


مرحبًا بكم يف تقرير حالة املجتمع املدين لعام 2023 الصادر 
تقرير  يُلقي  العاملي.  املدين  املجتمع  تحالف  سيفيكوس،  عن 
سنويًّا،  تصدر  التي  سلسلتنا  يف  عرش  الثاين  وهو  العام،  هذا 
املدين  املجتمع  اتجاهات عمل  لدراسة   2022 نظرة عىل عام 
أجل  من  النضال  من  املجاالت،  كل  ويف  املستويات  كل  عىل 
املطالب  إىل  املناخية،  والعدالة  والشمول  الدميقراطية 

العاملية. الحوكمة  بإصالح 

يعتمد التحليل الوارد يف هذه الوثيقة عىل مبادرتنا التحليلية 
 ،2022 يناير  يف  أُطلقت  التي  لينس،  سيفيكوس  املستمرة 
املتأثرة  املدين  املجتمع  أصوات  من  مبارشة  مادته  ويستمد 
كام  لها.  واملستجيبة  الراهنة  الرئيسية  والتحديات  بالقضايا 
الحايل  بوضعه  العامل  يف  املدين  املجتمع  منظور  يقدم  أنه 
التي  واألزمات  النزاعات  من  يعاين  عامل   :2023 عام  مطلع 
املدين  املجتمع  لكن  الدميقراطية،  واملؤسسات  القيم  تشمل 
يواصل فيه السعي إلحداث تغيري مصريي يف حياة األشخاص.

نبذة عن التقرير

فريق التحرير والبحث 

أندرو فريمني ، إينيس إم بوساديال ، مانديب تيوانا 

فريق االتصاالت 

كغاالليلو غايبي ، ثابيلو ماسيوا ، لرياتو باجيوا ، سيلفيا بويرتو أبوي ، ماثيو ريدينغ 

سميث

طاقم سيفيكوس 
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رئيسيًّا  دوًرا  املدين  املجتمع  يلعب 
واألزمات  للرصاعات  االستجابة  يف 

ا انتقاميًّا اإلنسانية، ويواجه ردًّ
لقد أثرت الرصاعات واألزمات تأثريًا عميًقا عىل املاليني 
العام املايض. وكان لغزو روسيا ألوكرانيا آثار عاملية  يف 

وتداعيات سياسية واقتصادية يف جميع بلدان العامل.

الوحيد  الرصاع  لألسف  تكن  مل  أوكرانيا  الحرب يف  لكن 
الحرب  تنتِه  مل  إثيوبيا،  ففي   .2022 عام  أفسد  الذي 
يشتعل  سوريا،  ويف  مؤخرًا.  إال  عامني  استمرت  التي 
الرصاع منذ سنوات. كام يستمر التمرد العنيف يف حصد 

األرواح يف العديد من بلدان منطقة الساحل.

معاناة  يف  غريها  والكثري  الرصاعات  هذه  وتتسبب 
بآالف مؤلفة  تُقدر  تكاليف مدمرة،  إنسانية هائلة ويف 
عىل  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  البرشية،  األرواح  من 

نطاق هائل. وستشعر األجيال القادمة بالتأثريات.

إنسانية وترشُّد، داخل  الرصاعات حاالت طوارئ  تخلق 
 100 من  أكرث  فيه  يترشد  عامل  ويف  وعربها.  الحدود 
الرئييس  املحرك  هو  يكون  الرصاع  فإن  شخص،  مليون 
الجامعية، إىل جانب املشاكل الرئيسية األخرى  للهجرة 
السيايس  االضطهاد  مثل  الفرار،  عىل  الناس  تُجرب  التي 

وهي  فرنسا،  من  متوياًل  تتلقى  التي  املدين  املجتمع 
حكومة عىل خالف معها، مامَّ يؤثر عىل املنظامت التي 
النزاع.  من  املترضرين  لألشخاص  اإلنساين  الدعم  تقدم 
املحاكمة  تواجه  املدين  املجتمع  منظامت  إيطاليا،  ويف 

إلنقاذها املهاجرين يف البحر.

رواياته،  ووصم  الحاسمة،  بأدواره  االعرتاف  عدم  إن 
املدين يف جميع  املجتمع  تواجه  رئيسية  تحديات  تعترب 
املدين  الحيز  انتهاك  متكني  أقلها  ألسباب  العامل،  أنحاء 

وإعاقة قدرته عىل القيام بدوره الحاسم.

اإلخفاقات الكارثية يف الحوكمة العاملية 
تسلط الضوء عىل الحاجة امللحة لإلصالح

واألزمات  الرصاعات  مواجهة  ويف  األحيان،  من  كثري  يف 
العبارات  العام املايض، كانت  العامل خالل  التي شهدها 
املكررة هي كل ما تقدمه املؤسسات الدولية. وتعرضت 
الغزو  نتيجة  للكشف  األطراف  املتعددة  املؤسسات 
الرويس ألوكرانيا. لقد عرقل حق النقض الرويس مجلس 
الجمعية  أصدرت  وبينام  املتحدة،  لألمم  التابع  األمن 
صوتت  الرصاع،  بشأن  قرارات  املتحدة  لألمم  العامة 
العديد من الدول ضده أو امتنعت عن التصويت، ليس 

والرصاع االقتصادي والكوارث املناخية.

املدين  املجتمع  يكون  الحرجة،  األوقات  هذه  مثل  ويف 
الضحايا  ويساعد  األساسية،  الخدمات  يقدم  إذ  حيويًّا، 
األدلة  ويجمع  اإلنسان،  حقوق  ويرصد  عنهم،  ويدافع 

عىل االنتهاكات ملحاسبة املسؤولني عنها.

للهجوم،  املدين  املجتمع  يتعرض  بذلك،  لقيامه  ولكن 
تم  وقد  عمًدا.  ويُستهدف  النريان،  مرمى  يف  ويقع 
نوبل  جائزة  مبنح  يلعبه  الذي  الدور  بأهمية  االعرتاف 
بيالروسيا  يف  واملنظامت  للنشطاء   2022 لعام  للسالم 
حقوق  دعم  عىل  يعملون  الذين  وأوكرانيا،  وروسيا 
يوقف  مل  االعرتاف  لكن  الرصاع.  خضم  يف  اإلنسان 
القمع، وصدرت أوامر بإغالق منظمة ميموريال لحقوق 
التي  الفرتة  يف  الجائزة  عىل  الحائزة  الروسية  اإلنسان 
سبقت الحرب. ويواجه الفائز من روسيا البيضاء، أليس 

1 أعوام. 0 بالسجن ملدة  بيالياتسيك، حكاًم 

واألزمات  بالرصاعات  املتأثرة  الدول  ترى  ما  وكثريًا 
املضادة  والروايات  للقوى  مصدًرا  املدين  املجتمع 
لذلك. ففي  لقمعه وفًقا  املوارد، وتتحرك  ومنافًسا عىل 
دولة  قبل  من  والصحفيني  النشطاء  اعتقال  تم  إثيوبيا، 
مايل،  املعلومات. ويف  تداول  السيطرة عىل  م عىل  تصمِّ
منظامت  أنشطة  الحاكم  العسكري  املجلس  حظر 

عمل املجتمع املدين يف عام مضطرب
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فقط الدول االستبدادية، ولكن أيًضا العديد من الدول 
الدميقراطية يف نصف الكرة األرضية الجنويب.

املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  إن 
الدولية،  الجنائية  املحكمة  منها  أخرى  ومؤسسات 
تبذل قصارى جهدها لجمع األدلة عىل انتهاكات حقوق 
اإلنسان ومحاسبة الجناة، ويشمل ذلك مناطق األزمات 
الصني متكنت  أفغانستان وميامنار وأوكرانيا. لكن  مثل 
بإحباط  الدول  إلقناع  االقتصادية  قوتها  استخدام  من 
حقوق  جرائم  يف  للتحقيق  املتحدة  األمم  محاوالت 

اإلنسان يف منطقة شينجيانغ.

عندما  متزايد  بشكل  مؤهل  غري  الدويل  النظام  أصبح 
التي  التحديات  من  العديد  مبعالجة  األمر  يتعلق 
منفردة،  الدول  تعالجها  أن  ميكن  وال  الحدود  تتخطى 
املناخ والكوارث والنزوح، من بني  النزاعات وتغري  مثل 
البريوقراطية  األساليب  بسبب  تعرثت  لقد  أخرى.  أمور 
بشأن  شجاعة  مواقف  اتخاذ  يف  الراغبني  غري  والقادة 

القضايا موضع الخالفات.

واملجتمع املدين يبذل جهوًدا هائلة للتعامل مع النظام 
الطموحة  الدولية  االلتزامات  لتأمني  محاولة  يف  الدويل 
استئناسها،  أجل  من  والضغط  اإلنسان،  ومعايري حقوق 
الدولية  اآللية  واستخدام  الدول،  امتثال  ومراقبة 
املجتمع  لكن  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  يف  للتحقيق 
نظام  وجود  مع  االنتظار،  قامئة  آخر  يف  يزال  ال  املدين 
للمصالح  بحسابات ضيقة  الدول، ومحارص  مبني حول 
من قبل قادة الحكومات، وباب مفتوح ملصالح القطاع 
للمجتمع  الكاملة  املشاركة  وبدون  القوية.  الخاص 
العاملية  الحوكمة  مؤسسات  أن  املؤكد  فمن  املدين، 

ستظل قارصة عن تحقيق إمكاناتها.

املاليني لدفع التكاليف املرتفعة. وقد دفع هذا الناس إىل 
التساؤل عن املصالح التي يخدمها النموذج االقتصادي 
العاملي املهيمن، وكيف ميكن إصالحه وجعله أكرث عداًل.

اجتامعي  أمان  بشبكات  املحتجون  يطالب  ما  وغالبًا 
تصاعًدا،  أكرث  رضيبية  وأنظمة  أفضل،  عامة  وخدمات 
متناسب  بشكل  أكرث  لديهم  الذين  أولئك  فيها  يدفع 
يف  والتنظيامت  النقابات  إىل  األشخاص  وينضم  أكرث. 
أفضل،  وظروف  أعىل  بأجور  للمطالبة  العمل  أماكن 
مبا يف ذلك يف الرشكات ذات العالمات التجارية الكبرية 
املجتمع  ويواصل  وستاربكس.  وأبل  أمازون  مثل 
لألعامل  أفضل  تنظيمية  لوائح  أجل  من  الضغط  املدين 
التجارية، وفرض رضائب تصاعدية، مبا يف ذلك من خالل 

الدعوة التفاقيات عاملية.

مطالب  عىل  الحفاظ  تحديات  املدين  املجتمع  يواجه 
والتواصل  االحتجاجات،  يتجاوز  مبا  االقتصادية  العدالة 
يف  مبا  العدالة،  أجل  من  األخرى  النضال  حاالت  مع 
العرقية  والعدالة  االجتامعي،  والنوع  املناخ،  ذلك 
التي  التقدمية  االقتصادية  األفكار  وطرح  واالجتامعية، 

توسع إمكانية التمتع بحقوق اإلنسان.

للهجوم،  يتعرض  االحتجاج  يف  الحق 
حتى يف الدميقراطيات الراسخة

غري  كانت  سواء  بالعنف،  الدول  من  العديد  استجابت 
راغبة أو غري قادرة عىل االستجابة للمطالب األكرث عمًقا 
لالحتجاجات التي أثارها ارتفاع األسعار. ففي رسيالنكا، 
أثارها  التي  االحتجاجات  انتهت  املثال،  سبيل  عىل 
خليفته شنَّ  لكن  الرئيس،  باستقالة  االقتصادي  االنهيار 

باالعتقاالت والتعذيب. حملة قمع عنيفة اتسمت 

متطور.  إصالحي  أعامل  جدول  املدين  املجتمع  ولدى 
يف  تحديًا  يواجه  يزال  ال  أنه  العام  إخفاقات  وتُظهر 
املستعدين  القرار  صانعي  قبل  من  مقرتحاته  اعتامد 

لتحمل الوضع الراهن.

للصدمة  استجابة  كبرية  بأعداد  التحرك 
االقتصادية، والكشف عن مشاكل أعمق 

يف أثناء هذه العملية

الغذائية،  واملواد  الوقود  أسعار  يف  الهائل  االرتفاع  مع 
املحرك  هي  أوكرانيا  عىل  الروسية  الحرب  أصبحت 
مستوى  عىل  املعيشة  تكاليف  ارتفاع  ألزمة  الرئييس 
العامل، وقد أدى ذلك إىل موجة ضخمة من االحتجاجات 
– أكرث من 12,500 متظاهر – يف معظم أنحاء العامل. 
وثق سيفيكوس مونيتور احتجاجات يف 133 دولة عىل 

األقل يف عام 2022.

وغالبًا ما تحتشد االحتجاجات ردًّا عىل سياسات صمت 
الدعم  خفض  مثل  التكاليف،  زيادة  إىل  وأدت  آذانها 
منها  ترضر  التي  الجديدة  والرضائب  إندونيسيا  يف 
من  الرغم  وعىل  غانا.  يف  بشدة  اقتصاديًّا  املستبعدون 
تم  بشعبية  تحظى  ال  التي  السياسات  من  العديد  أن 
غالب  يف  استمرت  االحتجاجات  أن  إال  برسعة،  عكسها 
الفساد  مثل  أعمق  مشاكل  من  الغضب  ألن  األحيان؛ 

وسوء اإلدارة وعدم املساواة االقتصادية قد انطلق.

أصبح الناس يدركون أكرث فأكرث أن النخب فائقة الرثاء 
مل تصبح أكرث ثراًء إال يف األزمات املتعددة يف السنوات 
الجائحة والحرب يف أوكرانيا. وحققت  األخرية، مبا فيها 
كافح  بينام  قياسية،  أرباًحا  األحفوري  الوقود  رشكات 
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اندلعت  عندما  القاعدة  هو  الدولة  عنف  وكان 
سياقات  يف  االقتصادي  اليأس  بدافع  االحتجاجات 
مثل  الحدوث،  قليلة  االحتجاجات  فيها  تكون  قمعية 

كازاخستان.

