،
املهاجرين ال يجب أن يعاملوا بهذه الطريقة .يستحق والالجئات الاليت حملن نتيجة لالغتصاب ُيحرمن من
األوكرانيون الفارون من الحرب كل مساعدة ممكنة ،املساعدة بسبب قانون اإلجهاض الصارم يف البالد.
ولكن معاملتهم سلطت الضوء عىل العنرصية العميقة
الجذور وراء العداء الذي ُينح عادة للمهاجرين
والالجئني .كام كانت التقارير اإلعالمية عن الهجرة
الجامعية األوكرانية مختلفة بشكل الفت للنظر عن
تغطية وصول الالجئني غري األوروبيني .ويف الوقت نفسه،
عومل الطالب األفارقة واآلسيويون والغجر الهاربون من
أوكرانيا بشكل أسوأ .القادة اليمينيون يف املجر وبولندا،
الذين استفادوا لسنوات من تأجيج العداء للمهاجرين
والالجئني من الرشق األوسط ،يسعون اآلن للحصول
عىل ميزة سياسية يف الرتحيب بالالجئني البيض.
ومع ذلك ،فإن هذا التعاطف له حدوده :يف بولندا،
تتوىل الدولة بشكل متزايد الجهود الطوعية ،والتي

تركيا :استهداف الالجئني يف موجة كره األجانب
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العوائق ال متنع املهاجرين والالجئني :إنها تجعل حياتهم أسوأ وتعرضهم للخطر واإلجرام .لن تنجم الحلول
إال من مقاربات إقليمية وعاملية متضافرة تعرتف بالهجرة عىل أنها حقيقة من حقائق الحياة ومسألة تتعلق
بحقوق اإلنسان وليست مشكلة أمنية.

الجئو أوكرانيا :هل تسود الرحمة عىل األحكام
املسبقة؟

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

اإلدماج اإلجتامعي
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البيئة :النشاط واإلنكار

وعىل صعيد آخر ،فإن االحتباس الحراري يجعل العامل
غري عادل بطبيعته .فاملجموعات املستبعدة ،ألنها
محرومة من السلطة واملوارد ،هي األكرث عرضة لتأثريات
تغري املناخ .أولئك الذين مل يفعلوا يشء يذكر يسبب
تغري املناخ سيعانون من أسوأ عواقبه .ويشجع املجتمع
املدين عىل العمل املناخي والخروج العادل من نفس
الدوافع التي تطالب بالحريات الدميقراطية والعدالة
االقتصادية واالجتامعية والجنسية والعرقية .ويتحدى
املجتمع املدين النموذج االقتصادي االستخراجي الذي
يضع األرباح قبل الناس ويدعو الحكومات والرشكات
إىل املساءلة عن استمرار أزمة املناخ.

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

الحكومات والرشكات تختار عدم
الترصف

وال ميكن أن يكون التحذير أكرث وضوحا .يوضح أحدث
تقرير للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
( ، )IPCCالذي نُرش يف أبريل  ،2022أن الوقت قد
انتهى تقريبًا .ويجب أن تبدأ انبعاثات غازات االحتباس
الحراري ،التي فقط تزداد حتى اآلن ،يف االنخفاض
بحلول عام  2025حتى تتاح لنا أي فرصة للحد من
ارتفاع درجة حرارة العامل إىل  1.5درجة مئوية كحد
أقىص فوق أوقات ما قبل الصناعة .فوق هذا الحد،
ستكون تأثريات تغري املناخ أسوأ بكثري.
هذه ليست وجهة نظر هامشية :تم التوقيع عىل
التقرير من قبل جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة
وصدقه مئات العلامء .كان األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش رصي ًحا يف دعم النتائج التي توصلت
البيئة

إليها .وقام بانتقاض سلسلة الوعود املناخية املخالفة"
و "التعهدات الفارغة" من قبل الحكومات والرشكات،
متهامً إياها بـ "الكذب" بنتائج "كارثية".
ومع ذلك ،فإن االستنتاجات املدمرة والحاجة إىل اتخاذ
إجراء عاجل بالكاد احتلت الصفحات األوىل قبل إفساح
املجال ملا جاء بعد ذلك يف الدورة اإلخبارية .ومع وجود
اهتامم العامل يف جهة أخرى ،مبا يف ذلك الغزو الرويس
ألوكرانيا ،تستمر صناعة الوقود األحفوري يف امليض
قد ًما  ،وتراهن عىل أن االلتزامات الحكومية لن تؤدي
إىل أي إجراء ينهي أعاملها املميتة .ويف األسبوع الذي
تال تقرير الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
وحده ،متت املوافقة عىل سبعة مشاريع جديدة للنفط
والغاز .شهد عام  2022تحقيق العديد من رشكات
الوقود األحفوري أربا ًحا قياسية.
يف العديد من البلدان التي ترضرت بشدة من الوباء،
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متيض الحكومات قد ًما يف مشاريع ضخمة للطاقة والبنية
التحتية عىل أمل إنعاش اقتصاداتها .كام ارتفع الدعم
الذي يدعم الصناعات املرضة بالبيئة إىل  2يف املائة من
الناتج املحيل اإلجاميل العاملي .كام أن حرب روسيا عىل
أوكرانيا ،والتي ينبغي أن تحفز الدول التي تعتمد عىل
الطاقة الروسية لتقليل التبعية من خالل تبني الطاقات
املتجددة ،قد تؤدي بدالً من ذلك إىل العودة إىل الفحم
أو تبني بدائل غري مستدامة مثل التكسري الهيدرولييك.
يف اآلونة األخرية ،رفعت اإلدارة الحالية تعليقًا
عىل التعدين ،بنا ًء عىل مزاعم بأنه سيساعد
االقتصاد عىل التعايف ،بعد أن ترضر بشدة من االستجابة
الضعيفة للوباء .سيؤدي هذا إىل إبرام حوايل  100اتفاقية
تعدين يف أجزاء مختلفة من البالد .وقد عارض ذلك العديد
من املجتمعات بسبب اآلثار السلبية لعمليات التعدين
الحالية.
ليا ماي توريس ،مركز االهتاممات البيئية ،الفلبني

املنارصة العاملية :مؤمتر األطراف مخيب
لآلمال مرة أخرى
وعىل املستوى الحكومي الدويل ،يتم قياس سنة تغري
املناخ يف مؤمتر األطراف - COPمؤمترات القمة .كل عام
 باستثناء عام  ،2020بسبب الوباء  -تجتمع الدول ،معوجود مكثف للقطاع الخاص لتقديم التزامات مناخية
تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

البيئة

روث عليباز ،التنسيق الوطني للدفاع عن مناطق الفالحني األصليني
واملناطق املحمية ،بوليفيا

ومن ناحية أخرى ،جلب التزام  COP26تطوير خطط
قومية أقوى بحلول  COP27بعض األمل ،ولكن هناك
مشكلة كبرية :لن تتحقق خطط وإجراءات أفضل إال إذا
كان املجتمع املدين قاد ًرا عىل الضغط من أجل املزيد
من الطموح .ولكن  COP27يُعقد يف مرص ،وهي
دولة ذات مساحة مدنية مغلقة ،حيث ميكن أن تزداد
تحديات وصول املجتمع املدين .وبعد مرص ،سيكون دور
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أما بالنسبة للمجتمع املدين ،اليأس ليس خيا ًرا .فهو
يستمر يف الضغط بكل الوسائل املمكنة ،بداية من
االستاملة ،واإلجراءات القانونية واملشاركة مع املساهمني
من الرشكات وصوال إىل املشاركة يف املنتديات العاملية
واالحتجاجات الجامهريية يف الشوارع ،واالضطراب
والعصيان املدين غري العنيف .إن جسامة التحدي
تتطلب فإجراءات متزامنة عىل جميع الجبهات.

والتحقق من التقدم املحرز يف الوفاء بها .منذ اتفاقية
باريس لعام  ،2015التي وافقت فيها جميع الدول
تقريبًا عىل خطة للحد من ظاهرة االحتباس الحراري،
تراجع أداء ال  COPsيف تنفيذها .ويعمل املجتمع
املدين بجد للمشاركة ولكنه غال ًبا ما يحبط بسبب عدم
إمكانية الوصول.
ومن الواضح أنه يجب التشكيك يف قيمة هذه
القمم :فقد كان هناك اآلن  26قمة ومع ذلك ازداد
خطر حدوث كارثة مناخية ، COP26 .الذي عقد يف
جالسكو باململكة املتحدة يف نوفمرب  ،2021مل يقدم أي
انجاز حيث قدم الكثري من العروض ولكن القليل من
املضمون .ومن خالل املؤمتر ،أطلقت الدول والرشكات
مجموعة من الصفقات الجانبية غري امللزمة التي
تصدرت عناوين الصحف ولكنها غال ًبا ما كانت تسقط
يف التفاصيل .وقد اختارت الدول األسوأ عدم االنضامم
إىل العديد من االتفاقيات ،وكان بعضها أفضل قليالً من
التمويه األخرض.
يف االتفاقية الرسمية النهائية ،أظهر التخفيف يف اللحظة
األخرية من االلتزامات بإنهاء استخدام الفحم التأثري
املستمر لصناعة الوقود األحفوري ،التي ميثلها أكرث
من  500مندوب .مل تقرتب خطط خفض االنبعاثات
من الحفاظ عىل ارتفاع درجة الحرارة العاملية تحت
 1.5درجة مئوية .كام ظلت التزامات التمويل املناخي
لبلدان الجنوب العاملي غري كافية.
عكست النتائج حقيقة أن أصوات املجتمع املدين كانت
يتم كتمها باستمرار ،مع حرمان األشخاص من الوصول
إىل الجلسات الرئيسية أو إخبارهم باستخدام منصات
غري مناسبة عرب اإلنرتنت .ويف ظل هذه الظروف ،أصبح
من املستحيل تقري ًبا الدعوة إىل املزيد من الطموح
والضغط من أجل املساءلة.

مرة أخرى ،يف  ، COP26أظهرت الدول عدم
كفاءتها الكاملة يف الترصف وفقًا لقراراتها
الخاصة .يُستثمر الكثري من األموال يف تدمري الكوكب
أكرث من إنقاذه .وطاملا أن هذه املنتديات ال تناقش فرض
عقوبات عىل الدول التي ال تلتزم باالتفاقيات ،أو التي ال
توقع حتى اإلعالنات ،لن تكون هناك نتائج ملموسة.