ارتفاع  أشعلها  التي  وحدها  هي  االحتجاجات  وليست 
الحق  يتعرض  بالقمع. حيث  املعيشة وقوبلت  تكاليف 
كان  العامل، سواء  أنحاء  للهجوم يف جميع  االحتجاج  يف 
االقتصادية  العدالة  عن  للبحث  يحشدون  املحتجون 
والدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل البيئي أو للتعبري 
االحتجاجات  قوبلت  إيران،  يف  أخرى.  مطالب  عن 
الحكم  بإنهاء  للمطالبة  النساء  قادتها  التي  الجامهريية 
الوحشية، مبا يف ذلك عمليات  القوة  باستخدام  الديني 
االعتقاالت  جانب  إىل  العشوائية  واإلعدام  القتل 
الجامعية. ويف بريو قتلت قوات األمن عرشات املحتجني 

عىل اإلطاحة بالرئيس.

تقوم كل أنواع الدول بقمع االحتجاجات. ويتم تجريم 
واململكة  أسرتاليا  مثل  دميقراطيات  يف  املتظاهرين 
عي  تدَّ عندما  حتى  املناخي،  بالعمل  للمطالبة  املتحدة 

الحكومات أنها تأخذ تغري املناخ عىل محمل الجد.

عىل الرغم من أن القانون الدويل لحقوق اإلنسان يوضح 
من  العظمى  الغالبية  وأن   – السلمي  االحتجاج  حق 
االحتجاجات عىل مدار العام كانت سلمية بالفعل – إال 
واسعة  مجموعة  تستخدم  الحكومات  من  العديد  أن 
واستخدام  السلمية  االحتجاجات  لقمع  األساليب  من 
كذريعة  أحيانًا  االحتجاجات  بعض  يف  العنف  حدوث 

االحتجاجات. لتقييد جميع 

صعوًدا  املتناسب،  غري  العنف  املتكررة  األساليب  ومن 
التعسفي  واالحتجاز  واملضايقات  القاتل،  العنف  إىل 
تقنية  استخدام  انتشار  ويتزايد  املتظاهرين.  وتجريم 

تصوير ألكسندر نيمينوف/ وكالة الصحافة الفرنسية عرب جيتي إمياجيس

قوات األمن تعتقل أحد املتظاهرين ضد إعالن الرئيس فالدميري بوتني بالتعبئة الجزئية لجنود االحتياط للقتال يف أوكرانيا. موسكو، روسيا، 21 سبتمرب 2022.
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التي  املراقبة  من  أخرى  وأشكال  الوجه  عىل  التعرف 
استهداف  يتم  ما  وغالبًا  االصطناعي.  الذكاء  يتيحها 
وهناك  أيًضا.  االحتجاجات  يغطون  الذين  الصحفيني 
انتهاكات  عن  واسع  نطاق  عىل  العقاب  من  إفالت 

حقوق االحتجاج.

وتعمل مجموعات املجتمع املدين عىل الدفاع عن حقوق 
االحتجاج، ويشمل ذلك التعامل مع آلية األمم املتحدة 
املعايري  وتعزيز  االنتهاكات  لفضح  اإلنسان  لحقوق 
التقدمية يف إدارة االحتجاجات. وعىل املستوى املحيل، 
تعمل جامعات املجتمع املدين يف كثري من األحيان عىل 
حقوقهم  بشأن  املحتجزين  للمحتجني  املشورة  تقديم 
ويقومون بحمالت من أجل إطالق رساحهم. لكن إغالق 
مساحة االحتجاج ميثل تحديًا للمجتمع املدين، ال سيام 
فيها  يكون  التي  تلك  خاصة  السياقات،  من  العديد  يف 
النزول إىل الشوارع هو الوسيلة الوحيدة املتاحة للتعبري 

عن املعارضة ومحاولة التأثري عىل صنع القرار.

مبا  تتآكل،  متعددة  بطرق  الدميقراطية 
يف ذلك داخليًّا من قبل القادة املنتخبني

خصبة  أرًضا  األمن  وانعدام  االقتصادي  الرصاع  يوفر 
لظهور قادة استبداديني يعززون االستقطاب ويهاجمون 
قويني  تيارين  والشعوبية  االستبداد  ويظل  الحقوق. 
أنه  به  يوصف  ما  أفضل  سيايس  نهج  يف  يجتمعان 
مطالب  عن  فيه  السياسيون  يتحدث  شعبي،  استبداد 
تفكيك  يف  قدًما  وامليض  باالنتخابات  للفوز  التغيري 
وانتهاك  املدين  الفضاء  وتقييد  الدميقراطية  املؤسسات 
أحد  بوكيل،  نيب  السلفادور،  رئيس  يقدم  الحقوق. 
الداخل،  من  الدميقراطية  تآكل  عىل  الحالية  األمثلة 

انتخابات  أدت  املتحدة،  الواليات  ويف  املدين.  الفضاء 
منتصف املدة إىل هزمية العديد من املرشحني املتطرفني، 
والتصويت  اإلجهاض  حقوق  عن  املدافعون  قام  عندما 

بالتصعيد. 

اتجاه ناشئ آخر هو رفض شغل املناصب. ويف  وهناك 
أمريكا الالتينية، قد يكون ما يُنظر إليه عىل أنه تحول 
تدريجي يشمل الربازيل وشييل وكولومبيا وهندوراس 
تعبريًا عن هذا الرفض، فنادًرا ما تفوز األحزاب الحاكمة 
غري القادرة أو غري الراغبة يف معالجة املشاكل املتأصلة 

والوفاء بوعودها.

من  األمل  خيبات  من  تاريخ  تُرجم  الحاالت،  بعض  يف 
شاغيل املناصب إىل رفض للسياسة السائدة. وقد شوهد 
هذا يف بلدان متباعدة مثل كوستاريكا وليسوتو، حيث 
الناخبني  احتضان  إىل  جديدة  بدائل  عن  البحث  أدى 

ملرشحني يقدمون أنفسهم كأطراف خارجية.

إن البحث عن التجديد يخلق فرًصا لالبتكار واالستبداد 
يواجه  الذي  التحدي  فإن  لذلك  سواء؛  حد  عىل 
من  واالستفادة  االنحدار،  مقاومة  هو  املدين  املجتمع 
املكاسب  جعل  عىل  والعمل  التدريجي،  التغيري  فرص 
الشاملة  الدميقراطية  عن  الدفاع  يف  واالستمرار  دامئة، 

والتشاركية. والتعددية 

نرش املعلومات املضللة يشوه الخطاب 
ويغذي  الدميقراطية  ويقوض  العام 

الكراهية

يف  االنتخابات  يف  كبريًا  دوًرا  املضللة  املعلومات  لعبت 
بلدان مختلفة مثل الربازيل والفلبني وكوريا الجنوبية. 

وتركيز السلطة، واالعتداء عىل الحقوق، باسم مكافحة 
العصابات. عنف 

أيًضا.  أخرى  أماكن  يف  االستبدادية  السياسات  وتزدهر 
أوربان،  فيكتور  القمعي،  الزعيم  عزز  املجر،  ففي 
املعارضة  الرغم من تحدي  املثري لالنقسام، عىل  حكمه 
دوترييت،  رودريغو  الرئيس  خلق  الفلبني،  ويف  املشرتكة. 
الذي أودت حملته باسم "الحرب عىل املخدرات" بحياة 
فاسد  سابق  ديكتاتور  نجل  كرئيس  ليخلفه  اآلالف، 

وقاٍس للغاية، مع ابنة دوترييت نفسه كنائبة للرئيس.

نحو  كبريًا  تقدًما  عريق  استبدادي  نظام  أي  يحرز  مل 
نحو  التحرك  من  وبداًل   .2022 عام  يف  الدميقراطية 
بلدان  يف  العسكرية  الحكومات  عززت  املدين،  الحكم 
من  جزئيًّا  سلطتها  ومايل  وغينيا  فاسو  بوركينا  مثل 
خالل تعبئة الجمهور ضد َمن تعتربهم أعداًء، وال سيام 

القوة االستعامرية السابقة املتمثلة يف فرنسا.

كان  نزيهة،  انتخابات  فيها  أُجريت  التي  البلدان  ويف 
اليميني.  التطرف  من  مزيد  لتبني  واضح  اتجاه  هناك 
اليمني  أحزاب  اآلن  تقود  والسويد،  إيطاليا  ففي 
وسجلت  كبريًا.  نفوًذا  متارس  أو  الحكومات  املتطرف 
وتم  اإلطالق،  عىل  متطرف  ليمني  تصويت  أعىل  فرنسا 
بشكل  للمهاجرين  املناهض  السيايس  الخطاب  تطبيع 
يف  تطرفًا  الحكومات  أكرث  اآلن  إرسائيل  وتحكم  كامل. 

تاريخها.

مرشح  إنهاء  خطر  تجنب  تم  فبالكاد  الربازيل،  يف  أما 
تكن  ومل  ثانية.  بوالية  املدمر  لعمله  متطرف  مييني 
الربازيل الدولة الوحيدة التي تم فيها استعادة جزء من 
األرض، فقد ُهزم أصحاب املناصب يف اليمني الشعبوي 
تحسني  إىل  أدى  مامَّ  وسلوفينيا،  التشيك  جمهورية  يف 

8 2 0 2 3 م  لعا ين  ملد ا ملجتمع  ا لة  حا ير  تقر

https://lens.civicus.org/us-midterm-elections-a-temporary-respite/
https://lens.civicus.org/honduras-the-end-of-a-cycle/
https://lens.civicus.org/colombias-historic-left-turn/
https://lens.civicus.org/chile-at-the-crossroads-between-past-and-future/
https://lens.civicus.org/brazil-danger-averted/
https://lens.civicus.org/change-in-lesotho-how-much-and-who-for/
https://lens.civicus.org/costa-rica-at-the-polls-voting-or-gambling/
https://lens.civicus.org/south-korean-election-womens-rights-the-biggest-loser/
https://lens.civicus.org/philippines-democracy-in-mourning/
https://lens.civicus.org/brazil-world-awaits-pivotal-presidential-runoff-vote/
https://lens.civicus.org/el-salvador-war-on-gangs-accelerates-slide-into-authoritarianism/
https://lens.civicus.org/hungarys-election-a-grim-day-for-civil-society/
https://lens.civicus.org/philippines-democracy-in-mourning/
https://lens.civicus.org/civil-society-caught-in-the-crossfire-of-malis-row-with-france/
https://lens.civicus.org/guineas-military-in-no-hurry-to-return-to-the-barracks/
https://lens.civicus.org/burkina-faso-second-coup-further-dents-hope-of-democracy/
https://lens.civicus.org/swedens-far-right-rises/
https://lens.civicus.org/italy-triumph-of-the-far-right/
https://lens.civicus.org/a-close-call-for-french-democracy/
https://lens.civicus.org/israel-most-extreme-government-ever-on-the-cards/
https://lens.civicus.org/brazil-danger-averted/
https://lens.civicus.org/fresh-hope-for-civil-society-right-wing-populist-defeated-in-slovenia/
https://lens.civicus.org/a-defeat-for-populism-in-the-czech-republic/


 

 

االستفتاء  عىل  املضللة  املعلومات  أثَّرت  تشييل،  ويف 
الذي أدى إىل رفض دستور جديد تقدمي، كام تساعد 
يف  السيطرة  تحت  للحرب  املناهضة  املشاعر  إبقاء  يف 
للمسلمني  املعادية  الهندوسية  القومية  وتعزيز  روسيا، 
أتباع  نهج  عىل  والحفاظ  الهند،  يف  الحاكم  الحزب  يف 

ترامب عىل قيد الحياة يف الواليات املتحدة األمريكية.

املؤامرة يف ظل  ونظريات  املضللة  املعلومات  وازدادت 
مجاالت  من  مجال  كل  تعكري  إىل  أدى  مامَّ  الجائحة، 
الخطاب العام، من اللقاحات إىل تغري املناخ إىل قضايا 
خطاب  وتطبيع  العرقية  والقضايا  االجتامعي  النوع 

الكراهية واألفكار املتطرفة. 

وتضخ الدول االستبدادية القوية معلومات مضللة لزرع 
بشأن  االرتباك  وتعزيز  الدميقراطيات  يف  االستقطاب 
انتهاكات حقوقها، مثل الفظائع التي ارتكبتها روسيا يف 

أوكرانيا وانتهاكات الصني املنهجية يف شينجيانغ.

للمعلومات  هدفًا  املدين  املجتمع  يكون  ما  وغالبًا 
املضللة وخطاب الكراهية، ال سيام عندما يأيت النشطاء 
حقوقهم.  عن  يدافعون  أو  املستبعدة  الجامعات  من 
النساء  حقوق  عىل  الرد  يف  املضللة  املعلومات  وتنترش 
ومجتمع امليم عني+، فهي منترشة يف الحروب الثقافية 
التي تشنها شبكات عاملية مؤثرة وذات موارد جيدة من 
عىل  واملتفوقة  والقومية  املتطرفة  املحافظة  الجامعات 
البيض، مبا يف ذلك تلك التي تهاجم حقوق املرأة باسم 
ما تصفه بحقوق الجنني، بينام تهاجم حقوق العابرين/

ات باسم حقوق املرأة.

عىل  متناسب  غري  بشكل  املجموعات  هذه  وتؤثر 
املتسقة  الرجعية غري  التحركات  العام، ومتكن  الخطاب 
مع املناخات األكرث اعتدااًل يف الرأي العام، كام يف حالة 

جبهتني  عىل  النضال  تركيز  مع  عني+،  امليم  مجتمع 
القدمية  القوانني  تظل  حيث  التجريم،  إلغاء  عريضتني: 
ضد السلوك املثيل؛ واملساواة يف الحق يف الزواج، حيث 
زواج  أصبح   ،2022 عام  ففي  حوله.  النقاش  يتقدم 
بينها  من  البلدان،  من  العديد  يف  حقيقة  املثليني/ات 
 – كاريبية  دول  ثالث  ألغت  حني  يف  وسويرسا،  تشييل 
ونيفيس  كيتس  وسانت  وبربادوس،  وبربودا،  أنتيغوا 
الجنسية  العالقات  تُجرِّم  التي  االستعامرية  القوانني   –

املثلية.

إمنا  الالتينية،  أمريكا  تجتاح  التي  التقدمية  املوجة 
الحركات  من  عقود  لعدة  استمرت  لجهود  نتيجة  هي 
االحتجاجات  من  ساحة،  كل  يف  النشطة  االجتامعية 
رفيعة  واملشاركة  اإلقليمية  الشبكات  إىل  الشوارع  يف 
االعرتاف  ويأيت  الحكومية.  املؤسسات  مع  املستوى 
بالحقوق الجنسية واإلنجابية عادة من خالل الربملانات 
ويف  لالستفتاءات.  نتيجة  آلخر  وقٍت  ومن  املحاكم،  أو 
خالل  من  تقدم  أُحرز  الكاريبية،  الكومنولث  منطقة 
اسرتاتيجية التقايض متعددة األقطار املتبعة يف املحاكم 

واإلقليمية. الوطنية 

هدفًا  املدين  املجتمع  االنتصارات  هذه  جعلت  وقد 
املدين  املجتمع  يواجه  حيث  العنيفة.  الفعل  لردود 
الدفاع عن نفسه،  اآلن تحديًا متعدد األوجه يتمثل يف 
العام  الدعم  ومقاومة محاوالت عكس املكاسب، وبناء 

لضامن دعم التغيري القانوين من خالل تغيري املواقف.

املجتمع املدين هو القوة الرئيسية وراء 
الضغط من أجل العمل املناخي

ناقوس  تدق  التي  القوة  هو  املدين  املجتمع  يزال  ال 

األمريكية. املتحدة  الواليات  حظر اإلجهاض يف 

من الواضح أن صناعة التكنولوجيا ال ترقى إىل مستوى 
تزدهر  أنها  أقلها  ألسباب  املشكلة،  مع  التعامل  تحدي 
الناس  جذب  عىل  خوارزمياتها  تعمل  حيث  بسببها، 
من خالل إطعامهم محتوى متطرف ومبسط عىل نحو 
متزايد يعزز وجهات نظرهم السابقة، ويشوه منظورهم 

ويعزلهم عن وجهات النظر املتنوعة.

مبادرات التدقيق يف الحقائق ليست سوى خطوة أوىل 
ويطمسها حجم املهمة الهائل. يبقى تحدي صياغة جهد 
املعلومات  نرش  ملكافحة  األوجه  متعدد  مشرتك  عاملي 
لوسائل  أفضل  تنظياًم  يشمل  أن  يجب  والذي  املضللة، 
تطويره  يتم  التكنولوجيا،  وصناعة  االجتامعي  التواصل 
ويشمل ضامنات حرية  التشاركية  العمليات  من خالل 

التعبري.

عىل عكس التوقعات، الحركات املدافعة 
امليم عني+  ومجتمع  املرأة  عن حقوق 

تحقق مكاسب

دفع  املدين  املجتمع  يواصل  الصعاب،  من  الرغم  عىل 
عناوين  املتحدة  الواليات  احتلت  فقد  التقدم.  عجلة 
عليا  محكمة  عن  حكم  صدر  عندما  العاملية  الصحف 
متيل إىل السياسة بتقييد حقوق اإلجهاض، مغرقًا بذلك 
العاملي  االتجاه  أن  خاصة  اليأس،  يف  النساء  ماليني 
يسري يف مسار عكيس، نحو التحرير، ال سيام يف أمريكا 
الالتينية، حيث اعرتفت كولومبيا والعديد من الواليات 

اإلجهاض. بحقوق  مؤخرًا  املكسيكية 

بحقوق  يتعلق  فيام  تقدمي  االتجاه  فإن  وباملثل، 
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والتلوث  املناخ  لتغري  الثاليث  التهديد  بشأن  الخطر 
املدين  املجتمع  يحث  إذ  البيولوجي،  التنوع  وفقدان 
باستخدام كل أسلوب متاح، من االحتجاج  العمل  عىل 
يف  والدعوة  التقايض  إىل  املبارش  والعمل  الشوارع  يف 

الوطنية والعاملية. الساحات 

اتخاذ اإلجراءات مجدًدا يف عام  الحاجة إىل  وقد ثبتت 
2022 من خالل قامئة طويلة أخرى لظروف طقٍس قاٍس، 
تشمل فيضانات مدمرة تركت باكستان مغمورة باملياه.

الطوارئ  حالة  املدين  املجتمع  طاقة  أبقت  لقد 
اتخاذ  إىل  وأدت  أعاملها،  جدول  رأس  عىل  املناخية 
املناخ  قمة  وافقت   ،2022 عام  ففي  الخطوات.  بعض 
عىل  أخريًا  والعرشين  السابعة  دورتها  يف   COP27
العامل  جنوب  دول  لتعويض  صندوق  تطوير  يف  البدء 
وهي  املناخ،  تغري  عن  الناجمة  واألرضار  الخسائر  عن 
خطوة جاءت بعد سنوات من منارصة املجتمع املدين. 
الدول  التزمت  أخرى،  نفسه، يف قمة كربى  الوقت  ويف 
ملحاولة  البيولوجي  للتنوع  جديد  عاملي  بإطار 

الحفاظ عىل أصول الكوكب ووقف دورات التدمري.

املناخ  بشأن  العاملية  القرارات  أن  هو  هنا  والتحدي 
والبيئة عادة ما يتم تجاهلها. واألهم من ذلك، ال يوجد 
الوقود  استخدام  إنهاء  باإلرساع يف  التزام  أي  اآلن  حتى 
للضغوط  استجابة  ففي  متاًما،  العكس  بل  األحفوري. 
قامت  ألوكرانيا،  الرويس  الغزو  نتيجة  اإلمدادات  عىل 
مزيد  أجل  من  قصرية  ملدة  بالدفع  الدول  من  العديد 
من  ا  جدًّ ضئيلة  نسبة  تذهب  االستخراج.  عمليات  من 
متويل  إىل  املسجلة  األحفوري  للوقود  الحالية  األرباح 

املجموعات  حقوق  وإنكار  مستقبلهم،  برسقة  تهدد 
املستبعدة التي ينتمون إليها أو ميثلون حلفاء لها.

أفقيًّا،  نفسها  الجديدة  املجموعات  من  العديد  تنظم 
ومييلون  املوزعة،  القيادة  وتزرع  تشاركيًّا،  نهًجا  وتتبنى 
تحقيق  وميكنهم  الطوعية،  املشاركة  عىل  االعتامد  إىل 
تداخاًل  أكرث  يكونون  ما  وغالبًا  ا.  جدًّ بالقليل  الكثري 
إلجراء  جاهدين  ويسعون  رسوًخا،  األكرث  نظرائهم  من 
مبا  للمجتمع،  التقليدية  الصدع  خطوط  عرب  اتصاالت 
والعقيدة. وقد شوهد هذا يف  والِعرق  الطبقة  ذلك  يف 
املثال  سبيل  عىل  العام،  هذا  احتجاجات  من  العديد 
ذات  االقتصادية  الصدمات  أدت  حيث  رسيالنكا،  يف 
متنوعة  مجموعات  ع  تجمُّ إىل  املدى  البعيدة  التأثريات 

مًعا عرب انقسامات راسخة.

وقد أظهرت أشكال ومامرسات املجتمع املدين الجديدة 
حول  أسئلة  هناك  تظل  لكن  باإلعجاب،  جديرة  مرونة 
الطويل. فهي ال تتالءم بدقة مع  استدامتها عىل املدى 
مناذج توفري املوارد التقليدية للمجتمع املدين، وقد يكافح 
وميكن  لدعمها.  الطرق  أفضل  إليجاد  والحلفاء  الرشكاء 
عنارص  بني  باالنفصال  تتعلق  تحديات  هناك  تكون  أن 
املجتمع املدين املختلفة. وهناك أيًضا حدود للمشاركة، 
الرعاية  الحاجة إىل تجنب اإلرهاق وضامن  تنعكس يف 
لقدرة  حدود  هناك  ستكون  أنه  املؤكد  ومن  الذاتية. 
الناس عىل التطوع عىل املدى الطويل، مع بدء العمل 
هي  الرئيسية  التحديات  وأحد  األبوية.  واملسؤوليات 
لتحقيق  وتوجيهها  الهائلة  الطاقة  هذه  عىل  الحفاظ 
يف  مطلوبة  أنها  الواضح  من  التي  الجذرية  التغيريات 

العامل اليوم.

حقيقي لالنتقال إىل الطاقات املتجددة. وال تزال القوة 
السياسية للويب الوقود األحفوري غري مترضرة.

الحركة  عىل  الحفاظ  تحدي  املدين  املجتمع  يواجه  كام 
عىل  متزايدة  قيوًدا  يشمل  الذي   - القمع  مواجهة  يف 
ومجموعات  الشعبية  القواعد  ضد  والعنف  االحتجاج 
االستخراجية  املبادرات  تقاوم  التي  األصليني  السكان 
عىل  للحفاظ  جديدة  طرق  إيجاد  يف  االستمرار  مع   -
امللحة  الحاجة  عن  واإلبالغ  الجمهور،  انتباه  جذب 

التخاذ إجراءات ملعالجة حالة الطوارئ املناخية.

نفسه  اخرتاع  يُعيد  املدين  املجتمع 
للتكيف مع تغري العامل

والتحديات  املدين  الفضاء  عىل  الضغوط  سياق  يف 
ويوسع  وينوع  املدين  املجتمع  ينمو  الضخمة،  العاملية 
املدين  املجتمع  يزال  وال  العمل.  أساليب  من  مخزونه 
يتطور باالستفادة من مواطن قوته الخاصة، مثل التنوع 

والقدرة عىل التكيف واإلبداع.

واليوم، يأيت الكثري من الطاقة الثورية يف املجتمع املدين 
من خارج عامل املنظامت غري الحكومية، من مجموعات 
وتقودها  تشكلها  ما  وغالبًا  رسمية،  غري  صغرية  شعبية 
من  العديد  ويف  األصليون.  والسكان  والشباب  النساء 
 - الشباب  يكون  اليوم،  الجامهريية  التعبئة  حاالت 
يتخذون  حيث  الطليعة،  يف   - الشباب  صغار  وأحيانًا 
مبارش،  بشكل  تهمهم  التي  القضايا  بشأن  إجراءات 
التي  املناخ  وأزمة  االقتصادية،  الفرص  انعدام  مثل: 
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ولكنه  واألزمات،  للرصاعات  يستجيب  املدين  املجتمع 
انتقامية. وهناك حاجة ملحة إىل حملة  أفعااًل  يواجه 
الحيوية  باألدوار  االعرتاف  لكسب  النطاق  واسعة 
للرصاعات  االستجابة  يف  املدين  املجتمع  يؤديها  التي 
واألزمات. يجب عىل أطراف النزاعات واملجتمع الدويل 
االلتزام باالعرتاف بحقوق املجتمع املدين واحرتامها يف 

حاالت النزاع، ودعم كامل نطاق أدواره.

ا يف  أثبتت التعبئة العامة واسعة النطاق أنها مهمة جدًّ
تشكيل جدول األعامل العام، والضغط من أجل تغيري 
وهناك  الحقوق.  عىل  الهجامت  ومقاومة  السياسات 
املدين  املجتمع  قبل  من  الرتكيز  من  مزيد  إىل  حاجة 
السلمي،  التجمع  حرية  حامية  عىل  الداعمة  والدول 
مبا يف ذلك من خالل وضع إجراءات وقائية، والدعوة 
إىل إصالحات إنفاذ القانون، وضامن محاسبة مرتكبي 

العنف ضد املتظاهرين.

واحدة.  لعملة  االقتصادي وجهان  والخلل  املناخ  أزمة 
محو  تعزيز  عىل  املدين  املجتمع  يعمل  أن  ويجب 
النظام  يف  املتأصلة  العيوب  ونقد  االقتصادية  األمية 
الذي يفيد األثرياء ويعتمد بشكل  العاملي  االقتصادي 
كبري عىل الوقود األحفوري. وميكن أن تشمل مجاالت 
للحامية  الدنيا  والحدود  التصاعدية،  الرضائب  الدعوة 
واالعرتاف  الشامل،  األسايس  والدخل  االجتامعية، 
بالنقابات، والتحول العادل يف مجال الطاقة، والتنظيم 

الفعال لألعامل التجارية.

الوطني  املستويني  عىل  االسرتاتيجي  التقايض  أثبت 
والدويل أنه اسرتاتيجية فعالة لتوسيع نطاق الحقوق، 
وحقوق  املناخي  العمل  أجل  من  النضال  ذلك  يف  مبا 
عىل  ويجب  عني+.  امليم  ومجتمع  األصليني  السكان 
املتاحة،  األساليب  جميع  استخدام  املدين  املجتمع 
التغيري  ودفع  الحقوق  إلعامل  التقايض،  ذلك  يف  مبا 

التدريجي.

لرفع مستوى  األهمية  بالغ  أمر  اإلعالم  إرشاك وسائط 
الوعي العام بقضايا مثل تغري املناخ، واملساواة املبنية 
عىل النوع االجتامعي، وكسب التأييد للعمل. وينبغي 
اإلعالم  وسائط  مع  يقيم رشاكات  أن  املدين  للمجتمع 

كجزٍء من اسرتاتيجياته للدعوة وتنظيم الحمالت.

أجل  من  الكفاح  يف  حيوي  الوطني  عرب  التضامن 
يعمل  أن  املدين  للمجتمع  وينبغي  الرتاجع.  مقاومة 
املدين  املجتمع  شبكات  عضوية  وتعزيز  تقوية  عىل 
الرسيع  النرش  يتيح  الوطنية ونطاق وصولها، وأن  عرب 

للتضامن والدعم عندما تتعرض الحقوق للهجوم.

فعالية  أكرث  عاملي  حكم  نظام  إىل  ماسة  حاجة  هناك 
املدين  املجتمع  عىل  ويجب  ودميقراطية.  وشمولية 
خطط  يف  قدًما  للميض  الداعمة  الدول  مع  العمل 
التابع لألمم املتحدة، ومقرتحات  إصالح مجلس األمن 
األخرى  الدولية  واملؤسسات  املتحدة  األمم  باب  لفتح 

أمام مزيد من املشاركة العامة والرقابة.

ميكن للتحوالت السياسية أن تخلق تهديدات أو فرًصا 
سيايس  تغيري  يحدث  عندما  وحتى  املدين.  للمجتمع 
يقظًا  يظل  أن  املدين  املجتمع  عىل  يجب  تقدمي، 
السياسيني وااللتزام بوعودهم  القادة  لضامن محاسبة 
لعالمات  متيقظًا  يكون  أن  ويجب  التغيري،  إلحداث 

اإلنذار املبكر لرد الفعل العكيس.