القمة النخبوية ترتكنا بعيدين عن العدالة
املناخية
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اإلمارات العربية املتحدة ،التي أغلقت أيضً ا املساحة أرض الواقع.
املدنية .وتعد املساحة املدنية رضورية للعمل املناخي،
اتفاقية التنوع البيولوجي هي اتفاقية ملزمة
ألنها متكّن املجتمع املدين من الضغط من أجل انتقال
قانونًا ،وإذا تم تنفيذها بالكامل ،فإنها تتضمن
عادل ،والحث عىل التزامات أقوى ومراقبة أداء الدول
والقطاع الخاص .ولكن املساحة املدنية املغلقة تتيح إمكانات كبرية .إنها فرصة العتامد نهج قائم عىل الحقوق
للحكومات والرشكات االختباء من الضغط والتدقيق .يضع حقوق الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية،
فعندما تعقد األمم املتحدة قمم املناخ الرئيسية يف والنساء والفالحني ،وحقوق الطبيعة ،يف قلب النقاش،
ظروف املساحة املدنية املغلقة ،فإنها تجعل العمل وربط اتفاقية التنوع البيولوجي بالهيكل الدويل لحقوق
اإلنسان.
املناخي املناسب أقل احتامال.
قدير الفادينس ،تحالف CBD
تعترب النتائج غري املالمئة ملؤمتر األطرافCOP 26
واحتامل حدوث املزيد من خيبة األمل يف مؤمتر إطار العمل يف انتظار االنتهاء منه يف مؤمتر األمم
األطراف COP27السابع والعرشين دعوة مفتوحة املتحدة املقبل للتنوع البيولوجي ،وقد تم تأجيله مرا ًرا
للمجتمع املدين ملامرسة ضغط أكرب يف الشارع عىل وتكرا ًرا بسبب الوباء .وسيستمر املجتمع املدين يف
العمليات املؤسسية.
االنخراط ملحاولة الحفاظ عىل الزخم والبقاء متيقظًا
للمحاوالت املحتملة لتخفيف االتفاقية.
الضغط من أجل معايري بيئية أقوى
كام أن هناك عمليات دولية أخرى ذات تأثري محتمل
أما عىل املستوى العاملي ،يدفع املجتمع املدين أيضً ا من للمجتمع املدين .يجري حاليا تفاوض معاهدة األمم
أجل معايري أعىل لحامية البيئة.
املتحدة بشأن املحيطات؛ ميكن أن توفر حامية بشكل
فقد تم الوصول إىل إنجاز بارز يف يوليو  ،2021مع ملحوظ لغالبية سطح العامل .ومع ذلك ،انتهت الجولة
إصدار املسودة الرسمية األوىل إلطار عاملي جديد للتنوع الرابعة من املفاوضات ،التي عقدت يف مارس ،2022
البيولوجي مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي ( .)CBDبخالفات .وبحسب روايات املجتمع املدين ،تعمدت
وهي تحدد سلسلة من األهداف املتعلقة بالحفاظ عىل بعض الدول إطالة املناقشات كوسيلة لتجنب القرارات
الرب والبحر .واألهم من ذلك ،أنها تلتزم بإلغاء الحوافز التي قد تتحدى طرق عملها وتحملها املسؤولية .كام
املالية التي ترض بالتنوع البيولوجي وزيادة التمويل هو الحال مع اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ،يحذر
املجتمع املدين من أنه كلام طال أمد املناقشات ،من
الدويل للحفظ يف بلدان الجنوب العاملي.
املرجح أن تصبح االتفاقية أكرث ضعفًا.
ولقد استغرق إعداد هذا اإلطار عامني ،حيث لعب
املجتمع املدين دو ًرا ،واجتمع مع تحالف اتفاقية وتأيت فرصة جديدة يف االقرتاح لتطوير أول معاهدة
التنوع البيولوجي ،وهي شبكة تعمل عىل زيادة الوعي عاملية عىل اإلطالق بشأن التلوث البالستييك  ،تهدف إىل
العام وربط أولئك املنخرطني عىل املستوى العاملي مع التخلص التدريجي من إنتاج البالستيك الجديد بحلول
املشاركني يف األعامل املتعلقة بالتنوع البيولوجي عىل عام  .2040الفكرة ،التي قدمتها بعض الدول يف جمعية
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البيئة

األمم املتحدة للبيئة يف فرباير  ،2021مدعومة من قبل
العديد من العلامء وجامعات املجتمع املدين .سيعتمد
التقدم يف كل هذه الجبهات جزئيًا عىل ضغط املجتمع
املدين لدفع الحكومات إلظهار اإلرادة السياسية.
وعىل املستوى اإلقليمي ،انعقد االجتامع األول ملؤمتر
األطراف التفاقية إسكازو معاهدة الحقوق البيئية
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  -يف شييل
يف أبريل  .2022وركزت املناقشات إىل حد كبري عىل
املعايري التي يجب عىل الدول اتباعها يف إنشاء آليات
رقابة مستقلة .كام تم التفاوض عىل االتفاقية ،وهي
األوىل التي تتضمن أحكا ًما بشأن املدافعني عن حقوق
اإلنسان البيئية ،مبشاركة واسعة من املجتمع املدين،
ودخلت حيز التنفيذ بعد التصديق الحادي عرش يف
فرباير  .2021وكانت املصادقات عىل املستوى الوطني
نتيجة لدعوة وحمالت املجتمع املدين املستمرة  ،وتم
االعرتاف بدور املجتمع املدين ،حيث كانت القمة أكرث
انفتا ًحا للمشاركة مام هو معتاد يف مثل هذه العمليات.
وسيستمر املجتمع املدين يف الضغط من أجل تصديق
املزيد من الدول عىل املعاهدة وسيقوم بفحص امتثال
الدول لحقوق اإلنسان.
من الناحية السياسية ،كان مؤمتر األطراف
مهم للغاية ألنه جدد االلتزام السيايس
األول ً
باتفاقية إسكازو  .وكان هناك الكثري من االلتزام كام
كانت القواعد املعتمدة إيجابية للغاية بالنسبة للمشاركة
النشطة للمجتمع املدين .كان هناك يف مؤمتر األطراف
هذا مشاركة كبرية بالفعل من املجتمع املدين ،مبا يف
ذلك من قبل املجموعات النسائية ومجموعات الشباب
والشعوب األصلية .كام كان للمجتمع املدين صوت مبارش
يف املفاوضات لتقديم مقرتحاته.
ناتاليا غوميزEarthRights International ،
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التوجه إىل املحاكم

وواصل املجتمع املدين العمل عىل دمج املعايري الدولية
يف القانون عىل املستوى الوطني .وقد جاء التقدم يف
إيطاليا ،حيث نص قانون صدر يف فرباير  2022عىل يرى جزء من الردود ذات األهمية املتزايدة أن النشطاء
حامية البيئة يف دستور البالد .واحتفل نشطاء املناخ يلجؤون إىل املحاكم ملحاسبة الحكومات والرشكات:
فقد تم رفع أكرث من ألف دعوى قضائية بشأن املناخ
باالحتامالت الجديدة التي أتيحت لهم.
منذ عام  ،2015كام تم رفع  191دعوى جديدة بني
قد أسس النص الجديد للامدة  9مبدأ حامية مايو  2020ومايو  .2021وتشري األبحاث إىل أن يف أكرث
البيئة "لصالح األجيال القادمة" ،يف إشارة إىل من نصفها كانت الدعاوى القضائية ناجحة.
مفهوم التنمية املستدامة ،والتي مبوجبها ال ميكن استغالل
املوارد الطبيعية بطريقة غري محدودة  -دون مراعاة أنها وفاز نشطاء املناخ بالعديد من القضايا التاريخية يف عام
 ،2021حيث أصدرت املحاكم أحكا ًما ضد الحكومات
محدودة وكيف سيؤثر ذلك عىل من سيأيت بعدنا.
والرشكات وأمرتهم بالعمل عىل تغري املناخ.
إدواردو زانتشيني/ليجامبينتي اونلس ،ايطاليا
ففي هولندا ،قضت محكمة بأن رشكة شل النفطية
العمالقة يجب أن تخفض انبعاثاتها بنسبة  45يف املائة
بحلول عام  ،2030مام يشكل سابقة عن طريق إصدار
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أصبحت حركة املناخ ،خاصة أيام الجمعة من
أجل املستقبل ،أقوى بكثري .يتم تعبئة الشباب
وسيواصلون الضغط ألنهم يخافون بحق عىل مستقبلهم.
ساشا مولر Deutsche Umwelthilfe ،أملانيا

اتفاقية اسكازو  :بدايات واعدة

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

أمر لرشكة خاصة باالمتثال التفاقية باريس  -وليس
فقط فيام يتعلق بانبعاثاتها ،ولكن أيضً ا مبحاولة قطعها
من خالل سلسلة القيمة الخاصة بها .رفعت القضية
من قبل مجموعات بيئية بقيادة أصدقاء األرض.
ويف أملانيا ،فاز تسعة من نشطاء املناخ الشباب
بقضيتهم يف أبريل  ،2021مع حكم املحكمة برضورة
تعزيز قانون أملانيا لخفض االنبعاثات إىل الصفر الصايف
بحلول عام  .2050وقضت املحكمة بانتهاك حقوق
الشباب ألن عدم إجراء تخفيضات كافية اآلن من شأنه
أن يلقي عليهم بعبء غري معقول يف املستقبل.
حشدت حركة املناخ الشبابية األملانية خالل الحملة
االنتخابية يف أكتوبر  2021للمطالبة مبزيد من الطموح
من جميع األحزاب خاصة ألنها كانت مدعومة بالحكم
وبعد موجة من الغضب الشعبي من الفيضانات
املدمرة .كام ذهبت الحكومة االئتالفية الجديدة ،التي
تضم حزبًا أخرض مزده ًرا ،إىل أبعد من حكم املحكمة،
حيث التزمت بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول
عام  2030وتوليد  80يف املائة من طاقتها من مصادر
الطاقة املتجددة بحلول نفس التاريخ.