مشاركة املجتمع املدين أمر بالغ األهمية لضامن إجراء 
يف  الدميقراطي.  الحكم  وكفالة  ونزيهة  حرة  انتخابات 
أدوار  تشمل  أن  يجب  االنتخابات،  تسبق  التي  الفرتة 
املجتمع املدين الدفاع عن الحقوق االنتخابية، وتقديم 
التصويت،  أنظمة  نزاهة  ومراقبة  للناخبني،  التوعية 
وتعزيز النقاش املدين، ودعوة املرشحني لاللتزام بحامية 
الحقوق والحريات والعمل عىل أساسها، باإلضافة إىل 

العدالة االجتامعية. قضايا 

املدين  املجتمع  جهود  املضللة  املعلومات  نرش  يعيق 
املجتمع  تهاجم  التي  الرجعية  والقوى  التغيري،  لدفع 
يضطلع  أن  املدين  للمجتمع  وينبغي  تستغلها.  املدين 
بدور قيادي يف وضع اسرتاتيجيات ملكافحة التضليل، مبا 
يف ذلك فحص الحقائق، وتعزيز محو األمية اإلعالمية، 
تنظيمية  معايري  إىل، وفرض  الدعوة  ذلك،  واألهم من 
أكرث رصامة عىل رشكات وسائط اإلعالم االجتامعية، مبا 

يتفق مع احرتام حرية التعبري.
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يف عامل تشوبه العديد من الرصاعات واألزمات، يواصل 
املجتمع املدين التعبئة، حيث يعمل عىل حامية الناس 
يف الخطوط األمامية، والحفاظ عىل األرواح، والوصول 
وخدمة  الحكومات،  عنهم  تخلت  الذين  أولئك  إىل 
يف  مبا  النزاعات،  من  ترضًرا  األكرث  املستبعدة  الفئات 
ذلك املاليني من املرشدين داخل البلدان وعرب الحدود. 
الحقوق،  الدفاع عن  املدين كذلك عىل  املجتمع  يعمل 
انتهاكات،  ترتكب  التي  النفوذ  ذات  القوى  ومحاسبة 

وتوثيق انتهاكات الحقوق بهدف املالحقة القضائية. 

وقد تم إثبات أهمية املجتمع املدين مراًرا وتكراًرا من 
جائحة  أثناء  العاملية  الطوارئ  لحالة  االستجابة  خالل 
خضم  يف  واضًحا  الحيوي  دوره  يزال  وال  كوفيد-19. 
العامل  أنحاء  العديد من الرصاعات املحتدمة يف جميع 
إثيوبيا  يف  أيًضا  ولكن  أوكرانيا،  يف  فقط  ليس  اليوم، 
وكذلك  الكثري،  وغريها  الساحل،  ومنطقة  وسوريا 
األزمات اإلنسانية يف العديد من البلدان األخرى، مثل 

أفغانستان وهايتي وميامنار.

حرب روسيا عىل أوكرانيا
روسيا  غزو  منذ  العام  عىل  قلياًل  يزيد  ما  مر  لقد 
تكاليف  رفع  مامَّ  عاملي،  تأثري  للحرب  كان  ألوكرانيا. 
األساسية  املستلزمات  سعر  وجعل  والغذاء،  الوقود 

يف ظل هذا الوضع القايس، يقوم املجتمع املدين األوكراين 
تطوعي  جهد  أتاح  لقد  أبًدا.  ليتخيلها  يكن  مل  بأشياء 
ضخم لألفراد تقديم املساعدة اإلنسانية الحيوية، حيث 
والطبية،  الغذائية  اإلمدادات  بتوزيع  املتطوعون  يقوم 
وعالج الجرحى واملصابني بصدمات نفسية، والبحث عن 
للمرشدين  واإلقامة  النقل  وسائل  وتنظيم  املفقودين، 
العثور  الالجئني األوكرانيني يف  داخليًّا، ومساعدة ماليني 

عىل شبكات دعم يف البلدان املجاورة.

التضامن  أجل  من  دولية  بحمالت  مدعوم  هذا  وكل 
موقف  اتخاذ  عىل  الدولية  واملؤسسات  الدول  وحث 
ونخبتها  املالية  مصالحها  ذلك  يف  مبا  روسيا،  ضد  قوي 

االقتصادية.

اإلنسان      حقوق  منظامت  مع  نعمل  نحن 
فرنسا  مثل  األوروبية،  البلدان  يف  الرشيكة 
وأملانيا، حتى تضغط عىل حكوماتها الوطنية. وواصلت 
بعض الدول التعامل عىل النحو املعتاد مع روسيا، عىل 
تتخذ  أن  إىل  بحاجة  نحن  للحرب.  رفضها  من  الرغم 
تنقذ  أن  شأنها  من  التي  السياسية  القرارات  حكوماتها 

األرواح األوكرانية. 

يف  وتسبب  األشخاص،  من  املاليني  متناول  عن  بعيًدا 
وقد  الجامهريية.  االحتجاجات  من  كبرية  موجة  اندالع 
فقد  أيًضا،  وخيمة  العاملية  السياسية  العواقب  كانت 
والتوترات  الدويل،  النظام  حول  التساؤالت  تجددت 
شامل  حلف  حول  والجدال  األورويب،  االتحاد  داخل 
وعمق  األوروبية،  االنتخابات  عىل  والتأثريات  األطليس، 
وزيادة  املمنهج،  الرويس  التضليل  الحرب  تأثريات  من 

انتشار نظريات املؤامرة اليمينية املتطرفة.

منذ  األرواح  يف  فادحة  خسائر  الحرب  خلفت  لقد 
اندالعها، وشهدت أغلب مناطق أوكرانيا هجامت روسية. 
التقديرات اختالفًا كبريًا، فمن املرجح  ويف حني تختلف 
أن عرشات اآلالف من املدنيني قد قُتلوا، وتزايدت األدلة 
الروسية عىل نطاق  القوات  ارتكبتها  التي  الجرائم  عىل 
واسع ضد حقوق اإلنسان. فقد أوضح انسحاب روسيا 
وجود  مع  غزوها،  حقيقة  املايض  مارس  يف  بوتشا  من 
التي تشمل اإلعدام  الفظائع  أدلة مثرية لالشمئزاز عىل 
ذهبت  لقد  والتعذيب.  واالغتصاب،  محاكمة،  دون 
ملحاولة  النووية  الحرب  بشبح  التذرع  حد  إىل  روسيا 

ردع الدول عن تقديم املساعدة ألوكرانيا. 

د  وموحَّ حازم  رد  إىل  الحاجة 
عىل العدوان الرويس

مركز  ماتفيتشوك،  أوليكساندرا 
أوكرانيا املدنية،  الحريات 
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إىل جانب ذلك، تأيت الجهود لجمع األدلة عىل انتهاكات 
وقادته  بوتني  فالدميري  مساءلة  بهدف  اإلنسان،  حقوق 
التي  األدلة  تكون  وقد  األيام.  يوٍم من  عن جرامئهم يف 
لألمم  التابعة  الرصد  آليات  لعمل  حيوية  جمعها  تم 
الجنائية  املحكمة  بدأته  الذي  والتحقيق  املتحدة، 

الدولية يف شهر مارس من العام املايض.

عندما بدأت روسيا غزوها ألوكرانيا، انضممت     
املحققني  من  ميداين  فريق  إىل  الفور  عىل 
الذين يعملون لياًل ونهاًرا لتوثيق جرائم الحرب الروسية 
أدلة  فريقنا  أعضاء  جمع  الحني،  ذلك  ومنذ  بلدنا.  يف 
عىل القصف العشوايئ والهجامت املوجهة ضد املدنيني، 
والجرائم البيئية، وغريها من االنتهاكات ألعراف الحرب. 

النساء  تلعب  األزمات،  أوقات  غالبًا يف  الحال  وكام هو 
الجيش،  يف  يخدمن  النساء  بعض  أن  فرغم  كبريًا،  دوًرا 
تاركني  السالح،  حملوا  الذين  أغلب  هم  الرجال  أن  إال 
للنساء مسؤولية كل يشٍء آخر تقريبًا. وكانت منظامت 
املجتمع املدين القامئة حيوية أيًضا، إذ أعادت تخصيص 
بحقوق  املتعلقة  اإلنسانية  لالستجابة  برسعة  مواردها 
املجتمع  يف  االستثامر  أن  أوكرانيا  وكشفت  اإلنسان. 
االجتامعي،  النسيج  جوهر  من  جزًءا  باعتباره  املدين، 
هو استثامر يف القدرة عىل الصمود، بل ميكن أن يعني 

الفرق بني الحياة واملوت باملعنى الحريف.

متكني  يُحدثه  أن  ميكن  الذي  الفرق  بوتني  يعرف 
مجال  إبطال  ملواصلة  تحرك  ولذلك  املدين،  املجتمع 
احتشد  الحرب،  بداية  فور  الرويس.  املدين  املجتمع 
وتم  مؤكد.  القمع  أن  يعلمون  وهم  لالحتجاج،  الناس 
تم  أنه  إىل  تشري  التقديرات  بعض  كبرية.  أعداد  تجريم 
اعتقال أكرث من 19,000 شخص. كام أُلقي القبض عىل 
يف  كتابة  أي  من  خالية  الفتات  حملهم  ملجرد  أشخاص 

احتجاجات فردية.

املستقلة  اإلعالم  وسائل  عىل  القضاء  إىل  الرقابة  وأدت 
يفرض  قانون  صدر  املايض،  مارس  ويف  تقريبًا.  بالكامل 
أحكاًما بالسجن ملدد طويلة كعقوبة عىل نرش ما تسميه 
الدولة "معلومات كاذبة" عن الحرب. وُصنفت العديد 
أنها  عىل  املدين  املجتمع  ومنظامت  اإلعالم  من رشكات 

"عميلة لدى جهات أجنبية"، وأُغلقت. 

وقد لعبت املعلومات املضللة املنهجية أيًضا دوًرا رئيسيًّا 
يف  الجمهور  عىل  للحفاظ  الروسية  الحكومة  جهود  يف 
أعداد  منعت  العقاب  حتمية  جانب  إىل  والتي  صفها، 

االحتجاجات املناهضة للحرب من أن تصبح ساحقة.

ويُحظر      عسكرية.  رقابة  فرض  نشهد  إننا 
بأنها حرب.  أوكرانيا  حتى وصف األحداث يف 
الجنايئ، وهي نرش  القانون  وأُدرجت جرمية جديدة يف 

معلومات كاذبة عن علم حول القوات املسلحة. 

املؤيدة  األصوات  تجرأت  الحرب،  تقدم  مع  ولكن 
سيام  ال  الحريب،  املجهود  انتقاد  عىل  عادًة  للدولة 
الجزيئ  التجنيد  وإدخال  االنتكاسات  من  سلسلة  بعد 
أخرى  موجة  أثار  الذي  األمر  وهو  املايض،  سبتمرب  يف 
القتىل يف مزيد  تتسبب عائالت  االحتجاجات. وقد  من 
أعداد  تزايد  مع  خاصة  التغيري،  أجل  من  الضغط  من 

الضحايا. 

املدين      املجتمع  دعم  الدويل  للمجتمع  ميكن 
الرويس من خالل مشاركة معلومات صحيحة 
حول ما يحدث يف البالد. تركز غالبية منظامت املجتمع 
املدين والنشطاء من البلدان املجاورة، وكذلك منظامت 
الشعب  مساعدة  محاولة  عىل  الدولية،  املدين  املجتمع 
يف  زالوا  ما  الذين  أولئك  أو  الالجئني  سواء  األوكراين، 
ال  أنه  أعتقد  لكنني  متاًما،  مفهوم  أمر  وهذا  أوكرانيا. 
يواصلون  الذين  روسيا  يف  الناس  ينسوا  أن  لهم  ينبغي 

الدفاع عن السالم وحقوق اإلنسان. 

اليشء املؤكد أنه يف يوٍم من األيام سينتهي عهد بوتني، 
وستكون هناك حاجة إلعادة بناء الدميقراطية يف روسيا. 
مصحوبة  الصفر،  من  اإلعامر  إعادة  تأيت  أن  بد  وال 
الطريق،  ولتمهيد  مستقل.  مدين  مجتمع  يف  باالستثامر 
هناك حاجة إىل أعامل االحتجاج والتضامن، عىل الصعيد 
إليصال  روسيا؛  داخل  ممكن  حد  أقىص  وإىل  الدويل 
ليسوا  التغيري  يريدون  الذين  الروس  أن  مفادها  رسالة 
بشكل  يخاطرون  الذين  الشجعان  املنشقون  وحدهم. 
يف  أو  روسيا  يف  سواء  عالنية،  التحدث  خالل  من  كبري 
الدميقراطية  بناة  بصفتهم  الدعم  إىل  يحتاجون  املنفى، 

يف املستقبل.

عامل من الترشيد والهجرة 
شهدته  نزوح  أكرب  يف  ألوكرانيا  الرويس  الغزو  تسبب   

 

املجتمع  الصعبة:  للمهمة  استعداًدا 
املدين األوكراين يتصدى للحرب

املناهضة  الروسية  االحتجاجات 
للحرب: هل بوتني تحت ضغط؟

براينخ، تروث هاوندز، أوكرانيا ياروبولك 

روسيا  ،OVD-Info كوزنيتسوفا،  ماريا 

- نيليا راخيموفا، التحالف الرويس من 
التنمية املستدامة أجل 
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عام  نهاية  بحلول  الثانية.  العاملية  الحرب  منذ  أوروبا 
2022، أصبح حوايل مثانية ماليني أوكراين – نحو 20 يف 

املائة من سكان البالد قبل الحرب – الجئني.

ولكن بعيًدا عن األضواء، واصلت أزمات أخرى عديدة 
الظهور. فالرصاعات والكوارث مثل الفيضانات والجفاف 
والرصاع  السيايس  واالضطهاد  والعنف  الغذاء  وندرة 
الترشد،  إىل  أدت  عوامل  كلها  املناخ،  وتغري  االقتصادي 
بلدان  إىل  األرضية  الكرة  جنوب  بلدان  من  فقط  ليس 
الجنويب،  الكرة  نصف  بلدان  بني  أيًضا  ولكن  الشامل، 

وعىل نطاق واسع، داخل البلدان. 

زال  ما  بالدهم،  يف  الرصاع  من  عاًما  عرش  اثني  فبعد 
العامل،  يف  املرشدين  من  عدد  أكرب  ميثلون  السوريون 
انتهاكات  وانتشار  واالستبداد  العنف  من  فروا  أن  بعد 
حقوق اإلنسان. وهناك ما يقرب من 5.6 مليون الجئ 
بلدان  يف  يعيشون  باعتبارهم  حاليًّا  مسجلون  سوري 

ن شقوا طريقهم إىل أوروبا. مجاورة، أكرث بكثري ممَّ

يبدو أن العامل بدأ ينىس الالجئني السوريني. مل     
يُعد أحد يتحدث عنهم. لكن حقيقة حدوث 
أزمات جديدة ال تعني أن وضع الالجئني السوريني قد 

تحسن وأن القضية قد اختفت. 

يف أوروبا، أثار وجود املهاجرين من سوريا ودول آسيوية 
وإفريقية أخرى رد فعل شعبي كبري شجعته الجامعات 
زيادة  يف  رئيسيًّا  دوًرا  هذا  لعب  املتطرفة.  اليمينية 
املتطرفني،  اليمينيني  والسياسيني   �لألحزاب الدعم 
إيطاليا  يف  اليمني  إىل  األخرية  امليول  من  يتضح  كام 
مجدًدا  املدين  املجتمع  يُجرَّم  إيطاليا،  ففي  والسويد. 
لطاملا  البحر.  يف  للخطر  املعرضني  املهاجرين  إلنقاذه 
واجه السوريون استقبااًل أكرث دفئًا يف البلدان املجاورة، 

تصوير لوكاس بارث / رويرتز عرب صور جالو

سريين دردري ومحمود عبد الله، منظمة املعونة 
لبنان األدىن،  الرشق  لالجئني يف  األمريكية 

يتجمع الناس حول أمل الصغرية ، دمية يبلغ طولها 3.5 مرت لفتاة سورية الجئة ، خالل جولة بطول 8000 كيلومرت عرب أوروبا ، من تركيا إىل اململكة املتحدة ، لزيادة الوعي 
مبحنة الالجئني الشباب. شتوتغارت ، أملانيا ، 1 أكتوبر 2021.
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ولكن هذا يتغري، خاصة يف تركيا. إذ تستضيف أكرب عدد 
مليون   3.5 بنحو  يُقدر  والذي  السوريني،  الالجئني  من 
شخص. ولطاملا استخدم الرئيس السلطوي رجب طيب 
أردوغان املهاجرين النتزاع املوارد واستخالص التنازالت 
املعيشة  غالء  أزمة  مع  ولكن  األورويب،  االتحاد  من 
الشديدة، التي وضعت نتيجة انتخابات مايو 2023 يف 
موضع شك، كان رد أردوغان هو جعل الالجئني هدفًا. 

ومستقبل      الهجرة  تصبح  أن  مفاجئًا  ليس 
أعامل  جدول  يف  الرئييس  البند  هي  الالجئني 
األمثل يف  الفداء  الرتكية. فالالجئون هم كبش  السياسة 
القضية  هذه  السياسيون  ويستخدم  األزمات.  أوقات 
إلعادة توجيه غضب الناس نحو الالجئني بداًل من إلقاء 
معالجة  من  يتمكنوا  مل  الذين  السياسيني  عىل  اللوم 

مشاغلهم. 

العنف،  إىل  أدت  حتى  األجانب  كراهية  وتصاعدت 
وتعرض الالجئون للتهديد بالرتحيل إىل سوريا، ويشمل 
علًنا.  رأيهم  عن  لتعبريهم  بعضهم  من  االنتقام  ذلك 
حكم  من  الهاربني  الحكومة  ت  صدَّ نفسه،  الوقت  ويف 
نحو  سيايس  سباق  ويف  أفغانستان.  يف  الديني  طالبان 
لديه  َمن  عىل  املعارضون  السياسيون  يتنافس  القاع، 
الوضع  الهجرة، وقد تفاقم  املوقف األكرث رصامة بشأن 
بشكل أكرب مع الزالزل املدمرة التي تعرضت لها سوريا 
شامل  يف  النازحون  كان  حيث   ،2023 فرباير  يف  وتركيا 
أجل  يكافحون من  وكانوا  األكرث ترضًرا،  بني  سوريا من 

الحصول عىل املساعدة.

مل يحدث تحسن كبري يف حياة الجئي الروهينغا الذين 
أُجربوا عىل الفرار من ميامنار، حيث ُحرموا من الجنسية 
منذ فرتة طويلة، ويتعرضون يف بنغالديش لقيود قاسية 
تحد من قدرتهم عىل التعبري العلني، بينام يتعرضون يف 
محنتهم  أن  ويبدو  للمسلمني.  املعادية  للكراهية  الهند 
نُسيت بدرجة كبرية، واآلن يحكم بلدهم الجيش الذي 
وبينام  ضدهم.  الجامعية  اإلبادة  ألعامل  العنان  أطلق 
من  الكفاح  يواصلون  فإنهم  للعودة،  فرصة  ينتظرون 

أجل معاملة أقل عدوانية يف البلدان املضيفة لهم. 

مل يحدث أي تغيري يف وضعنا منذ عام 2017.     
حول  اجتامعات  هناك  كانت  أنه  صحيح 
والجامعات  املنظامت  من  العديد  وأن  الروهينغا، 
أصدرت بيانات حول وضعنا، إال أن كل هذه االجتامعات 
املطروحة  والحلول  إيجابية،  نتائج  تحقق  مل  والبيانات 

إلنهاء الرصاع ما زالت تساوي صفرًا. 

االقتصادي  االنهيار  من  الفارون  الفنزويليون  وجد 
بني  غادر  وقد  التضامن.  من  املزيد  السيايس  والقمع 
عامي 2015 و2022 نحو سبعة ماليني فنزوييل بالدهم، 
وهم ميثلون أكرب عدد يشق طريقه إىل كولومبيا. ويواجه 
من  متعددة  وأشكااًل  التمييز  الفنزويليون  املهاجرون 
اإلقصاء. وقد كانت هناك احتجاجات ضد املهاجرين يف 
تشييل وبريو، لكن هناك فرق إيجايب، وهو عدم وجود 
لتحقيق  مُتارَس  السياسيني  قبل  من  لألجانب  كراهية 

مكاسب سياسية.

من      املهاجرين  من  األخرية  املوجة  شملت 
فنزويال عدًدا أكرب بكثري من األشخاص يف حالٍة 
املجتمع،  استجابة  عىل  طلبًا  خلق  مامَّ  الضعف،  من 
البالد  وبدأت  الكولومبية.  الدولة  عىل  ذلك  وفوق 
يتذكر  إذ  واالمتنان،  التضامن  منطق  مبوجب  تعمل 
تستقبل  املايض  يف  كانت  فنزويال  أن  الكولومبيون 

الكولومبيني. املهاجرين 

كبري  جسدي  لخطر  أنفسهم  يُعرِّضون  الناس  يزال  ال 
فجوة  يعربون  الالتينية،  أمريكا  ففي  الهجرة.  أجل  من 
دارين بني كولومبيا وبنام – حوايل 60 مياًل من الغابات 
موطًنا  تُعترب  والتي  واملستنقعات،  الكثيفة  املطرية 
من  بحرًا  وينطلقون   – العنيفة  اإلجرامية  للعصابات 
املتحدة  الواليات  إىل  الوصول  أمل  عىل  كوبا  سواحل 
أكرث  أحد  املتوسط  األبيض  البحر  يزال  وال  األمريكية. 
طرق الهجرة خطورة يف جميع أنحاء العامل، حيث يضع 
الناس أنفسهم تحت رحمة عصابات االتجار، ويُبحرون 
يف قوارب صغرية غري مالمئة؛ ألن القيود جعلت الطرق 
تزال  ال  األرقام  أن  حني  ويف  مستحيلة.  أمانًا  األكرث 
مرتفعة  تُعترب  أنها  إال   ،2015 عام  ذروة  عن  منخفضة 
رغم ذلك؛ إذ إنها وصلت إىل نحو 600,000 شخص، وما 
يقرب من 2,000 قتيل أو مفقود يف عام 2022 وحده.

ووسائطه  الحاكم  الحزب  أثار  املتحدة،  اململكة  ويف 
اإلعالمية حالة من الذعر األخالقي حول عبور القوارب 
أعلنت  املايض،  أبريل  ففي  اإلنجليزية.  للقناة  الصغرية 
اللجوء إىل رواندا،  اتفاقية لرتحيل طالبي  الحكومة عن 
فيام بدا األمر كمحاولة لردع الناس عن العبور. وميكن 
بإرسالهم  التخلص من األشخاص  النتيجة هي  أن تكون 
إىل دولة استبدادية ذات سجل مروع يف مجال حقوق 

اإلنسان ليس لهم أي عالقة بها.

تركيا: استهداف الالجئني يف تصاعد 
األجانب لكراهية 

يزالون  ال  الروهينغا  الالجئون 
بعيدين عن وطنهم

املدين،  املجتمع  يف  ناشط  أكباير،  ديالن 
تركيا

مانيتاس  مؤسسة  فاريا،  عايدة  كارمن 
كولومبيا أمارياس، 

طالب  شبكة  ساويدالله،  مونغ 
بنغالديش الروهينغا، 
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يسود القلق املُسيَّس من الهجرة يف جميع أنحاء أوروبا. 
أخرى،  توتر  بؤرة  هي  املغرب  يف  اإلسبانية  واألرايض 
الناس ملحاولة دخول أرايض االتحاد  حيث يتجمع فيها 
أثناء  هناك  األشخاص  من  العديد  تويف  وقد  األورويب، 
الذي  األمر  املايض،  يونيو  يف  الجامعي  العبور  محاولة 
يُسلط الضوء عىل مخاطر اتباع نهج يدفعه البحث عن 
األمن للتمكن من الهجرة، وعدم املساءلة عن انتهاكات 

الحقوق.

وال تزال الهجرة قضية سياسية كربى يف الواليات املتحدة 
األمريكية أيًضا. ففي عام 2022، تجاوز عدد املهاجرين 
غري الرشعيني الذين يعربون الحدود حوايل 2.76 مليون 
بأكرث  السابق  القيايس  الرقم  يحطم  ما  وهو  مهاجر، 
كبرية  بنسبة  الزيادة  هذه  وتُعزى  مهاجر.  مليون  من 
مامَّ  والنيكاراغويون،  الكوبيون  يليهم  الفنزويليني،  إىل 
محركًا  السيايس  القمع  يكون  أن  ميكن  كيف  يوضح 
لدرجة  كبرية  بأعداد  الفنزويليون  وصل  وقد  للهجرة. 
املمكن  من  أصبح  فقد  السياسة،  تغيري  فرضت  أنها 
لدواٍع  املدة  ومحدودة  مرشوطة  تصاريح  منحهم  اآلن 

إنسانية، ولكن ليس للمواطنني اآلخرين. 

وقد أظهر عام 2022 أننا يف عامل الهجرة. سيبقى الناس 
تقتلعهم  التي  املتعددة  األزمات  ألن  تنقُّل  حالة  يف 
تنكر هذه  التي  السياسات  لكن  الحدوث.  يف  ستستمر 
تعزيز  إىل  الدول  وتسعى  مهيمنة،  زالت  ما  الحقيقة 
الجذرية  األسباب  معالجة  من  بداًل  الدفاع  وسائل 

للهجرة.

رئييس  بشكٍل  به  حظي  الذي  الحار  الرتحيب  يتناقض 
الذين  اليمينيني  القادة  قبل  من  حتى  األوكرانيون، 
اعتادوا تأجيج كراهية األجانب من أجل تحقيق مكاسب 
االفتقار  مع  حاد،  بشكل  ذلك  يتم  ما  وعادة  سياسية، 
دول  أثبتت  عندما  لكن  لآلخرين.  املقدمة  الضيافة  إىل 
االتحاد األورويب قدرتها عىل االستجابة بفعالية وبشفقة 
املهاجرين غري  العداء تجاه  أن  الهجرة، أوضحت  ألزمة 
البيض وغري املسيحيني ليس خياًرا ال مفر منه، بل هو 

خيار سيايس واٍع.

تتعامل النخبة السياسية مع الهجرة عىل أنها     
تهدد  وظاهرة  عليها،  السيطرة  يجب  مشكلة 
بأي  ذلك  إيقاف  يجب  وبالتايل  بلداننا،  وقيم  رفاهية 
مثن. والحقيقة مختلفة: الهجرة لن تتوقف، ولن تؤدي 
للمهاجرين  املعاناة  من  مزيد  إىل  إال  وقفها  محاوالت 

الذين ميرون عرب نقاط التفتيش. 

األزمة عرب منطقة الساحل
لشامل  قلق  أوكرانيا مصدر  روسيا عىل  تبدو حرب  قد 
ألمناط  التفسريات  أحد  هذا  عموًما.  األرضية  الكرة 
بروسيا،  املتعلقة  القرارات  عىل  املتحدة  األمم  تصويت 
دول  قبل  من  لبوتني  اتساقًا  أكرث  إدانة  شهدت  والتي 

شامل العامل أكرث من دول الجنوب.

لعب  فقد  بكثري.  أوروبا  حدود  يتجاوز  الرصاع  ولكن 
مرتزقة من مجموعة فاغرن، وهي منظمة غامضة يرأسها 
عضو الدائرة الداخلية لبوتني يفغيني بريجوزين، دوًرا 
العديد  يف  أيًضا  ولكن  أوكرانيا،  يف  فقط  ليس  متزايًدا 
من البلدان اإلفريقية. منذ بدء حرب أوكرانيا�، كثفت 
روسيا هجومها الدبلومايس يف إفريقيا، وهو ما قد يكون 
اإلفريقية  الدول  من  العديد  استعداد  عدم  يف  عاماًل 

إلدانة الغزو. 