نشطاء املناخ يقدمون إىل املحاكم

البيئة

ظهرت ديناميكية مامثلة بني الدعاوى القضائية
واإلجراءات السياسية يف أسرتاليا ،حيث فاز النشطاء
الشباب بحكم قضايئ يف يوليو  ،2021يقيض بأنه يجب
عىل الحكومة رعاية الشباب األسرتايل لتجنب التسبب
يف إصابة أو وفاة نتيجة النبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
وعىل الرغم من أن الحكم خاضع لالستئناف ،إال أن
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تغري املناخ أصبح قضية رئيسية يف انتخابات مايو  2022مجتمع مدين من أكرث من  130دولة.
يف البالد  -انظر أعاله  -حيث حقق املرشحون
امللتزمون املساهمون يتخذون اإلجراءات
بقلب سياسة الحكومة املتمثلة يف التقاعس عن املناخ
أدا ًء جي ًدا وشهد الحزب الحاكم الذي ينكر املناخ هزمية يتم حث رشكات الوقود األحفوري أيضً ا عىل االنتقال
من أسوأ هزامئه عىل اإلطالق.
تدريجيا إىل طاقات أنظف من قبل كل من املستثمرين
يتم رفع العديد من الدعاوى القضائية الحالية يف املعنيني ونشطاء املناخ الذين ميكنهم ،حتى عن طريق
الواليات املتحدة األمريكية؛ وقريبًا ما سيقيض النشطاء رشاء عدد قليل من األسهم ،تقديم حل أمام املساهمني.
الشباب يف مونتانا يومهم يف املحكمة ،يف قضية تناقش ،يف مايو  ،2021فاز صندوق تحوط ناشط مبقعدين
كام هو الحال يف أملانيا ،بأن دولتهم قد وضعت مصالح يف مجلس إدارة رشكة إكسون ،بحجة أن رشكة النفط
صناعة الوقود األحفوري قبل مستقبلهم.
العمالقة كانت تفشل يف تعديل إسرتاتيجيتها التجارية
والدول املعرضة بشكل خاص لتغري املناخ تحذو حذوها .مع تغري املناخ .يف نفس الشهر ،وضد نصيحة مجلس
يف عام  ،2021أعلنت فانواتو أنها ستسعى للحصول اإلدارة ،صوت غالبية مساهمي شيفرون لخفض
عىل رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن االنبعاثات الناتجة عن منتجات الرشكة .يف أبريل
حق األجيال الحالية واملقبلة يف الحامية من تغري املناخ ،2022 .صوت مساهمو رشكة التعدين العمالقة ريو
حازت مبادرتها عىل دعم أكرث من  1500مجموعة تينتو ضد املوافقة عىل البيانات املالية للرشكة بسبب
عدم الوضوح بشأن مخاطر تغري املناخ.
لقد أصبح األمر شبه روتيني بالنسبة للرشكات ،وال
سيام العديد من الرشكات الكربى التي تتخذ الواليات
املتحدة مقرا ً لها ،ملواجهة قرارات املناخ .ليس عليهم
حتى أن يكونوا رشكات وقود أحفوري :يف كانون الثاين
(يناير)  ،2022صوت  70يف املائة من املساهمني يف
كوستكو لدعوة الرشكة لوضع اسرتاتيجية للقضاء عىل
انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف سلسلة القيمة
الخاصة بها بحلول عام .2050
ويرى النشطاء الذين يطالبون بصناديق املعاشات
التقاعدية للتخلص من استثامراتها ودعم مصادر
الطاقة املتجددة نجا ًحا .ففي أكتوبر  ،2021قال أحد
أكرب صناديق التقاعد يف العامل ABP ،يف هولندا ،إنه
سيبيع جميع ما لديه من وقود أحفوري ،بقيمة تقارب
التغيري يف أملانيا  -ولكن إىل أي مدى؟
 17مليار دوالر .وجاء ذلك بعد إجراءات قانونية
تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

البيئة

واحتجاجات من بينها احتالل مكاتبها.
قبل ذلك بشهر ،وتحت ضغط مامثل من نشطاء املناخ،
أعلن ثاين أكرب صندوق معاشات تقاعدية يف كندا،
 ، CDPQأنه سيرصف كل استثامراته النفطية بحلول
نهاية عام .2022
كام يقوم نشطاء املناخ بحمالت متزايدة للحصول عىل
مقاعد يف مجالس إدارة رشكات الوقود األحفوري؛ حتى
يف حالة عدم نجاحهم ،يستخدمون حمالتهم للفت
االنتباه إىل األرضار املناخية التي تسببها هذه الرشكات.

مقاومة من األلف إىل الياء

عىل أرض الواقع ،يتم تحدي الرضر املناخي من قبل
املدافعني عن البيئة وحقوق األرض وحقوق اإلنسان
للسكان األصليني .غال ًبا ما يكون هذا يف خطر كبري ،ال
سيام يف أمريكا الالتينية ،املنطقة التي يوجد بها أعىل
تركيز يف العامل لقتل النشطاء البيئيني .وغال ًبا ما ترتبط
الهجامت بالصناعات االستخراجية ،وال سيام رشكات
التعدين.
ولكن نظ ًرا ألهمية ما هو عىل املحك ،فإن الناس
يناضلون من أجل التغيري عىل الرغم من املخاطر .يف
كفاحهم للدفاع عن األرض واملقاطعات يواصل املجتمع
املدين الشعبي مقاومة القيود املفروضة عىل املساحة
املدنية .ففي هندوراس ،وتعد احدة من أكرث البلدان
دموية يف العامل للنشاط البيئي ،أدت الحمالت املستمرة
إىل إثبات كفاح املدافعني عن املياه يف ، Guapinol
الذين أمضوا أكرث من عامني ونصف يف السجن بسبب
نشاطهم يف مكافحة التعدين قبل إطالق رساحهم يف
فرباير.2022
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لقد عملنا عىل الدفاع عن رفاقنا الذين تم القانونية أجربتها عىل تغيري مسارها.

تجرميهم من قبل الدولة والرشكات الخاصة
ودعمهم ،لكننا مل نتمكن أب ًدا من معالجة السبب الجذري
للرصاع :تسليم املوارد الطبيعية .إن منع تجريم املدافعني
خطوة كبرية ،لكن ال بد من معالجة موضوع التنازالت.
املشاريع املعتمدة يف انتظار التنفيذ.
إيدي تابورا،وستيسيا بارا لوس بويبلوس  ،هندوراس

ردت الحكومة يف مواجهة العديد من األشخاص
املستائني الذين تم حشدهم يف عام االنتخابات
وألغت املرسوم الذي أعطى الضوء األخرض ملرشوع ريو
تينتو وتراجعت عن الخطة املكانية للمنطقة ذات األغراض
الخاصة املصممة لتنفيذ املرشوع ،والتي تم تقدميها
بشكل غري قانوين .لقد كانت حقيقة حشد الناس يف عام
االنتخابات هي التي أنجحت الحيلة.

يف بوغانفيل  ،وهي منطقة تتمتع بالحكم الذايت يف
بابوا غينيا الجديدة ،أدت الحمالت املستمرة والشكوى
مريوسالف مياتوفيتش ،فريق مكافحة الفساد يف بودرينجي ،رصبيا
املقدمة إىل الحكومة األسرتالية إىل نتائج يف يوليو ،2021
عندما وافقت ريو تينتو عىل متويل تقييم مستقل لآلثار ال يقترص األمر عىل رصبيا فقط حيث تقاوم األعامل
البيئية وحقوق اإلنسان ملنجم ضخم للنحاس والذهب .التجارية املتزايدة لتعدين الليثيوم  -التي تزدهر بسبب
الطلب املتزايد عىل بطاريات السيارات الكهربائية
تم التخيل عنها يف عام .1989
ولكن من املستحيل استخراجها دون رضر كبري يف
دعت املجتمعات التي نعمل معها ريو تينتو مواقع التعدين .ففي بوليفيا ،تحتج املجتمعات عىل
لتمويل تقييم األثر كخطوة أوىل حاسمة نحو املناجم ضد االستخراج املحتمل بقيادة أجنبية ،بينام
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معالجة املشاكل البيئية وحقوق اإلنسان الهائلة واملستمرة
التي يسببها املنجم .إنهم يأملون ويتوقعون أنه مبجرد
اكتامل تقييم األثر ،ستساهم ريو تينتو يف صندوق كبري
يُدار بشكل مستقل للمساعدة يف معالجة األرضار التي
يسببها املنجم ومساعدة جهود إعادة التأهيل طويلة
األجل.
كريين آدامز ،مركز قانون حقوق اإلنسان ،أسرتاليا

كام اختربت ريو تينتو اتجاه معاكس أيضا يف رصبيا،
حيث سحبت الحكومة يف يناير  2022تراخيص تعدين
الليثيوم والبورون يف وادي جادار  .وكانت حكومة
رصبيا ملتزمة سابقًا باالستخراج :يف عام  2015أصدرت
قانونًا يعلن أن تعدين املعادن الرئيسية يجب أن
يكون يف املصلحة االسرتاتيجية للبالد .لكن االحتجاجات
الجامهريية ،وتشمل إغالق الطرق  ،إىل جانب اإلجراءات
تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

يف تشييل ،تطالب مجتمعات السكان األصليني بتعليق
تصاريح التشغيل حتى يتم االتفاق عىل خطة االمتثال
البيئي .ق ّدم النشطاء دعوى حامية الحقوق الدستورية
 طلب حامية للحقوق الدستورية  -والتي وافقتاملحكمة العليا عىل االستامع إليه.
ويف الواليات املتحدة األمريكية ،كانت ملحمة خط
أنابيب  Keystone XLلها نهاية سعيدة  .بعد مقاومة
استمرت عرش سنوات من قبل جامعات السكان
األصليني ونشطاء البيئة ،ألغى الرئيس جو بايدن يف
يناير  2021ترصيح الواليات املتحدة األمريكية لخط
األنابيب املصمم لنقل النفط من رمال ألربتا الكندية.
وتخىل مطورو املرشوع عنه رسم ًيا يف يونيو التايل.
ورسعان ما تحول االهتامم نحو مشاريع خطوط
األنابيب األخرى ،مبا يف ذلك خط أنابيب ترانس ماونتني
اململوك للحكومة الكندية وخطوط األنابيب األمريكية
األخرى التي ال تزال لديها تصاريح.

بصيص أمل يف بوغانفيل

البيئة

انتقال الطاقة :املعضالت واملقايضات
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وتستمر املقاومة يف رشق إفريقيا ،حيث رشعت حكومتا
تنزانيا وأوغندا يف مرشوع استخراجي كبري يتضمن
حقلني نفطيني جديدين وخط أنابيب عرب البلدين.
تحاول مصالح الدولة والرشكات القوية إسكات األصوات
املحلية التي تحذر من عواقبها الكارثية املحتملة ،لكن
حملة  StopEACOP#تحشد الضغط عىل املستثمرين،
يف محاولة لوقف متويل تطوير املرشوع.
حكومتنا تهتم فقط بالربح وليس بالناس .لقد
حثثناهم عىل االنتباه إىل املوافقة التي مينحونها
للمستثمرين ،لكن الرد الذي نحصل عليه دامئًا يف املقابل
هو التهديدات.
نيومبي موريس ،متطوعو األرض  ،أوغندا
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ما توضحه هذه الحمالت املختلفة هو أن االلتزامات
بخفض االنبعاثات ليست سوى جزء مام هو مطلوب.
النامذج االقتصادية الحالية غري مستدامة وتحتاج إىل
التغيري .تدعم الحوافز االقتصادية االستخراج أكرث من
دعمها للعمل املناخي ،والتحويل ببساطة من شكل
سيارة إىل آخر لن يوقف رضر االستخراج .ولذلك ،كام
يجب بذل الجهود يف تطوير وتوسيع نطاق خيارات
الطاقة األقل رض ًرا ،من الرضوري أيضً ا الحفاظ عىل
الطاقة التي تساعد املجتمع عىل العيش داخل حدود
الكوكب .يجب متويل اسرتاتيجيات خفض االنبعاثات
والتعايش مع تأثريات املناخ بشكل صحيح ،وال ينبغي
توقع أن يتحمل سكان الجنوب يف العامل عبئًا أثقل مام
هم عليه بالفعل.
االستجابة للكوارث
أدى ترسب النفط الكاريث عىل ساحل بريو يف يناير 2022
إىل حدوث تأث ًريا مدم ًرا آخر لصناعة الوقود األحفوري.
حيث أدى ترسب ضخم من خط أنابيب يخدم معمل
تكرير مملوك لرشكة النفط اإلسبانية العمالقة ريبسول
إىل ترك اآلالف من صغار الصيادين دون مصدر رزق،
وتحويل املواقع السياحية إىل مدن لألشباح وقتل الحياة
البحرية.
يف مواجهة رشكة نفط ذات سجل حافل من الالمسوؤلية
والغسيل األخرض والدولة التي تروج لنموذج استخراجي
مع القليل من تنفيذ القوانني البيئية ،يطالب املجتمع
املدين باملساءلة وتحسني معايري السالمة.