املستمرة يف جميع  الجهادي  التمرد  موجة  أن  وال شك 
للخطر،  الناس  حياة  تُعرِّض  الساحل  منطقة  أنحاء 
وترشيد  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  العديد  وتجلب 
فرنسا،  إىل  الحكومات  تحولت  البداية  يف  الكثريين. 
ويف  مسلحة.  قوة  لتوفري  السابقة،  االستعامرية  القوة 
تم   ،2012 عام  يف  مرة  ألول  التمرد  اندلع  حيث  مايل، 
الرصاع  لكن  الجهاديون،  يحتلها  التي  األرايض  استعادة 
ظل مستمرًّا وامتد إىل البلدان املجاورة. ومبرور الوقت، 
قوات  ومن  الفرنسية،  القوات  دور  من  االستياء  ازداد 

األمم املتحدة بدرجة أقل.

 ،2020 أغسطس  يف  عسكري  انقالب  أدى  مايل،  ويف 
أعقبه اإلطاحة بالنظام االنتقايل الذي رأسه مدنيون يف 
مايو 2021، إىل رحيل فرنيس. وتدهورت العالقات بني 
أغسطس.  يف  فرنسية  قوات  آخر  وغادرت  الحكومتني، 
للغاية،  غامضة  املجموعة  وألن  فاغرن.  قوات  وتدخلت 
وأرص  نرشهم،  تم  الذين  عدد  تقدير  الصعب  فمن 

إسبانيا ويلز،  سوليداريتي  فريق  أعضاء 

رحلة  املتحدة:  اململكة  يف  اللجوء 
بال عودة إىل رواندا

تسود  هل  األوكرانيون:  الالجئون 
الرحمة عىل التحامل؟

املميت  الثمن  يدفعون  املهاجرون 
لنهج إسبانيا القايس

السوريون والفنزويليون:  الالجئون 
وجهان لنفس األزمة

كوبا: ملاذا الهروب من الجنة؟
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الروس  الضباط  أن  عىل  مايل  يف  العسكري  املجلس 
يلعبون فقط دوًرا استشاريًّا، لكن روايات شهود العيان 
الواضح  ومن  نشط.  متورطون يف رصاٍع  أنهم  إىل  تُشري 
أيًضا أن املدنيني مستهدفون. ويف الوقت نفسه، يستمر 
الدراسات إىل أن تجربة  التقدم، حيث تشري  التمرد يف 
محركًا  تُعد  األمن  قوات  قبل  من  الحقوق  انتهاكات 

رئيسيًّا يف تجنيد املتطرفني.

تُتهم  التي  القوات،  هذه  بشأن  مساءلة  توجد  وال 
بارتكاب فظائع، ال سيام يف جمهورية إفريقيا الوسطى، 
حيث تعمل الجامعة منذ فرتة طويلة. عالوة عىل ذلك، 
تستخرج قوات فاغرن الرثوة املعدنية – التي تُدفع غالبًا 
التنمية  عن  املوارد  يرصف  مامَّ   – النفط  أو  بالذهب 

ويسلمها إىل الكرملني. 

القوات  وجود  الكثريون  يعارض  أخرى،  ناحية  من 
الفرنسية يف مايل وعدة دول أخرى يف املنطقة. وكانت 
هناك العديد من االحتجاجات املناهضة لفرنسا، ولوح 
الناس باألعالم الروسية. كان املحتجون غاضبني من دور 
فعالة.  غري  قواتها  أن  أيًضا  ويرون  االستعامري،  فرنسا 
وقد تأثرت اآلراء بحملة تضليل مؤيدة لروسيا أُطلقت 

يف مايل ودول أخرى يف الساحل.

التغيري  فإن  مايل،  يف  العسكرية  للحكومة  وبالنسبة 
فرنسا  أدانت  لقد  للتنحي.  الضغط  ملقاومة  وسيلة  هو 
إىل  تدعو  ال  روسيا  أن  الواضح  من  بينام  االنقالب، 
الدميقراطية. ال يوجد أي مظهر من مظاهر الدميقراطية 
الوسطى، وبوركينا فاسو يف مسار  إفريقيا  يف جمهورية 
مامثل بعد انقالبني � يف عام 2022. ويف يناير 2023، 
أمر املجلس العسكري أيًضا القوات الفرنسية باملغادرة. 

وقد تحدث بعض قادة املجتمع املدين يف دعم االبتعاد 
عن فرنسا. لكن العالقة بني احتضان مايل لفاغرن وإنكار 
املجلس  حظر  عندما  نوفمرب،  يف  اتضحت  الدميقراطية 
تتلقى  التي  املدين  املجتمع  منظامت  أنشطة  العسكري 

تصوير بورمية حامة/ وكالة الصحافة الفرنسية عرب جيتي إمياجيس

متظاهر يحمل الفتة كتب عليها: "انرصف أيها الجيش الفرنيس اإلجرامي"، يف احتجاج عىل الوجود العسكري الفرنيس يف نيامي، النيجر، 18 سبتمرب 2022.
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دعاًم فرنسيًّا، يف ردٍّ واضٍح عىل تعليق فرنسا املساعدات 
أثر ذلك عىل قدرة املجتمع املدين عىل  للحكومة. وقد 
النزاع،  من  للمترضرين  اإلنسانية  املساعدة  تقديم 

وأضعف كذلك الرقابة عىل الحكومة.

مع  أخرى  مشؤومة  عالمة  جاءت   ،2023 فرباير  ويف 
طرد رئيس قسم حقوق اإلنسان يف بعثة حفظ السالم 
املجتمع  لشهود  اختياره  بسبب  املتحدة،  لألمم  التابعة 

املدين عىل انتهاكات الحقوق.

يجب أن يكون املجتمع املدين قادًرا عىل القيام بأدوار 
دميقراطي  نقاش  هناك  ليكون  األقل  عىل  مناسبة، 
الحقوق  انتهاكات  الروسية، ومراقبة  القوات  حول دور 

ومناقشة البدائل األمنية املستدامة.

تم  التي  األزمات  األنظار:  عن  بعيًدا 
تجاهلها

هناك العديد من الرصاعات واألزمات األخرى املعرضة 
من  الرغم  عىل  أوكرانيا،  حرب  ضوء  يف  النسيان  لخطر 
أنها كلها كانت مبثابة أحداٍث غريت حياة أولئك الذين 

اضطروا إىل تحملها.

كارثة  يف  أفغانستان  عىل  طالبان  سيطرة  تتسبب  فلم 
أزمة  يف  أيًضا  تسببت  بل  فحسب،  اإلنسان  لحقوق 

إىل  أفغانستان  نصف سكان  من  أكرث  ويحتاج  إنسانية. 
مساعدات إنسانية، بينام يواجه نحو 20 مليون شخٍص 
استجابة  تعهدات  وجود  عدم  لكن  الشديد.  الجوع 
لنداٍء عاجٍل من األمم املتحدة للمساعدات كان عالمة 
عىل أن األزمة تراجعت عن الرادار العاملي. ورغم فرض 
لتحسني سجله  النظام  عىل  للضغط  اقتصادية  عقوبات 
اإلنسانية كانت  اآلثار  أن  إال  اإلنسان،  يف مجال حقوق 
أشد وطأة عىل أفقر الناس وأكرثهم استبعاًدا، مبَن فيهم 
أشكال  ألسوأ  بالفعل  يتعرضن  الاليئ  والفتيات  النساء 

القمع.

ويتمثل أحد محاور الدعم يف تجميد الحكومة األمريكية 
ألصول البنك املركزي األفغاين، والتي تم تحويلها مؤخًرا 
إىل صندوق سويرسي. ويطالب املجتمع املدين باإلفراج 
وتتحمل  الدولية.  املساعدات  من  ومبزيٍد  عنها،  الكامل 
التي احتلت أفغانستان قبل  الكرة األرضية  دول شامل 
انسحابها الفوضوي مسؤولية خاصة، ويجب أن تسرتشد 
الشتات،  البلد ويف  األفغاين، يف  املدين  املجتمع  بأصوات 
الضغط  إىل  باإلضافة  اإلنسانية،  املعاناة  من  للتخفيف 

عىل طالبان للرتاجع عن انتهاكاتها لحقوق اإلنسان.

جامعيًّا      عقابًا  بأكمله  األفغاين  الشعب  يتلقى 
الدولة  عىل  املفروضة  العقوبات  بسبب 
بجد  يعمل  أن  الدويل  املجتمع  عىل  ويجب  األفغانية. 
للتمييز بني الجزاءات املحددة األهداف التي تركز عىل 
تكفل  التي  املشاريع  وبني  طالبان،  داخل حركة  األفراد 

لألفغان فرصة للبقاء عىل قيد الحياة.

شهر  شهد  فقد  منيس.  لرصاع  موطن  أيًضا  وميامنار 
العسكري.  االنقالب  عىل  عامني  مرور   2023 فرباير 
وكان الحكم العسكري دمويًّا، حيث تم إعدام النشطاء 
الغارات  يف  املدنيني  وقتل  الدميقراطية  عن  املدافعني 
الجوية والحرب الربية بني الجيش والتمرد املسلح الذي 
انضم إىل امليليشيات الِعرقية. وقد نزح أكرث من مليون 
إىل  املدين،  املجتمع  أفراد  من  العديد  وُسجن  شخص، 
بعد  وذلك  املعارضني،  والسياسيني  الصحفيني  جانب 
أغلب  يف  العسكرية  املحاكم  يف  عادلة  غري  محاكامت 
14,000 سجني سيايس،  األحيان. وهناك ما يقرب من 
وقد  املعاملة.  وسوء  للتعذيب  املحتجزون  ويتعرض 
اضطرت العديد من منظامت املجتمع املدين إىل تعليق 

عملها هناك.

املنظمة  أن  ميامنار  يف  الدميقراطية  الحركة  وترى 
رابطة  باسم  املعروفة  اإلقليمية،  الدولية  الحكومية 
آلية  وتواصل  خذلتهم.  قد  آسيا،  رشق  جنوب  دول 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان جمع أدلة عىل الفظائع، 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  أصدر  املايض،  ديسمرب  ويف 
اإلنسان.  لحقوق  الجيش  انتهاكات  يدين  قراًرا  املتحدة 
وقد فرضت بعض الدول عقوبات، لكن مل يتم تطبيقها 
عىل رشكة النفط والغاز األساسية اململوكة للدولة، وما 

زالت العديد من الدول تواصل التعامل مع النظام.

لذلك فقد استهدف ضغط املجتمع املدين الدويل بشكٍل 
التي  الرشكات  تلك  مع  تتعاون  التي  الرشكات  متزايٍد 
استثامراتهم،  البعض  وسحب  الجيش،  عليها  يسيطر 
وال  الرئيسية،  األصول  بعض  تسليم  إىل  أدى  هذا  لكن 
سيام شبكة الهاتف املحمول التي كانت متلك الحكومة 
إىل  أشار  مامَّ  عسكريني،  حلفاء  إىل  أغلبيتها،  الرنويجية 
مسؤول،  بشكٍل  االستثامرات  لسحب  الحاجة  أهمية 
وخاصة من قبل رشكات الوقود األحفوري التي تواصل 
جني أرباح هائلة من خالل التعاون مع النظام امللطخ 

بالدماء.

املجتمع املدين يف خضم الخالف بني 
مايل وفرنسا

بوركينا فاسو: االنقالب الثاين يُضعف 
األمل يف الدميقراطية

وأزمة  أفغانستان  أصول  تجميد 
شتاء تلوح يف األفق

أجل  من  أفغان  أزيزادا،  أراش 
أفضل غٍد 
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أيًضا      وهذا  األبد،  إىل  يدوم  ال يشء  أن  أعتقد 
إىل  العسكري  املجلس  سيضطر  ينتهي.  سوف 
برؤية  كفاحنا  نواصل  أن  وعلينا  ما،  وقٍت  يف  الرحيل 
اإلنسان  حقوق  حول  تتمحور  للمستقبل  واضحة 
الدويل  املجتمع  دعم  إىل  بحاجة  ونحن  والدميقراطية. 
أحالمهم  األرض  يكافحون عىل  الذين  أولئك  يرى  حتى 

تتحقق يف يوٍم من األيام. 

تبدو  التي  األزمة  تتواصل  أيًضا،  األضواء  عن  بعيًدا 
مستعصية يف هايتي، فقد خرجت األمور عن السيطرة 
منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس يف يوليو 2021، وقد 
استغلت العصابات اإلجرامية الفراغ السيايس، وسيطرت 
من  الجمهور  وروعت  العاصمة،  من  كبرية  أجزاء  عىل 
كام  الربح،  بهدف  الخطف  من  منهجية  حملة  خالل 
العصابات وقوات  قبل  للهجوم من  الصحفيون  يتعرض 
األمن عىل حد سواء. عالوة عىل ذلك، تعاين هايتي من 
تقريًبا  السكان  نصف  معاناة  يف  تتسبب  غذائية  أزمة 
من الجوع الشديد، وقد تفاقمت آثار االرتفاع العاملي 
يف  الوقود  دعم  سحب  قرار  بسبب  الغذاء  أسعار  يف 
سبتمرب، وأدى ذلك إىل موجة من االحتجاجات وأعامل 
محطة  العصابات  احتلت  وعندما  والنهب،  الشغب 
فر  وقد  هايتي.  توقف  إىل  ذلك  أدى  رئيسية،  وقود 
الكثريون من البالد، غالبًا باستخدام طرق خطرية للفرار.

أرييل  هايتي،  رئيس  بأعامل  القائم  دعا  أكتوبر  ويف 
هرني، األمم املتحدة إىل تقديم مساعدة أمنية خارجية. 
لكن العديد من الهايتيني يشعرون بالقلق ألن أي قوات 

التي  املتحدة،  الواليات  من  األرجح  ستكون عىل  ستأيت 
اجتمع  وقد  هايتي.  يف  التدخل  من  بائس  تاريخ  لها 
املجتمع املدين القرتاح عملية تشاورية انتقالية ملعالجة 
األزمة وتطوير الدميقراطية، ومن ثم يجب أن تسرتشد 

أي استجابة دولية باألصوات املحلية.

أي      إىل  للدعوة  رشعية  هرني  لدى  ليست 
الدويل  للمجتمع  ميكن  عسكري.  تدخل 
املساعدة، لكن ليس من اختصاصه أن يقرر إذا ما كانوا 
ملدة  سيايس  انتقال  إىل  أواًل  نحتاج  ال.  أم  سيتدخلون 
أفكار، ولكن يف  لدينا  لها مصداقية.  عامني مع حكومة 

هذه املرحلة، نحن بحاجة لرؤية انتقال. 