كان رد فعل الرشكة بطيئًا للغاية .كام أن هناك
القليل من الشفافية يف التحقيق .ويعترب االفتقار
إىل املساءلة مصدر قلق طويل األمد للمجتمعات يف هذه
املناطق،و لكن قد تم تجاهل مطالبهم بشكل منهجي.
األمر واضح ج ًدا بالنسبة لنا :يجب عىل "ريبسول" أن
تتحمل مسئوليات محددة بوضوح.
خوان كارلوس سويرو ،أوشيانا

اللعبة مل تنته بعد :املقاومة ضد خط أنابيب
النفط الخام لرشق أفريقيا
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تكررت القصة نفسها مؤخ ًرا يف الجابون ،عند وقوع
ترسيب يف أبريل  2022يف محطة نفطية تديرها رشكة
النفط الفرنسية الربيطانية بريينكو .وأرصت الرشكة،
التي قد اتُهمت بالفعل بارتكاب العديد من انتهاكات
اللوائح البيئية ،عىل أن الترسيب تحت السيطرة .ولكن
النشطاء البيئيني أفادوا بحدوث ترسيب كبري وطالبوا
الرشكة بتحمل املسؤولية.
ويف الوقت نفسه ،تستمر األحداث املناخية املفرطة
املرتبطة بتغري املناخ يف الظهور .ففي األشهر األخرية،
تسببت موجات حر قياسية يف مقتل املئات يف كندا
والهند والواليات املتحدة ،من بني دول أخرى .بينام

هدد الجفاف الشديد غابات األمازون يف الربازيل،
وساعد عىل تأجيج الرصاع يف الصومال .كام اشتعلت
حرائق الغابات يف لبنان وروسيا وتركيا وغريها الكثري.
ورضبت فيضانات أكرث تواترا من أي وقت مىض البلدان
األوروبية  -ومنها النمسا وبلجيكا وأملانيا  -ومؤخرا
جنوب أفريقيا ،مام تسبب يف خسائر يف األرواح وتدمري
البنية التحتية الحيوية.
أولئك الذين لديهم األقل  -أي الذين يعيشون يف فقر
وضعف ومل يفعلوا الكثري للمساهمة يف تغري املناخ -
يدفعون الثمن األعىل .واستجابة لذلك ،سارع املجتمع
املدين إىل مساعدة هؤالء األشخاص الذين تركوا مصابني

بصدمات نفسية أو بال مأوى أو يف حالة صحية سيئة
بسبب أحداث مثل حرائق الغابات والفيضانات
والحرارة الشديدة.
ويجمع املجتمع املدين بني تقديم الدعم الحاسم
والتأييد .ويحث الحكومات عىل اتخاذ إجراءات أقوى
ضد تغري املناخ .فهناك حاجة إىل معالجة األسباب
الجذرية للطقس املفرط بدالً من مجرد االستجابة
آلثاره املدمرة.
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يثري ترسب النفط يف بريو أسئلة حول مساءلة
الرشكات
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البيئة

الهند :موجات الحر املرعبة تجلب استجابة
املجتمع املدين

جنوب أفريقيا :اآلثار املميتة لتغري املناخ

لبنان :موسم حرائق الغابات يفضح فشل
الحكومة

تركيا :أزمة حرائق الغابات تكشف نقاط
الضعف يف نهج الغالظة
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الحوكمة العاملية :تعرض حاالت الفشل ملزيد من الفضح
يتم اختبار نظام الحوكمة العاملي من خالل حاالت
الطوارئ  -وال يزال يتبني أنه دامئا يف حالة احتياج.
كام كشف الغزو الرويس ألوكرانيا عن أوجه القصور
العميقة يف البنية العاملية التي تهدف إىل ضامن
الحقوق والحفاظ عىل سالمة الناس ،كام فعلت جائحة
 COVID 19من قبل .ومل تكن القضية من أجل تعاون
عاملي أفضل ،بفضل إصالح األمم املتحدة ،أقوى يف أي
وقت مىض.

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة :غري
مناسب ليؤدي الغرض
وعىل صعيد آخر ،مل يستطع مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة فعل الكثري للرد عىل الغزو الرويس ألوكرانيا،
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عىل الرغم من أنه ميثل انتهاكًا واض ًحا مليثاق األمم
املتحدة ،الذي يحظر عىل الدول استخدام القوة ضد
"وحدة األرايض أو االستقالل السيايس" لدولة أخرى.
روسيا ،بصفتها أحد األعضاء الخمسة الدامئني يف مجلس
األمن الدويل ،قامت ببساطة باستعراض حق النقض
(الفيتو) .وكان ازدرائها لألمم املتحدة واض ًحا :فقد شنت
غزوها يف منتصف جلسة خاصة ملجلس األمن التابع
لألمم املتحدة ،بغرض إضعاف مكانة الهيئة عن عمد.
كام استخدمت جلسات مجلس األمن لنرش معلومات
مضللة ،مبا يف ذلك االدعاء غري املنطقي بأن أوكرانيا
متتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية ،وقدمت قرا ًرا سيئ
النية بشأن العمل اإلنساين حتى يف الوقت الذي منع
فيه وصول املساعدات اإلنسانية .اختارت روسيا أعىل
هيئة عاملية تهدف إىل تعزيز السالم لشن حرب دعائية
كمكمل لحربها الربية.
الحوكمة العاملية

هيكل نظام الحوكمة الدويل ال يعمل بشكل
صحيح ألنه يشوبه عيب أسايس يف التصميم.
فروسيا عضو دائم يف مجلس األمن الدويل .تفويض هذه
الهيئة الغرض منه الحفاظ عىل السالم واألمن الدوليني،
لكننا رأينا العكس متا ًما يحدث يف أوكرانيا .وهناك أيضً ا
نقص يف فهم مسؤولياتهم من قبل أولئك الذين هم يف
مواقع ميكنهم فيها املساعدة .فعندما بدأت الحرب ،قامت
املنظامت الدولية بإجالء موظفيها من كييف واألماكن
األخرى املعرضة للهجوم .ومن الواضح أن املنظامت الدولية
ال ترقى إىل مستوى مسؤولياتها التاريخية.
أولكساندرا ماتفيتشوك ،مركز الحريات املدنية  ،أوكرانيا

لقد سلط املجتمع املدين الضوء عىل هذه املشكلة
لسنوات .ولقد أعاقت سلطة الفيتو مجلس األمن
مرا ًرا وتكرا ًرا ،مام جعله يجلس عىل هامش النزاعات
الكربى ،مع استخدام حق النقض من قبل الدول التي
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تسلط خيارات التصويت الضوء عىل عالقات التواطؤ
واملحسوبية والخوف .يف حني أن أقوى حلفاء روسيا
فقط مثل كوبا وكوريا الشاملية والدول التابعة مثل
بيالروسيا وسوريا كانوا يتمتعون بالجرأة الكافية
لدعمها ،امتنع الكثريون عن التصويت .لقد اختاروا
الحفاظ عىل موقف يبدو محاي ًدا ،عىل الرغم من أن
روسيا قد انتهكت القواعد الدولية األساسية التي
تستند إليها األمم املتحدة ،ومن الواضح أنها ترتكب
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية .وبذلك ،وضعت
الدول املصلحة الذاتية الصارخة فوق واجبها املتمثل يف
دعم ميثاق األمم املتحدة.
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لها مصلحة يف تلك النزاعات .فهو يعمل اآلن كمرسح
سيايس ،ومكان ألخذ الوضعيات والقيام باأللعاب
البهلوانية.
ومن ناحية أخرى ،مع حظر عمليات مجلس األمن
الدويلُ ،عقدت جلسة استثنائية نادرة للجمعية العامة
لألمم املتحدة ( .)UNGAيف  2مارس ،أصدر قرا ًرا يدين
العدوان الرويس بأشد العبارات ويدعو إىل انسحاب
روسيا الفوري وغري املرشوط .وصدر قراراً ثانياً يف 24
آذار  /مارس يطالب بوقف القتال واحرتام املمرات
اإلنسانية .بينام أتاحت قرارات الجمعية فرصة للعديد
من الدول للتعبري عن سخطها ،عىل عكس قرارات
مجلس األمن الدويل ،إال أنها غري ملزمة.
مجلس حقوق اإلنسان :مالذ ملنتهيك
ويف كل من تصويتات الجمعية العامة لألمم املتحدة ،حقوق اإلنسان؟
كان هناك غياب مزعج من قامئة الدول التي أدانت إن الصورة مختلطة يف مجلس حقوق اإلنسان التابع
اعتداء بوتني عىل القانون الدويل وحقوق اإلنسان .لألمم املتحدة وهي أعىل هيئة لحقوق اإلنسان يف
العامل .ففي خطوة تاريخية من قبل الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف أبريل  /نيسان ،صوت أكرث من ثلثي
الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل تعليق عضوية
روسيا يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لها ،مام أدى
إىل تجنيب العامل املشهد املروع املتمثل يف محاولة
روسيا استخدام مساحتها بشكل أكرب إلنكار أو تربير
انتهاكاتها الجسيمة لحقوق اإلنسان .لكن مرة أخرى ،مل
يرق التصويت إىل مستوى اإلجامع :حيث امتنعت 58
دولة عن التصويت وصوت  24ضدها.
تتمتع جميع الدول التي صوتت لصالح روسيا بسجالت
سيئة إىل مروعة يف مجال حقوق اإلنسان كام لديهم
مساحة مدنية أسوأ بكثري من الدول التي دعمت القرار.
تحمي املساحة املدنية الضعيفة القادة السياسيني من
الضغط العام والتدقيق يف قراراتهم .يُرتجم القمع يف
حرب أوكرانيا تكشف نقاط الضعف يف النظام
الداخل إىل متكني القمع يف الساحة الدولية.
الدويل
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ما كان يجب السامح لروسيا بالعمل يف مجلس حقوق
اإلنسان يف املقام األول .لطاملا أشار املجتمع املدين إىل
حالة شاذة يف قلب نظام األمم املتحدة لحقوق اإلنسان:
فمن املفرتض أن يلتزم أعضاء مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة `` بأعىل املعايري يف حامية حقوق
اإلنسان وتعزيزها '' ،ولكن عىل األقل  34من أعضائه
الحاليني البالغ عددهم  ،47ومنهم روسيا ،يفشلون
بشكل واضح يف القيام بذلك ،كام يتضح من تقييامت
سيفيكس مونيتور الخاصة بهم  ،والتي تشري إىل قيود
خطرية عىل املساحة املدنية .وحتى مع تعليق عضوية
روسيا ،يهيمن منتهكو حقوق اإلنسان عىل املجلس.
من الصعب تجنب االستنتاج القائل بأن الدول تسعى
للحصول عىل مقاعد يف مجلس حقوق اإلنسان إلضعاف
معايري حقوق اإلنسان الدولية وفحص االمتثال بدالً من
املساهمة فيها.
كام تساعد االنتخابات غري التنافسية عىل متكني ذلك:
فكل مجموعة إقليمية من الدول لديها عدد محدد
من املقاعد ،ومن الشائع يف املفاوضات السابقة ضامن
عدم وجود مرشحني أكرث من املقاعد املتاحة .هذا
هو السبب يف أن املجتمع املدين يدعو إىل انتخابات
تنافسية كرشط أدىن لتمكني مزيد من التدقيق يف
سجالت حقوق اإلنسان للدول التي ترتشح للمجلس.
يف خطوة إيجابية ،بعد ضغوط املجتمع املدين يف مارس
 /آذار  ،2022اتخذ مجلس حقوق اإلنسان خطوة
مرحب بها بالتصويت بأغلبية ساحقة إلنشاء لجنة
تحقيق يف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان
األخرى يف أوكرانيا .اآلن يجب تزويد اللجنة باملوارد
املناسبة ومتكينها من القيام بعملها ملحاسبة املسؤولني،
مبا يف ذلك من خالل العمل مع املجتمع املدين األوكراين
الذي يجمع األدلة عىل االنتهاكات.
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الدول القمعية والهيئات الحكومية
الدولية :تسليط الضوء عىل االنرتبول

عىل الرغم من مواجهة العديد من الدعاوى القضائية
التي تزعم مبصداقية استخدامه للتعذيب يف دوره
كرئيس للرشطة اإلماراتية.
وقد فاز يف التصويت عىل الرغم من حملة املجتمع
املدين ضده :مع عملية اختيار مبهمة ومل يتم الوصول
املبارش للمجتمع املدين ،كام تم عزل ممثيل الدولة عن
الضغط .ويجب عىل اإلنرتبول اتخاذ الخطوة الحيوية
لالنفتاح عىل تدقيق املجتمع املدين .وذلك يف مواجهة
املخاوف املتزايدة من أن يتم استغاللها من قبل الدول
إلسكات املعارضة.

وبعيدا عن الهيئات الرئيسية لألمم املتحدة ،هناك
منط أوسع من الدول التي تتجاهل القواعد الدولية -
وليس فقط لبدء النزاعات ،ولكن أيضً ا ملامرسة القمع
العابر للحدود ضد املنشقني املنفيني  -والسعي للتأثري
عىل املؤسسات الدولية من خالل التمويل االنتقايئ،
والسيطرة عىل املناصب العليا والضغط غري املربر عىل
واليات أخرى بشأن قرارات التصويت.
إحدى املؤسسات التي اجتمعت فيها هذه
االتجاهات منفذ محدود للمجتمع املدين
مؤخ ًرا هي منظمة دولية نادرا ً ما يتعامل معها
املجتمع املدين :وهي هيئة التعاون الرشطي الدويل ،يبذل املجتمع املدين قصارى جهده للتعامل مع أي
اإلنرتبول .ففي السنوات األخرية ،أصبح من الواضح أن مساحات متاحة يف املؤسسات والعمليات الدولية،
نظام النرشة الحمراء  -التنبيهات املشرتكة عرب شبكات لكن األسلوب متضارب يف أحسن األحوال .ففي األمم
اتصاالتها التي تطلب تسليم مواطنني أجانب الرتكاب
جرائم خطرية  -يتم استغاللها من قبل الدول القمعية
لتأمني عودة املعارضني الذين فروا من القمع.
ومن أهم الدول التي تستخدم هذا األسلوب القمعي
العابر للحدود ،بيالروسيا والصني وروسيا وتركيا .فعندما
عقد اإلنرتبول جمعيته العامة يف تركيا يف نوفمرب ،2021
أوضح وزير داخلية البالد أن حكومته تخطط الستخدام
الحدث إلقناع املندوبني واملسؤولني بتكثيف جهودهم
العتقال وتسليم املعارضني األتراك املنفيني .واآلن عادت
سوريا لالنضامم إىل النظام بعد التعليق ،فإن مطاردة
مامثلة للعديد من املنفيني الذين وقفوا يف وجه نظامها
القاتل لن تكون مفاجأة.
رئيسا جدي ًدا.
يف نفس االجتامع يف تركيا ،اختار اإلنرتبول ً
وبعد ضغوط مكثفة ،انترص اللواء أحمد نارص الرئييس
من اإلمارات يف تصويت رسي .طالب الرئييس باملنصب
االنرتبول :أداة تنمو للقمع الدويل؟
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املتحدة ،غال ًبا ما تؤخر الدول تقارير املجتمع املدين
وتعتمد عىل أسباب واهية .كام تقدم كل مؤسسة
مستوى متفاوت ًا من املساحة للمجتمع املدين .ومتيل
املساحات املتوفرة إىل منح االمتيازات ملجموعات
املجتمع املدين النخبوية .ويف جميع الحاالت ،يشكو
املجتمع املدين من كونه متخلفًا ليس فقط عن الدول
ولكن أيضً ا عن القطاع الخاص عندما يتعلق األمر مبنح
حرية الوصول.
هذه ليست مسألة تافهة .فعندما يتم استبعاد املجتمع
املدين ،تخاطر مؤسسات األمم املتحدة باالنفصال عن
األشخاص األقرب إىل القضايا الرئيسية التي من املفرتض
أن تعالجها.
وكان هذا هو الحال يف قمة املناخ  COP26يف نوفمرب
 - 2021انظر أعاله  -حيث ُمنع املجتمع املدين من
الوصول إىل الجلسات الرئيسية ودفع إىل الجزء الخلفي
من قامئة االنتظار خلف القطاع الخاص ،مبا يف ذلك
رشكات الوقود األحفوري ،مام أدى إىل تقليل القدرة
عىل مامرسة الضغط لعقد اتفاقيات طموحة ومساءلة
الدول عن تنفيذها.
وعندما ُعقد االفتتاح الرسمي السنوي للجمعية العامة
لألمم املتحدة يف أكتوبر  ،2021تم السامح للوفود
الحكومية ووسائل اإلعالم بالحضور ،ولكن ليس
للمجتمع املدين .وقد شاهدنا قصة مامثلة يف االجتامع
السنوي للجنة مناقشة وضع املرأة ( ، )CSWوهي
قمة تجمع عاملي ملناقشة حقوق املرأة .حيث عقدت
اللجنة يف مارس  2022يف "شكل مختلط" ،مع حضور
ممثيل الدول يف مقر األمم املتحدة ولكن شارك معظم
ممثيل املجتمع املدين بشكل افرتايض .حتى أولئك
الذين متكنوا من الحضور بشكل شخيص فلم يُسمح
لهم بحضور الجلسة التي تم بها التفاوض عىل نتائج
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يف  ، CSWاستمر استبعاد منظامت املجتمع املجتمع املدين رضورية منذ البداية ،ويشمل ذلك
االجتامع .وعىل الرغم من محاولة املشاركون تحقيق
املدين من غرفة املفاوضات .يواجه املجتمع تطوير املعاهدة ،ومراقبة تنفيذها ،والضغط من أجل
أقىص استفادة من خالل مشاركتهم عرب اإلنرتنت ،إال أن
الهيكلية
القيود
من
العديد
األرضية
الكرة
جنوب
يف
املدين
التنفيذ واملطالبة باملساءلة.
عدم حضور معظمهم بشكل شخيص أدى إىل حرمانهم
من إحدى الوسائل الرئيسية للتأثري عىل النتائج من من حيث املشاركة ،ومنها قيود الوقت والحواجز اللغوية.
من حيث املشاركة يف عملية املعاهدة نفسها،
لقد أردنا حقًا أن نرى  CSW66يسهل مشاركة املرأة
خالل االتصاالت الشخصية مع املندوبني.
Photo by WECF international/Twitter

وحظيت لجنة مناقشة وضع املرأة لعام  2022بفرصة
لتحسني عملياتها ،حيث كانت الطرق التي تعمل بها
مطروحة للنقاش .ولكن املعارضة املحافظة حالت
دون إجراء أي تغيريات من حيث السامح مبشاركة
املجتمع املدين يف التفاوض عىل الوثائق الختامية.
ومل تُ نح منظامت املجتمع املدين حتى صفة مراقب.
ويف املستقبل القريب سيواصل املجتمع املدين يف
لجنة مناقشة وضع املرأة بذل قصارى جهده من عىل
الهوامش.
تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

بريمبيول ،مراقبة املناخ يف تايالند ،و ميسون وو ،منتدى آسيا واملحيط
الهادئ حول املرأة والقانون والتنمية

باربرا ستوكينج ،الفريق املعني باتفاقية عاملية للصحة العامة

االستعداد للوباء القادم

فشل آخر يف التعاون
شهدت جائحة ً COVID 19
الدويل .حيث مات أكرث من ستة ماليني شخص .وكان
من املمكن إنقاذ العديد من األرواح من خالل استجابة
دولية أرسع وأفضل تنسيقًا لفريوس ال يعرف حدود.
ولكن بدالً من ذلك ،اتبعت الدول القوية سياسات
املصلحة الذاتية الوطنية ومل تُ نح دول الجنوب العاملي
سوى القليل من الدعم حيث تم دفع املؤسسات
الدولية إىل الهامش إىل حد كبري .
مع وجود املزيد من األوبئة التي ال مفر منها ،يحث
املجتمع املدين عىل تعلم الدروس برسعة ،مع وجود
حاجة واضحة آلليات عاملية جديدة لتشجيع الدول
عىل التعاون والخضوع للمساءلة.
,يف أعقاب دعوة املجتمع املدين ،تجري صياغة معاهدة
عاملية بشأن الوقاية من األوبئة والتأهب واالستجابة
لها .وليك تضع املعاهدة معايري عالية ،فإن مشاركة
الحوكمة العاملية
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 :CSW66لحظة مختلطة لحقوق املرأة

بشكل دميوقراطي وف ّعال ،وال سيام ألن هذا العام شهد
التفاوض عىل حل أساليب العمل .ومع ذلك ،كان هذا يعد
رشا إضاف ًيا عىل مدى
ً
فشل آخر .بالنسبة لنا ،كان هذا مؤ ً
االنفصال عن واقع املرأة يف صنع السياسات عىل املستوى
العاملي.