يستمر الرصاع يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، حيث 
تسيطر قوة متمردي حركة 23 مارس عىل أجزاء كبرية 
العديد  وتشارك  باملعادن،  الغنية  الرشقية  املنطقة  من 
إفريقية  بدول  مرتبط  بعضها  املسلحة،  الجامعات  من 
مجاورة، يف رصاع عىل املوارد. من الواضح أن الحكومة 
االستبدادية يف رواندا تدعم حركة 23 مارس، عىل الرغم 

من أنها ال تزال تنكر ذلك. 

وأدت  مارس،   23 حركة  تقدم  مع  الرصاع  تجدد  لقد 
إىل  إفريقيا  بها جامعة رشق  قامت  التي  السالم  عملية 
 23 حركة  لكن  نوفمرب،  يف  النار  إطالق  لوقف  اتفاق 
مارس رفضته واندلع القتال مرة أخرى يف الشهر التايل، 
طائرة  الرواندية  القوات  أسقطت   ،2023 يناير  ويف 

زاد  مامَّ  الدميقراطية،  الكونغو  لجمهورية  تابعة  مقاتلة 
من حدة التوترات. املدنيون يدفعون الثمن غالبًا، فقد 
300 شخص يف واحدة من  تم اإلبالغ عن مقتل حوايل 
يُقدر  بينام  نوفمرب،  يف  مارس   23 حركة  هجامت  أسوأ 

عدد الذين رشدوا بحوايل خمسة ماليني شخص. 

وتوجد  أيًضا.  ضحية  األساسية  املدنية  الحريات 
 .2021 مايو  منذ  رشقيتني  محافظتني  يف  حصار  حالة 
استخدمت الدولة القوة املفرطة ملواجهة االحتجاجات، 
واعتقلت العديد من نشطاء املجتمع املدين والصحفيني 
الوضع  يزداد  أن  املرجح  ومن  املعارضني،  والسياسيني 
سوًءا قبل االنتخابات املقرر إجراؤها يف ديسمرب 2023.

انضم  األمن،  انعدام  من  واإلحباط  الغضب  ظل  ويف 
واألمم  لرواندا  املناهضة  االحتجاجات  إىل  الكثريون 
التابعة  السالم  حفظ  لقوات  تواجد  وهناك  املتحدة، 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  املتحدة  لألمم 
بالنسبة  الحال  هو  مثلام  ولكن  عقدين،  من  أكرث  منذ 
الكثريون  يرى  الساحل،  منطقة  يف  الفرنسية  للقوات 
تحولت  وقد  املدنيني.  بقتل  واتهمت  فعالة،  غري  أنها 
االحتجاجات ضد قوات األمم املتحدة إىل أعامل عنف 
يف يوليو، وأسفر ذلك عن مقتل 63 شخًصا عىل األقل. 
لكنها  االحتجاجات،  من  جزء  املدين  املجتمع  وحركات 
تندد أيًضا بانتهاكات حكومتها للحقوق وعدم حاميتها. 
وتطالب بقوات خاضعة للمساءلة محليًّا تدعم حقوق 
اإلنسان بشكٍل حاسٍم وال تستخدم العنف ضد املدنيني.

إن اإلهامل املستمر من قبل الدول الدميقراطية ميكن أن 
يفتح املزيد من األبواب أمام تأثري األنظمة االستبدادية، 
للموارد  مغرية  أسعار  مع  وروسيا،  الصني  ذلك  يف  مبا 
عالقات  أقامت  التي  الدول  عىل  ويتعني  املعدنية. 
اإلنسان  انتهاكاتها لحقوق  حميمة مع رواندا متجاهلة 
أن تتوقف عن تجاهل دورها الواضح يف إشعال الرصاع 

باملنطقة. 

كياو وين، شبكة بورما لحقوق اإلنسان، ميامنار

حل  عن  البحث  لجنة  كليسكا،  مونيك 
لألزمة هايتي 

للمجلس  االقتصادية  القوة  ميامنار: 
العسكري يف خط إطالق النار

هايتي: هل سيساعد تدخل دويل 
آخر؟
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أعطى      ما  ودامئًا  منافًقا،  الدويل  املجتمع  كان 
احتياجاته األولوية. ومن املؤسف أن األحداث 
الكثري  بلدنا.  يف  باملعادن  غنية  منطقة  يف  تقع  األخرية 
من األشخاص األقوياء لديهم مصالح هناك ومستعدون 
لفعل أي يشٍء لحامية أنفسهم. هذا هو سبب معارضة 

ا من البلدان ملا يجري.  عدد قليل جدَّ

سالم مضطرب يف إثيوبيا
دائٍم  اإلثيوبية بشكٍل  تيغراي  الحرب يف منطقة  انتهت 
النار  إطالق  وقف  مع  املايض،  نوفمرب  يف  عامني،  بعد 
الذي تفاوض عليه االتحاد اإلفريقي. انترصت الحكومة 
القوات االنفصالية  اإلثيوبية يف معركتها ضد  الفيدرالية 
باهظة عىل  كانت  التكاليف  لكن  تيغراي وحلفائها،  يف 
أعداد  يف  الطعن  من  الرغم  وعىل  املستويات.  جميع 
املدنيني  من  اآلالف  مئات  أن  الواضح  فمن  الضحايا، 
قُتلوا ورُشد املاليني. جميع املتورطني يف القتال متهمون 
فقد  جامعية،  إبادة  وأعامل  حرب  جرائم  بارتكاب 
وعىل  إنسانية،  أزمة  إىل  لتيغراي  إثيوبيا  حصار  أدى 
جعل  مامَّ  املساعدات،  بدخول  يُسمح  مل  أشهر  مدى 
والرعاية  واملاء  الغذاء  إىل  ماسة  حاجة  يف  املُحارصين 

الصحية. 

حملة  هناك  كانت  فقد  كذلك،  املدين  الفضاء  عاىن 
سجن جامعي ألهل تيغراي، ويبدو أنهم ُسجنوا ألسباب 
واستُهدف  اإلنرتنت  إغالق  فرض  تم  كام  بحتة،  عرقية 

تصوير جيه كونتيس/ جيتي إمياجيس

الدميقراطية:  الكونغو  جمهورية 
املتحدة  لألمم  املناهضة  االحتجاجات 

تندد بتعميق انعدام األمن
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لوتشا،  كارتوموا،  بن  وسانكارا  نغالويك  إسبوار 
الدميقراطية الكونغو  جمهورية 
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يف جميع أنحاء العامل، تتسبب الرصاعات يف دمار ميكن 
وبيئية  اقتصادية  تكاليف  له  نطاٍق هائل،  تجنبه عىل 
املدين  املجتمع  عىل  يجب  هائلة.  وبرشية  واجتامعية 
مواصلة الدعوة والحملة ضد العسكرة وإثارة الحروب 

وتكثيف مبادرات بناء السالم وحل النزاعات.

يُشكل توثيق جرائم الحرب وجمع األدلة عىل انتهاكات 
إىل  الرامية  للجهود  األساس  حجر  اإلنسان  حقوق 
تحقيق املساءلة. ويجب عىل املجتمع املدين االستمرار 
يف  اإلنسان  لحقوق  الدولية  اآلليات  مع  التعاون  يف 
االلتزام  الدولية  املنظامت  عىل  ويجب  األدلة،  جمع 
بغية  االنتهاكات  لتوثيق  املدين  املجتمع  مع  بالعمل 

املقاضاة.

والالجئني  املهاجرين  عن  املدين  املجتمع  دافع  لطاملا 
األساسية  الخدمات  توفري  منها  بُسبل  واملرشدين، 
الدول  يحث  أن  عليه  ويجب  الحقوق.  عن  والدفاع 
يف  ويساهم   1591 لعام  الالجئني  اتفاقية  احرتام  عىل 
الهجرة  بحقيقة  تعرتف  جديدة  دولية  معايري  وضع 

املتنقلني. وحقوق 

الصحفيون دامئًا، بينام كانت الحكومة تحاول السيطرة 
الصحفيني  من  العديد  وتعرض  املعلومات،  تداول  عىل 
العديد  وطرد  منهم  العديد  اعتقال  وتم  للمضايقات، 
منظامت  بعض  حظر  تم  كام  األجانب،  الصحفيني  من 

املجتمع املدين الدولية التي تقدم املعونة اإلنسانية.

وذلك  الدولية،  الرقابة  من  الحد  إىل  الحكومة  وسعت 
بعد أن وجدت مراقبة األمم املتحدة أدلة عىل ارتكاب 
أن  املحتمل  من  لكن  الدويل،  القانون  مبوجب  جرائم 
الحقيقي.  االنتهاكات  حجم  من  تقلياًل  هذا  يكون 
حقوق  مجلس  لجنة  مع  التعاون  الحكومة  ورفضت 
عام  يف  تأسست  التي  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان 

2021 بعد منارصة املجتمع املدين.

تيغراي  إقليم  يقترص عىل  كبري ال  استياء  يزال هناك  ال 
الهويات  ذات  إثيوبيا  أنحاء  جميع  يشمل  بل  وحده، 
أال  يجب  املختلطة.  واإلقليمية  العرقية  واالهتاممات 
تسعى الحكومة الفيدرالية إىل فرض عدالة املنترص، بل 
يشمل  أن  يجب  هذا  املصالحة.  يف  تستثمر  أن  عليها 
االنفتاح واملساءلة عن جميع الجرائم التي ارتُكبت، مبا 
اإلريرتية  والقوات  املركزية  الحكومة  قبل  من  ذلك  يف 
للمجتمع  أن  يعني  الثقة  وانعدام  معها.  املتحالفة 
الدويل دوًرا رئيسيًّا يؤديه. لكن إثيوبيا مبثابة أزمة أخرى 
لجنة  فعمل  الدولية،  والهيئات  القوية  الدول  أهملتها 
املوارد،  إىل  يفتقر   - املثال  سبيل  عىل   - املتحدة  األمم 

واآلن عليهم أن يأخذوا السالم عىل محمل الجد.

املجتمع املدين طريق إىل السالم
وبرصف النظر عن وقف إطالق النار يف إثيوبيا، مل يتم 
النزاعات واألزمات عندما أفسح عام  حل أيٍّ من هذه 
بثقة  بوتني  اعتقد  ما  2023. حتى  لعام  الطريق   2022
أنه سيكون رضبة رسيعة ألوكرانيا استمر أكرث من عام. 
تتطلب النزاعات واألزمات التي امتدت لسنوات عديدة 
دوافع  تحركها  الدويل،  املجتمع  من  ملتزمة  استجابة 
باألصوات  تسرتشد  اإلنسان  لحقوق  مراعية  إنسانية 

املحلية.

يلعبه  الذي  الحيوي  بالدور  مجدًدا  االعرتاف  تم  وقد 
للسالم  نوبل  جائزة  مبنح   2022 عام  املدين يف  املجتمع 
للنشطاء واملنظامت يف بيالروسيا وروسيا وأوكرانيا، التي 
لكن  الرصاع.  قلب  اإلنسان يف  دعم حقوق  تعمل عىل 
اضطهاًدا جديًدا.  كانت  بيالروسيا وروسيا  مكافأتهم يف 
باملجتمع  االعرتاف  بني  للفجوة  أفضل  تلخيص  يوجد  ال 

املدين الالزم وواقع قمعه.

السالم  وبناء  األزمة  لحل  طريقة  توجد  ال  وبالتأكيد 
وتعزيز املصالحة يف غياب مجتمع مدين متنوع ومزود 
ظروف  يف  العمل  عىل  القدرة  ولديه  الكافية،  باملوارد 
يتم فيها احرتام الحيز املدين بداًل من تقييده. لقد حان 

الوقت لتعلم هذا الدرس. 
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إطالق  وقف  سيتبع  هل  إثيوبيا: 
النار سالم؟

أفكار للعمل
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االقتصادية العدالة 
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حافة  إىل  الناس  يدفع  والوقود  الغذاء  أسعار  ارتفاع 
النزول  عىل  ويجربهم  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الهاوية 
للجائحة،  املستمرة  اآلثار  عىل  وعالوة  الشوارع.  إىل 
حيث  رئيسيًّا،  دوًرا  أوكرانيا  عىل  روسيا  حرب  لعبت 
الغذائية  والسلع  والغاز  النفط  أسعار  ارتفاع  إىل  أدت 
الصادرات  وهي  الطهي،  وزيت  القمح  مثل  األساسية 
تم  لذلك،  ونتيجة  وأوكرانيا.  روسيا  من  لكل  الرئيسية 
توثيق أكرث من 12,500 احتجاج يف عام 2022 يف 148 

دولة يف جميع مراحل التنمية االقتصادية.

إىل  ويدعونها  الحكومات  املتظاهرون  يلوم  ما  عادة 
حاميتهم من آثار ارتفاع تكاليف املعيشة. ويف العديد 
االقتصادية  الظروف  من  الغضب  أدى  السياقات،  من 
بشأن  طويلة  فرتة  منذ  املوجودة  الشكاوى  زيادة  إىل 
البطالة، وتدين األجور، ومامرسات العمل االستغاللية، 
والتفاوت االقتصادي، وثروة النخبة املتنامية باستمرار، 
والفساد، وسوء اإلدارة، والحرمان من الحقوق املدنية 
من  يكافحون  الذين  للكثريين  وبالنسبة  والسياسية. 
أجل العيش، ويشعرون باإلحباط بسبب غياب الفرص 
االقتصادية وإجبارهم عىل العيش بأقل قدر من األمان 
االجتامعي وسوء الخدمات العامة، كان ارتفاع األسعار 
الشوارع،  االحتجاج يف  وإىل جانب  التحول.  نقطة  هو 
يف  األماكن  من  العديد  يف  جامعية  إجراءات  اتخذوا 
يف  بزيادات  للمطالبة  نقابية  وحمالت  إرضابات  شكل 

ألولئك األسوأ حااًل أو االستثامر يف البدائل؛ لذلك احتج 
اآلالف، ويف مقدمتهم الطالب، مامَّ أدى إىل ردود فعل 

عنيفة من قبل قوات األمن.