فإن منظمة الصحة العاملية لديها فئة للمجتمع
املدين ،بصفتهم "مراقبني رسميني"  .ولكن املجتمع املدين
يجب أن يكون له تأثري أكرب يف املناقشة.فإن إحدى املشكالت
الرئيسية التي رأيتها هي اإلدارة املركزية للجائحة .نحن
بحاجة إىل إرشاك املجتمعات ،وهذا يشمل املجتمع املدين.
عند التعامل مع الوباء ،يجب أن تكون مشاركة األفراد
واملنظامت عىل املستوى املحيل مدمجة.

معاهدة األوبئة :هل سيكون العامل مستع ًدا
لألزمة القادمة؟
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حاجة ملحة إلصالح األمم املتحدة

مل تكن هناك حاجة بشكل أكرث وضو ًحا يف أي وقت
مىض لنظام دويل قائم عىل القواعد وتُحاسب فيه
الدول عىل انتهاكات حقوق اإلنسان .فالنظام الحايل
غري مالئم .وأصبحت األمم املتحدة بريوقراطية وبطيئة
الحركة ،ويف كثري من األحيان تستجيب لألزمات بدالً
من التدخل للمساعدة يف منعها ،كام يتهمها أشخاص
يعيشون يف ظروف رصاع مر ّوع يف بلدان مختلفة مثل
أفغانستان وإثيوبيا وميامنار وأوكرانيا بالتخيل عنهم
عندما يكونون يف أشد الحاجةإليها.
تساعد دعوات املجتمع املدين إلصالح األمم املتحدة
عىل توفري طريقة للميض قد ًما .لطاملا عمل املجتمع
املدين مع الدول الداعمة لتطوير مقرتحات لجعل
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عمل ًيا ،وذلك من
خالل تطوير معايري بشأن اعتدال حق النقض وتشجيع
الدول عىل التنازل عن حق النقض .ويبدو أنه أخريا
هذه األمور قد أحرزت بعض التقدم ،مع تبني الجمعية
العامة لألمم املتحدة قرا ًرا يف أبريل  /نيسان ينص عىل
أن الدول التي تستخدم حق النقض (الفيتو) سيتعني
عليها رشح قرارها يف الجمعية العامة لألمم املتحدة،
عىل األقل بهدف رفع التكاليف السياسية الستخدام
حق النقض.
ولكن بعي ًدا عن األفكار حول كيفية جعل أجزاء معينة
من األمم املتحدة تعمل بشكل أفضل ،هناك حاجة
للنظر يف التغيريات األساسية التي قد تساعد األمم
املتحدة عىل الوفاء باملثل العليا مليثاقها التأسييس،
الذي تم إنشاؤه يف أعقاب دمار الحرب العاملية الثانية:
لحامية الناس من ويالت الحرب ،والحفاظ عىل حقوق
الجميع وكرامتهم ،وتحقيق عامل يعيش فيه الجميع
يف سالم وأمن ،عىل أسس التعاون متعدد األطراف
تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

ومجموعة القوانني الدولية.
وعىل الرغم من أن ميثاق األمم املتحدة يبدأ بعبارة
"نحن شعوب األمم املتحدة"  ،إال أن األمم املتحدة
ذاتها ال تزال متمحورة حول الدول .ويوضح املجتمع
املدين أن القضايا التي تتعامل معها األمم املتحدة
مهمة للغاية بحيث ال ميكن تركها للدول وحدها .إن
الطرق املحدودة التي متكنت بها األمم املتحدة من
الرد عىل عدوان بوتني تجعل قضية التغيري بال جواب.
ولقد أدانت معظم الدول ترصفات بوتني لكنها اضطرت
بعد ذلك إىل مراقبته وهو يتجاهل القواعد ويحاول
التالعب بعمليات األمم املتحدة .ولذلك يجب عليهم
اآلن تبني أجندة إصالح املجتمع املدين كجزء من الحل.
كانت هناك فرصة ضائعة يف عام  2021عندما نرش
األمني العام لألمم املتحدة "جدول أعاملنا املشرتك"،

وهو نتيجة لتمرين تشاور حول كيفية استجابة األمم
املتحدة للتحديات الحالية واملستقبلية .وعىل الرغم
من أن تحليله للمشكالت العاملية كان سليامً ،إال أنه
عندما تعلق األمر بتوصياته ،افتقر التقرير إىل الطموح
الذي يدعو إليه املجتمع املدين.
يحث املجتمع املدين عىل إضفاء الطابع الدميقراطي
عىل مؤسسات األمم املتحدة وعملياتها وانفتاحها
لجلب تنوع أكرب يف األصوات إىل طاولة املفاوضات ،وال
سيام أصوات أولئك املتأثرين مبارشة باملشاكل امللحة
يف الوقت الحارض.
وتشمل اإلصالحات التي يدفع بها املجتمع املدين ،تعيني
مبعوث له أو منارصا للناس للدفاع عنه يف منظومة
األمم املتحدة؛ وتعترب مبادرة األمم املتحدة للمواطنني
العامليني ،تستند إىل منوذج االتحاد األورويب حيث ميكن
دعم عا ًما واسع النطاق إىل
تقديم عريضة تجمع ً
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة أو الجمعية العامة
لها؛ وجمعية برملانية لألمم املتحدة لجلب مجموعة
متنوعة أكرب من األصوات يف عمليات األمم املتحدة
وتقديم مصدر للمساءلة عىل الدول.

هل يوجد أمل يف أمم متحدة أكرث دميقراطية؟
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ومع ذلك ،عىل الرغم من مشاركة املجتمع املدين
املكثفة يف عمليات التشاور التي غذت جدول أعاملنا
املشرتك ،فقد تم تجاهل هذه األفكار عىل نطاق واسع
حتى اآلن .حتى الحد األدىن من الطلب عىل مبعوث
األمم املتحدة للمجتمع املدين تم االعرتاف به فقط
كعنرص للنظر فيه يف املستقبل.

خالل مشاورات املساهمون ،دعت منظامت
املجتمع املدين من جميع املناطق إىل وجود نصري
رفيع املستوى للمجتمع املدين يف األمم املتحدة للمساعدة
يف زيادة وتنويع املشاركة وتقديم املشورة بشأن إتاحة
الوصول  -سواء كان ذلك إىل مقر األمم املتحدة أو إىل
مؤمترات األطراف املناخية .كان هذا هو االقرتاح امللموس
دعم واس ًعا ،وبينام يتم بحث التقرير
الوحيد الذي جذب ً
بشكل أكرب ،هناك بعض الحرية حول سبب عدم تقدم
غوترييش مبوعد عىل الرغم من أنه يف مقدوره.

تشكل جميع هذه املقرتحات خطوات متواضعة إىل حد
ما إىل األمام يف مساعدة املجتمع املدين عىل لعب دور
أكرب يف األمم املتحدة والتأكيد عىل تدقيق دميقراطي
أقوى يف قراراتها .فإنها خطوات منطقية تالية يف رحلة
ميكن أن تساعد األمم املتحدة عىل أن تصبح أكرث
استجابة وفعالية .البديل هو أن تنجرف األمم املتحدة
إىل مكان ليس له عالقة مبا يحدث ،وتقف عىل هامش
عامل دائم التغيري ومتقلب.

ناتايل ساماراسينغ ،رابطة األمم املتحدة يف اململكة املتحدة

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022
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شكر وتقدير
ما كان للتحليل الوارد يف هذا التقرير
أن يصبح ممكناً لوال املداخالت واألفكار
الواردة من نشطاء املجتمع املدين والقادة
والخرباء يف جميع أنحاء العامل .نحن
ممتنون ملن أجريت معهم املقابالت
التالية ملساعدتنا يف إبالغ هذا التقرير:

التعدين معالجة تراث حقوق اإلنسان والبيئة' 17 ،
سبتمرب 2021
عمران أحمد ' ،التضليل :قضية أخالقية تستند إىل
بحث تقني دقيق ميكن أن تحدث التغيري'  18 ،أكتوبر
2021

ماريا العبدة  '،سوريا :أضاف الوباء طبقة أخرى
لينا أبو حبيب ' ،لبنان :هذه االنتخابات أحرضت إىل لتضاؤل وصول املرأة إىل الرعاية الصحية ' 4 ،مارس
الواجهة أصواتًا جديدة تتحدث عن الحقوق' .2022 23 ،
مايو .2022
علياء األنصاري  '،العراق :قدمنا العديد من مشاريع
بلقيس أبو أسبا ' ،اليمن :املرأة غائبة متاما عن هيئات القوانني لكن مجلس النواب يرفض تبني قانون ضد
صنع القرار .نحن غري موجودات سياسيا' 9 ،مارس العنف القائم عىل النوع االجتامعي ' 7 ،مارس .2022
2022
روث عليباز  :COP26 '،يتم استثامر أموال أكرث بكثري
يوكاريا أبوا  '،لجنة وضع املرأة  :66يجب عىل الدول يف تدمري الكوكب من إنقاذه ' 19 ،نوفمرب  2021؛
األعضاء يف األمم املتحدة بذل الجهود للوفاء بالتزاماتها 'بوليفيا  :ملامرسة حقوقنا  ،ال يحتاج السكان األصليون
يف الداخل'  4 ،أبريل 2022
إىل إذن من أحد ' 10 ،فرباير 2022

جزء من عملية متزايدة لتجريم االحتجاج االجتامعي رشيد عوين  '،الجزائر :السلطات تعتقل مدافعني عن
' 19 ،فرباير 2022
حقوق اإلنسان بغرض خنق املجتمع املدين ' 16 ،مارس
2022
أليسيا أماريال  '،باراغواي :طاملا بقيت األرض يف أيدي
مادالينا أفون  ' ،الهجرة :انتشار كوفيد  19-ليس عذرا ً
الخواص  ،سيستمر الرصاع ' 5 ،يناير2022.
ملواجهة الضعفاء مبزيد من العنف '  30 ،سبتمرب 2021
غيدا عناين  ' ،لبنان :االنتهاكات ضد املرأة هي نتاج
مبارش الختالل التوازن بني الجنسني يف املجتمع صمويل أووم  '،إندونيسيا :قد يتم تصنيف النشطاء
الذكوري'  10 ،آذار  /مارس .2022
السلميني املؤيدين لالستقالل عىل أنهم إرهابيون '28 ،
مايو 2021
سيسيليا أنانياس سوتو  ' ،تشييل :ال يزاال العمل املنزيل
والرعاية يقعان بشكل كبري عىل عاتق النساء ' 8 ،مارس إليانا باالبانوفا  '،بلغاريا :تعمل منظامت حقوق املرأة
2022
م ًعا نحو هدف أوروبا النسوية ' 2 ،مارس 2022

ناشط كولومبي مجهول  '،كولومبيا :الشباب يشعرون لويس بارويتو  '،غواتيامال :الجامعات املناهضة
برغبة يف تغيري كل يشء '  25 ،أغسطس 2021
للحقوق تسعى إىل الحفاظ عىل امتيازات البعض عىل
حساب حقوق اآلخرين ' 21 ،مارس 2022
ناشط نيكاراغوي مجهول  '،نيكاراغوا  :بالنسبة
للحكومة ،كانت هذه االنتخابات املزورة فاشلة متا ًما ماركو أنطونيو بيسريا  ' ،شييل :هناك إجامع اجتامعي
' 18 ،نوفمرب 2021
عىل أن االستبعاد التعسفي لألرس املتنوعة أمر غري
كريين آدامز ' ،بابوا غينيا الجديدة :يجب عىل رشكة آنا لوسيا ألفاريز  '،نيكاراغوا :قضية ماريا إسبريانزا هي
مقبول '  18 ،فرباير 2022

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022
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داين بيدياكو  '،غانا :مرشوع قانون "مكافحة املثليني"
سيكون له عواقب بعيدة املدى إذا مل نحاربه اآلن '،
 27أكتوبر2021.
سودها برادواج  '،الهند :الحكومة تتعامل مع املعارضة
بطرق مقلقة للغاية '  16 ،فرباير 2022
آنا برييل  '،اململكة املتحدة :من أجل احرتام املرأة ،
إصالح الرشطة رضوري ولكنه غري ٍ
كاف ' 23 ،فرباير
2022
أصوات جريئة  '،اململكة املتحدة :التعليم ميكن أن
يجهز الجيل القادم لتعطيل ثقافة العنف القائم عىل
النوع االجتامعي ' 3 ،مارس 2022
نيكسون بومبا  ' ،هايتي :مل يعالج املجتمع الدويل
األسباب الجذرية لألزمة أب ًدا ' 26 ،يناير 2022
ياروبولك برينيخ  '،أوكرانيا :إذا تبادلنا املعلومات
 ،فلن يتمكن القادة من غض الطرف عن انتهاكات
حقوق اإلنسان ' 25 ،مارس 2022
سارة كاسادي  " ،سان مارينو :كان هناك طلب كبري
عىل لحصول النساء عىل حق االختيار"  18 ،يناير
2022
مكدونالد جيبينزا " ،زامبيا :املامرسات االنتخابية التي
شوهدت حتى اآلن ال تشري إىل دروس جيدة للمنطقة
"  12 ،أغسطس 2021
بنديكتا شيسوم ' ،نيجرييا :الحكومة الفيدرالية
وجامعة والية أريزونا يف وقت ما جعلتنا نشعر أن
تعليمنا ال يهم '  16 ،مايو2022 .
لجنة التضامن مع مؤسسة السجناء السياسيني
وحملة الدفاع عن الحرية  '،كولومبيا أولئك الذين

يتظاهرون يعرضون نزاهتهم وحياتهم للخطر '  23 ،النضال لتوسيع الحقوق ' 27 ،سبتمرب 2021
جوديث جوتز  '،النمسا :إذا تغري أي يشء بالنسبة
أغسطس 2021
للنساء يف ظل انتشار الوباء  ،فقد كان لألسوأ ' 3 ،
ماريتا إيتكوبيانيز  '،الواليات املتحدة األمريكية :ال
مارس 2022
ديليو كوبيديس '،تشييل :قيود الهجرة ال تعالج أسباب ميكننا الوثوق يف أن الكراهية املتزايدة ضد اآلسيويني
الهجرة ' 15 ،نوفمرب 2021
ستختفي مبجرد انتهاء الوباء ' 19 ،أكتوبر 2021
سام غرانت  '،اململكة املتحدة :الحكومة عازمة عىل
االختباء من املساءلة والتدقيق ' 26 ،أغسطس .2021
أجني داس وأمين خان  ' ،الهند :وجود مجتمع مدين عزيز فاخر  ' ،تونس :نحن مجرد طالب نقاتل من
فعال رضوري لتعزيز حقوق اإلنسان '  9 ،مايو  2022أجل املستقبل يف أوقات يتم فيها تجاهل آرائنا'  31 ،دانيال جوترييز جوفينو  : COP26 '،نحن بحاجة إىل
مارس 2022
تجديد أنفسنا وما دمرناه ' 3 ،نوفمرب 2021
ماغدالينا دميجاك ' ،بولندا :إذا تم تنفيذ الكثري من
األعامل الصغرية من قبل العديد من األشخاص  ،رويك فرناندو  '،رسيالنكا :االحتجاجات املستمرة زارين هاينزورث  '،اململكة املتحدة :العنف ضد املرأة
فيمكننا تحقيق أشياء كبرية '  17 ،مارس 2022
وضعت الحكومة يف موقف دفاعي ' 20 ،أبريل  .2022مستمر يف ظل انتشار الوباء يف اململكة املتحدة كام يف
أي مكان آخر ' 12 ،أبريل 2022
جيسيكا ديركونتي  :COP26 ' ،يجب أن تكون اينات فوغل ليفني  ' ،فلسطني :يستخدم قانون
املجتمعات املهمشة يف قلب العمل املناخي '  7 ،مكافحة اإلرهاب لتقييد العمل السيايس يف فلسطني سيدة حميد  '،الهند :حظر الحجاب هو مجرد أداة
أكتوبر 2021
وتقليص املساحة املدنية يف إرسائيل'  5 ،يناير  2022أخرى يستخدمها السياسيون اليمينيون للبقاء يف
السلطة ' 5 ،مايو .2022
كارولني دوبل  '،الواليات املتحدة األمريكية :السياسيون بهافاين فونسيكا  '،رسيالنكا :من خالل االحتجاج
املتطرفون عازمون عىل وصم وحظر اإلجهاض لعقود السلمي  ،نأمل يف حامية دميقراطيتنا ' 19 ،أبريل  2022صويف حنسال وهانا شتايرن  '،النمسا :لسوء الحظ ،
من الزمن' 6 ،أكتوبر 2021.
ناد ًرا ما أثبتت أوقات األزمات أنها حافز للمساواة بني
سارة غارسيا غروس  '،السلفادور :العدالة الذكورية
الجنسني ' 6 ،مارس 2022
ترييزا إدواردز  '،الشعوب األصلية :الكنديون يتضامنون تضطهد وتعذب وتستغل النساء ' 25 ،فرباير 2022
معنا ويريدون رؤية التغيري ' 7 ،أكتوبر 2021
إييل هابيل  '،هايتي :هناك فرصة لتحول ذي مغزى
أمني غايل' تونس  :املجتمع املدين مل يتعرض بعد لتهديد
من التدخل األجنبي إىل القيادة الحقيقية للشعب
عبد الرحمن املهدي  '،السودان :يجب عىل الحكومة مبارش  ،لكننا نعتقد أن دورنا قادم ' 20 ،يناير 2022
الهايتي ' 21 ،ديسمرب 2021
واملجتمع الدويل االنخراط بشكل أكرب مع املجتمع'
أليسون جيل  '،أوزبكستان :الدفاع عن حقوق العمل
املدين  11 ،يناير .2022
طيوفيل هاتيجيكيامنا  :COP26 '،نأمل أن ترتجم
وحقوق اإلنسان هو سباق ماراثون  ،وليس عدوا
ً الكلامت يف  COP26إىل التزامات من شأنها تغيري
عمر املاوي  '،رشق إفريقيا :سيفتح مرشوع خط رسي ًعا ' 29 ،أبريل 2022
السلوكيات '  23 ،سبتمرب 2021
األنابيب النظم البيئية الحيوية لالستغالل التجاري
فريجينيا غوميز دي ال توري  '،اإلكوادور :شهدت
للنفط ' 21 ،أبريل 2022
مؤسسة هلسنيك لحقوق اإلنسان  ' ،بولندا :ستكون
حقوق املرأة حالة طارئة منذ فرتة طويلة قبل انتشار
حتم يف طليعة يوم املرأة العاملي لهذا
حقوق اإلجهاض ً
إدواردو إسكوبار  '،السلفادور :هدف الرئيس هو الوباء ' 23 ،أغسطس 2021
العام '  4 ،مارس 2022
تركيز السلطة ' 22 ،سبتمرب 2021
أليخاندرو غونزاليس ديفيدسون  ' ،كمبوديا :هذا
الحجاز حزب الله  ' ،رسيالنكا :اعتقلونا إليقافنا
فريونيكا اسبارسا وريبيكا لوريا  '،املكسيك :التحالفات كتاب للجرمية املنظمة ذات صالت بالدولة ' 11 ،
وإسكاتنا وبث الرعب يف نفوس اآلخرين'  30 ،مايو
والنقاش العام وتنوع األصوات أمور ال غنى عنها يف نوفمرب 2021
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2022
إيفان النيغرا  ' ،بريو :من الرضوري استعادة الثقة يف هيلني ماكياتشرين  :CSW66 "،الدعوة لتغيري أدي يي أولورنفيمي  '،نيجرييا :الحكومة مستعدة
االنتخابات '  18 ،أكتوبر 2021
السياسات تستغرق وق ًتا والتزا ًما طويل األمد "  13 ،للتفاوض مع اإلرهابيني أكرث من استعدادها للتفاوض
هتون هتون أوو  '،ماليزيا :كان يجب عىل الحكومة
أبريل 2022
مع املعلمني املرضبني ' 13 ،مايو .2022
مساعدة الالجئني يف ظل الوباء ' 23 ،يونيو 2021
أنطونيو الرا  '،املكسيك :املدافعون عن حقوق اإلنسان
يعرضون حريتهم وحياتهم باستمرار للخطر'  9 ،مارس إنديرا ميندوزا  '،هندوراس :قرار محكمة البلدان كارولني أواشابا  '،مؤمتر األطراف  :26استجابة للضغط
مبريو حذيفة  '،مؤمتر األطراف  :26األولوية الرئيسية
2022
األمريكية ميثل عالمة قبل وبعد للمثليني وثنائيي من األسفل  ،يجب أن يطور مؤمتر األطراف  26تدخالت
هي معالجة الضعف عىل مستوى املجتمع '29 ،
الجنس واملتحولني جنس ًيا  19 ،' +أغسطس2021.
للعمل املناخي فقط ' 20 ،سبتمرب 2021
سبتمرب 2021
قدير الفادنز  '،التنوع البيولوجي :الحكومات لن تظهر
اإلرادة السياسية ما مل ميارس الناس عىل األرض ضغطًا
تريي إنيس  :CSW66 '،تحتاج النساء إىل مزيد من حق
كاف ًيا ' 26 ،أكتوبر 2021
الوصول إىل سلطة صنع القرار السيايس الحقيقي'11 ،
أبريل 2022
باراكا لينجا  '،تنزانيا :تحاول الحكومة إسكات أولئك
الذين يعارضون خط األنابيب ' 22 ،أبريل 2022
مارييال إنفانتي  '،تشييل :صياغة الدستور الجديد
فرصة تاريخية للمرأة ' 15 ،مارس 2022
ناي لني تون  '،ميامنار :ح ّول الجيش العاملني الطبيني
من أبطال إىل مجرمني بني عشية وضحاها ' 6 ،مايو
مروان عيىس  ' ،لبنان :حركة الشباب السيايس كانت
.2021
ركيزة أساسية ملعارضة الطبقة الحاكمة '  25 ،مايو
2022
كارين لويد  " ،جامايكا  :بعد  20عا ًما من املنارصة ،
هناك اآلن نقاش عام مستمر حول حقوق مجتمع امليم
ماري ياهودوفا  '،جمهورية التشيك :نعتقد أن
 27 ، " +أغسطس 2021
الحكومة الجديدة ستدافع عن املبادئ الدميقراطية' ،
 13يناير 2022
إليسا ' تيتا ' لويب  ' ،الفلبني :التهم املوجهة إيل هي جزء
من جهود الحكومة إلسكات منتقديها '  3 ،مايو2021.
موايب كابيبوال وباميال ماتيو  '،زامبيا :هدفنا هو كرس
التحيزات املجتمعية ضد الفتيات ' 7 ،مارس 2022
جيفا إم  '،الهند :حققنا فوزًا تاريخ ًيا يف مجال حقوق
العامل لعامالت الداليت ' 12 ،مايو 2022
جوزيف كاريويك  '،كينيا :سيكون مساءلة ضباط
الرشطة عن جرائم القتل أمام املحكمة هو الرادع ناتاليا ماليشيفا '،روسيا :إغالق املصادر اإلعالمية يهدد
الرئييس ' 31 ،يناير 2022
بإحداث فراغ إعالمي للروس ' 24 ،مارس 2022
أرزاق خان  ' ،أفغانستان :االستجابة الدولية كانت أولكساندرا ماتفيتشوك  '،أوكرانيا :من الواضح أن
ضعيفة للغاية ومخزية '  25 ،أكتوبر 2021
املنظامت الدولية ليست عىل مستوى مسؤولياتها
التاريخية ' 29 ،مارس 2022
ماريا كوزنتسوفا  '،روسيا :هذه االحتجاجات أساسية
للحفاظ عىل املجتمع املدين الرويس'  22 ،مارس  2022ماين مونج  " ،ميامنار :يخربنا جميع املحتجزين تقري ًبا
أنهم تعرضوا للرضب ' 6 ،أغسطس 2021
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مريوسالف مياتوفيتش  '،رصبيا :نحن ال نقاتل محل ًيا بوريس باتينرتيغر  :COP26 '،صانعو القرار لديهم
فقط ؛ نحن نرسل رسالة إىل العامل ' 14 ،فرباير  2022أهداف وطنية يف حني أن القضايا املطروحة هي عرب
وطنية ' 1 ،نوفمرب 2021
نيومبي موريس  '،أوغندا :حكومتنا تهتم فقط بالربح
وليس بالناس ' 25 ،أبريل 2022
وانون بريمبيول و ميسون وو  :CSW66 '،صنع
السياسات عىل املستوى العاملي منفصل عن واقع
هوريا مصدق  '،أفغانستان :معركتنا من أجل املساءلة
املرأة ' 8 ،أبريل 2022
أصبحت أصعب ألف مرة يف ظل طالبان '  30 ،أبريل
2022
سوترييس برتوبولوس ' ،اليونان :م ًعا ميكننا فعل املزيد
'  23 ،مارس 2022
ساشا مولر -كريرن  '،مؤمتر األطراف  :26الوعي بأننا
بحاجة لحامية املناخ لحامية أنفسنا ال يزال مفقو ًدا'  ،نيميا بيمينتيل سيمبوالن  ' ،الفلبني :سوف نتأكد من
 25أكتوبر 2021
أن حقوق اإلنسان مدرجة عىل جدول األعامل االنتخايب
' .24 ،فرباير 2022
جوي هاييل مونتايل ودورويث كازومبو موايل '،
 : CSW66املدافعون عن البيئة الشعبيون ممثلون ألربتو بريخت  '،تشييل :ألول مرة يكون التطرف داخل
ناقصا للغاية يف صنع القرار ' 7 ،أبريل 2022
الربملان وهناك أصوات غري دميقراطية غري مقبولة '17 ،
متثيالً ً
ديسمرب 2021
مارغريت موتسامفي  '،زميبابوي :يجب أن تكون
الشابات محور مناقشة القضايا التي تؤثر عليهن ' 2 ،نوريل قمرية  '،إندونيسيا :مرشوع قانون العنف
مارس 2022
الجنيس هو خطوة أخرى إىل األمام يف املطالبة بحقوق
النساء واألطفال '  19 ،مايو 2022
فرح ناز  '،باكستان :نتيجة لألعراف الذكورية ،تتعرض
النساء للتمييز عىل جميع املستويات ' 6 ،مارس  2022نيليا راخيموفا  '،روسيا :من املرجح أن يتم حظر أي
تكتيك يستخدمه املتظاهرون وإعالنه جرمية '18 ،
نيانجوري أوهنجو  '،مؤمتر األطراف  :26نحن بحاجة
مارس .2022
إىل تحول يف القوة إىل املجتمعات  ،وخاصة النساء  ،يف
إدارة موارد املناخ ' 14 ،أكتوبر 2021
أنتونيال العادية وخواكني ساليناس  : COP26 '،يقدم
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الشباب مقرتحات بدالً من مجرد املطالبة بالتغيري من العنيف هو مجرد جانب واحد من العملة  ،واآلخر هو
خالل رفع الفتة ' 20 ،أكتوبر 2021
التعبئة النشطة للمجتمع املدين املوجه نحو الحقوق '
 25 ،نوفمرب 2021
إدوين ريكوش  '،االبتكار :الهياكل واملامرسات
التقليدية لحقوق اإلنسان قد ال تكون مثالية أو كافية زكية سومان  '،الهند :الفتيات املسلامت يجربن عىل
' 15 ،سبتمرب 2021
االختيار بني التعليم والحجاب ' 11 ،مايو .2022
فيليسيانو رينا  '،فنزويال :نحتاج إىل نهج متعدد لورينا سوسا  '،مؤمتر األطراف  :26يجب أن يظل شامل
األطراف ومرن وخالق من املجتمع الدويل ' 20 ،العامل خاض ًعا للمساءلة وملتز ًما بالتصدي لتغري املناخ
ديسمرب 2021
' 2 ،نوفمرب 2021
ساشا رومانتسوفا  '،أوكرانيا :وجود املنظامت الدولية باربرا ستوكينج  '،معاهدة الوباء :تتحمل الدول
أمر أسايس لضامن ممرات إنسانية آمنة ' 28 ،مارس مسؤولية مشرتكة للحفاظ عىل العامل آم ًنا ويجب أن
2022
تخضع للمساءلة ' 18 ،مايو2022.
ناتايل ساماراسينغ  '،األمم املتحدة :كان املجتمع املدين كريستينا ستوكوود  '،اإلمارات العربية املتحدة :يلتزم
دامئًا جز ًءا ال يتجزأ من النظام البيئي لألمم املتحدة ' ،العديد من القادة الصمت يف مواجهة االنتهاكات
 19نوفمرب 2021
املنهجية لحقوق اإلنسان ' 22 ،مارس 2022
دنيس شيدو  '،روسيا :نأمل أن تتجنب رشكات التواصل خوان كارلوس سويرو '،بريو  :تم تخفيف اللوائح
االجتامعي أن تصبح أداة رقابة ' 19 ،يناير 2022
البيئية  ،يف حني كان ينبغي تعزيزها ' 11 ،فرباير 2022

اجتامع الناس للمطالبة بالعدالة ' 13 ،أكتوبر  2021منصة 'سوف نوقف قتل اإلناث'  '،تركيا :نواصل
التنظيم والتظاهر حتى ال ُيسمع أي صوت ' 8 ،مارس
إستيفانيا تريان  '،اإلكوادور :يجب عىل املجتمع املدين
2022
تسليط الضوء عىل القيمة املضافة ملشاركته '29 ،
أكتوبر 2021
كياو وين  '،ميامنار :إذا فشلنا يف اتخاذ اإلجراءات
املناسبة  ،فإن املجلس العسكري سريتكب املزيد من
ليا ماي توريس  :COP26 ' ،الحلول الكاذبة لرصف
الجرائم '  1 ،مارس .2022
انتباهنا عن املسؤولني '  22 ،أكتوبر 2021
ريتو ويس  '،سويرسا :لقد حان الوقت ليك يتمتع
ماريا سارونجي تسيهاي  '،تنزانيا :املطلوب هو دستور
الجميع بنفس الحقوق دون متييز ' 17 ،نوفمرب 2021
جديد يعكس إرادة الشعب ' 9 ،سبتمرب 2021
إدواردو زانتشيني  '،إيطاليا :الدستور اآلن يفكر يف
فريد تحبتولني  ' ،تركامنستان :ال يوجد يشء يشبه
مصالح األجيال القادمة ' 14 ،أبريل 2022
املجتمع املدين الحقيقي  -وال توجد رشوط لظهوره' ،
 10مارس 2022
يفغيني جوفتيس  '،كازاخستان :لن يحدث أي إصالح
اقتصادي أو اجتامعي تغيري حقيقي ما مل يكن هناك
مارينيل أوبالدو  '،الفلبني :نخىش أن متحى الدميقراطية
أيضً ا إصالح سيايس جاد ' 3 ،فرباير 2022
التي قاتلنا قبلنا بشدة من أجلها ' 20 ،مايو2022.
جيسيكا زوبر  '،سويرسا :انتصار املساواة يف الزواج
تشارلز وانغو  : COP26 '،نأمل يف التزامات أكرث
سيعزز جهودنا نحو الخطوات التالية '  16 ،نوفمرب
رصامة مبوجب مبدأ املسؤولية املشرتكة ولكن املتباينة
2021
' 15 ،أكتوبر 2021

شارلوت سلينتي  '،الدمنارك :هناك تركيز عىل حامية إيدي تابورا  '،هندوراس :يجب أن نعالج جذور
مطيع الله ويسا  ' ،أفغانستان :التعليم حقنا األسايس
الحدود بدالً من حقوق الناس ' 22 ،ديسمرب 2021
الرصاع :تسليم املوارد الطبيعية ' 10 ،مايو 2022
 ،إنه حق إسالمي  ،إنه حق من حقوق اإلنسان '5 ،
كريستوف سميزيك ' ،بولندا :رد الفعل اليميني ميتزي جونيل تان  '،مؤمتر األطراف  :26أميل يكمن يف أبريل 2022

جميع االقتباسات املستخدمة يف هذا التقرير هي مقتطفات محررة من مقابالت مع نشطاء املجتمع املدين والقادة والخرباء .للوصول إىل املقابالت الكاملة ،
قم بزيارة مركز مقابالت عىل منصة .CIVICUS Lens

تقر ير حالة ا ملجتمع ا ملدين لعام 2022

شكر وتقدير

52

للتواصل معنـــــــــــــــا
lens.civicus.org

info@civicus.org
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/CIVICUS

@CIVICUSalliance

:املقر يف جينيف

:املقر يف نيويورك

: املقر الرئييس
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