أنحاء  جميع  يف  تدريجيًّا  الوقود  دعم  إلغاء  ويجب 
يجب  االنتقال  ولكن  املناخية،  األرضار  من  للحد  العامل 
أن يكون عاداًل وال يُعرض الناس للخطر. ومل يكن هناك 
ما يدل عىل مثل هذا التفكري يف إندونيسيا. ومنذ ذلك 
جديًدا  رجعيًّا  جنائيًّا  قانونًا  الحكومة  أقرت  الحني، 

مينحها صالحيات أقوى لقمع االحتجاجات.

الرصاع  بسبب  اندلعت  التي  االحتجاجات  فازت  لطاملا 
مستوى  إىل  ترَق  مل  لكنها  بامتيازات،  االقتصادي 
االحتجاجات  واستغلت  بها.  املطالب  الكبرية  التغيريات 
األسعار  ارتفاع  بسبب  يوليو  يف  بنام  يف  اندلعت  التي 
املتعاقبة  الحكومات  من  بالغضب  مشحونة  سنوات 
الفساد وانعدام املساواة االقتصادية والخدمات  بسبب 
باعتبارها  البالد  سمعة  ب  يكذِّ مامَّ  السيئة،  العامة 
ناجحة اقتصاديًّا. ونجحت أسابيع من االحتجاجات التي 
لألسعار،  سقف  تحديد  يف  املعلمني  مجموعات  قادتها 

تلو  مرة  الحكومات  وأثبتت  العامل.  وحقوق  األجور 
من  التخفيف  عىل  الغالب  يف  قادرة  غري  أنها  األخرى 
حدة الغضب، وبداًل من ذلك، تختار القمع العنيف يف 

كثري من الحاالت.

ويرتك عام من الرصاع االقتصادي الحكومات والرشكات 
أن  الواضح  الكربى يف مواجهة مساءلة متجددة. ومن 
تنظيم  عىل  القائم  الحايل،  العاملي  االقتصادي  النظام 
ال  للنخبة  الرثوات  وتكوين  التجارية  للوائح  منخفض 
يناسب الكثريين. وينبغي أن تثري األزمة األخرية تحقيًقا 
االقتصادية  الرتتيبات  تخدم  الذي  َمن  بشأن  جديًدا 
مصالحه؟ وكيف ميكن إعادة توزيع القوة االقتصادية، 

عىل الصعيد العاملي وداخل الدول؟ 

احتجاجات حول العامل
ما  غالبًا  األسعار،  ارتفاع  من  العام  الغضب  ظل  يف 
تهدد  أو  صامء  تبدو  التي  الحكومية  اإلجراءات  تكون 
نريان  تشعل  التي  الرشارة  هي  الوضع  تفاقم  بزيادة 
االحتجاجات، مامَّ يشري إىل أن الحكومات كانت بعيدة 

كل البعد أو غري مبالية.

اندلعت  حيث  إندونيسيا،  يف  الحال  هو  هذا  وكان 
االحتجاجات بسبب خفض دعم الوقود يف سبتمرب. وقد 
مخصصات  وبدون  تشاور،  دون  القرار  هذا  اتخاذ  تم 

أسعار  عىل  احتجاجات  إندونيسيا: 
الوقود ضد تسلط الحكومة
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التعليم  يف  االستثامر  عدم  مثل  األكرب،  القضايا  لكن 
بشكل منهجي، ظلت دون معالجة. وميكن توقع مزيد 
إهامل  يف  السياسية  النخب  استمرت  إذا  السخط  من 

املشاكل القامئة منذ وقت طويل.

لالستياء      املحفز  هي  العاجلة  القضايا  كانت 
ذلك  وأدى  الهيكلية.  املشاكل  من  االجتامعي 
إىل احتجاجات حول قضايا مثل الصحة والتعليم والفقر 

وانعدام األمن الغذايئ.

وأثار ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود يف اإلكوادور 
مامَّ  األصليني  السكان  حركات  قادته  وطنيًّا  إرضابًا 
أعامل  ووقعت  يونيو.  يف  توقف  إحداث  إىل  أدى 
أن  بعد  إال  االحتجاجات  تنتِه  ومل  الجانبني،  من  عنف 
خفض  مثل  مطالب،  عدة  تلبية  عىل  الحكومة  وافقت 
التعدين.  عمليات  عىل  قيود  وفرض  الوقود  أسعار 
وعودها،  عن  الرتاجع  من  تاريخ  لديها  الحكومة  لكن 
وحدوث مزيد من االحتجاجات أمر مؤكد إن مل تقدم 

أداًء أفضل هذه املرة.

األزمة      من  حالة  يف  االحتجاجات  نشأت 
األمن،  وانعدام  اقتصادية،  وأزمة  الوطنية، 
عمليات  يف  سنوات.  لعدة  استمرت  تشغيل،  وأزمة 
التعبئة السابقة، مل تستجب السلطات ملطالب الحركات 
وأدى  األصليني.  السكان  مطالب  سيام  وال  االجتامعية، 
اإلرهاق واالستنزاف إىل انتفاضات ومظاهرات جديدة. 

أما يف غانا، فقد أدت الظروف االقتصادية املتدهورة إىل 
ظهور مجموعة احتجاجية جديدة، أرايس غانا. ومثلام 
الدولية  البالد  سمعة  تتسم  وبنام،  إندونيسيا  حال  هو 
ارتفاع  نسبيًّا. لكن مع  االجتامعي والسيايس  باالستقرار 
معدل التضخم إىل 37 يف املائة ومعاناة ثلث املواطنني 
حافة  عىل  الكثريون  عاش  البطالة،  من  الثالثني  دون 
جديدة،  رضائب  الحكومة  تطبق  أن  قبل  حتى  الفقر، 
اإللكرتونية.  املالية  التحويالت  عىل  رسوم  فرض  مثل 
وتسببت الرضيبة يف حدوث احتجاجات يف يونيو، وأثار 
ارتفاع أسعار الغذاء مزيًدا من االحتجاجات يف نوفمرب. 
وقد نتجت عن احتجاجات يونيو تقارير بوقوع إصابات 
متعددة يف االشتباكات بني الرشطة واملتظاهرين، حيث 
والغاز  املطاطي  الرصاص  استخدام  إىل  الرشطة  لجأت 

املسيل للدموع وخراطيم املياه.

رسيالنكا يف حالة انهيار
كانت األزمة االقتصادية عىل املحك يف رسيالنكا عىل أي 
الرئيس  وكان  املسؤول.  َمن  يعرف  الشعب  وكان  حال، 
منهجي،  بشكٍل  املعارضة  يُقيد  راجاباكسا  غوتابايا 
له  سمح  مامَّ  ُسلطته،  عىل  املفروضة  الضوابط  وألغى 
اقتصادية استبدادية بشكل متزايد، من  باتخاذ قرارات 
املمولة  التحتية  البنية  مشاريع  من  مجموعة  ضمنها 
بالديون. وأدى الحظر املفاجئ عىل األسمدة الكياموية 
يف عام 2021 إىل أزمة غذائية يف عام 2022. وتوقفت 

الحياة االعتيادية، مع حدوث انقطاعات طويلة يف التيار 
التضخم  ووصل  الطعام.  وجبات  توفر  وعدم  الكهربايئ 
أن  عجب  ال  العملة.  وانهارت  قياسية  مستويات  إىل 
الكثريين خرجوا إىل الشوارع يف أشهر من االحتجاجات 
دت الحركة عرب خطوط االنقسام املعتادة يف البالد. وحَّ

بدرجة      يقودها  التي  االحتجاجات،  متثل هذه 
سياسية  صحوة  والطالب،  الشباب  كبرية 
وكبار  النساء  من  العديد  شارك  أمتنا.  فئات  ملختلف 
الدين  ورجال  واملحامني  عني+  امليم  ومجتمع  السن 
وأثروا  االحتجاجات.  يف  املعروفني  واألشخاص  والفنانني 
روح التحدي واملقاومة والشجاعة واإلبداع التي أطلقها 

الشباب عىل نطاق غري مسبوق. 

الرئيس  استقال  عندما  االحتجاج  ضغوط  وتجددت 
مطالب  تلبية  من  بداًل  ولكن  يوليو.  يف  راجاباكسا 
ضوابط  له  جديد  دستور  يف  واملتمثلة  املحتجني، 
ما  كل  السياسيني،  الزعامء  ملحاسبة  مناسبة  وموازين 
ويكرمييسينغي،  رانيل  جديد،  رئيس  هو  عليه  حصلوا 
األساليب  مامرسة  ويواصل  القديم  النظام  من  منبثق 
قوات  ومنح  الطوارئ  حالة  بفرض  قام  فقد  الوحشية، 
واعتقال  االحتجاجات  لقمع  إضافية  صالحيات  األمن 
أدت  عنيفة  قمع  حملة  النتيجة  وكانت  املعارضني. 
بينام  التعذيب،  ومارست  االعتقاالت،  من  العديد  إىل 

استمرت املطالبة ببداية جديدة.

والتنمية،  املواطنة  مؤسسة  أالركون،  موريسيو 
إكوادور

مجال  يف  ناشط  فرناندو،  رويك 
حقوق اإلنسان، رسيالنكا

التنمية  غرفة  فابريغا،  جي  إن  إيلني 
بنام يف  االجتامعية 

هل  االحتجاجات،  بعد  بنام: 
ستفي الحكومة بوعودها؟

االحتجاجات  انتهت  هل  إكوادور: 
أم فقط ُعلِّقت؟

إىل  يرقى  ال  التغيري  رسيالنكا: 
مستوى مطالب املحتجني 
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https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/5878-ecuador-human-rights-at-risk-as-protests-are-violently-repressed
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/5878-ecuador-human-rights-at-risk-as-protests-are-violently-repressed
https://democracyinafrica.org/arise-ghana-anti-government-protests-its-the-economy-stupid/
https://democracyinafrica.org/arise-ghana-anti-government-protests-its-the-economy-stupid/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/08/ghana-trend-deteriorating-press-freedom-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/08/ghana-trend-deteriorating-press-freedom-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/sri-lankan-president-continues-crackdown-activists-and-protesters-including-use-anti-terror-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/09/protesters-continue-face-arrest-excessive-force-sri-lanka-new-un-resolution-maintains-international-scrutiny/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/5946-sri-lanka-end-government-crackdown-on-peaceful-protesters
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/09/protesters-continue-face-arrest-excessive-force-sri-lanka-new-un-resolution-maintains-international-scrutiny/
https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5757-sri-lanka-the-ongoing-protests-have-put-the-government-on-the-defensive
https://www.capadeso.org/
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6005-panama-protests-reflect-structural-inequalities-and-frustration-at-blatant-corruption
https://www.capadeso.org/
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5626-myanmar-if-we-fail-to-take-appropriate-action-the-junta-will-be-emboldened-to-commit-more-crimes
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5757-sri-lanka-the-ongoing-protests-have-put-the-government-on-the-defensive
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6005-panama-protests-reflect-structural-inequalities-and-frustration-at-blatant-corruption
https://lens.civicus.org/panama-after-protests-will-the-government-keep-its-promises/
https://lens.civicus.org/ecuador-protests-over-or-only-on-hold/
https://lens.civicus.org/sri-lanka-change-falls-short-of-protest-demands/


آثار الحرب يف جميع أنحاء أوروبا
أنحاء  جميع  يف  أوكرانيا،  يف  الحرب  تداعيات  وأدت 
ويف  الشتاء.  فصل  اقرتاب  مع  احتجاجات  إىل  أوروبا، 
ألبانيا  يف  الشوارع  إىل  اآلالف  عرشات  خرج  نوفمرب 
لالحتجاج عىل ارتفاع تكلفة املعيشة، إضافة إىل الفساد 

الحكومي. 

اشتدت التحديات بشكل خاص يف مولدوفا، وهي دولة 
والبنية  الرخيص  الرويس  الغاز  عىل  كبري  بشكل  تعتمد 
الحدود  عرب  السوفيتية  الحقبة  من  للكهرباء  التحتية 
بخفض  روسيا  لقرار  عرضة  جعلها  وهذا  أوكرانيا.  يف 
الكهرباء  شبكة  عىل  الجوية  وغاراتها  الغاز،  إمدادات 

األوكرانية.

بانتخاب  روسيا  املولدوفيون  أغضب   ،2021 عام  يف 
الفاسدين  السياسيني  وطرد  ألوروبا،  موالية  حكومة 
املوالني لروسيا. واتهمت الحكومة الجديدة روسيا بشن 
دعا  سبتمرب،  اآلالف يف  تظاهر  عندما  "حرب هجينة". 
الكثريون إىل الحفاظ عىل عالقات أكرث ودية مع روسيا 
املعارضة  حزب  ونظم  االقتصادي.  الضغط  لتخفيف 
ُمدان  محتال  يقودها  مسريات  لروسيا  املؤيد  الرئييس 
يف املنفى يسعى لالستفادة من القلق الشعبي العميق 
ويف  الفائدة.  وأسعار  التضخم  معدالت  ارتفاع  بشأن 
عىل  باللوم  وألقت  الحكومة،  استقالت   ،2023 فرباير 

األزمة الناجمة عن العدوان الرويس.

يف  التشيك  جمهورية  يف  مامثلة  قضايا  هناك  وكانت 
سبتمرب، احتج فيها نحو 70 ألف شخص نتيجة التقارب 
بني أحزاب اليمني املتطرف واليسار املتطرف. وكام حدث 
الوزراء  يف مولدوفا، طالب املتظاهرون باستقالة رئيس 
وإنهاء  الحياد،  نحو  السياسة  وتحويل  ألوروبا  املوايل 
اتفاق  إىل  والتوصل  روسيا،  عىل  املفروضة  العقوبات 
املحتجني  بعض  وحمل  الغاز.  إمدادات  بشأن  جديد 

تصوير فلوريون جوجا/ رويرتز عرب جالو إمياجيس

أشخاص يحتجون عىل الحكومة خارج مكتب رئيس الوزراء إيدي راما يف تريانا، ألبانيا، 12 نوفمرب 2022.
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https://www.aljazeera.com/news/2022/11/13/tens-of-thousands-protest-rising-costs-in-albanias-capital
https://www.reuters.com/business/energy/moldova-says-russias-gazprom-cuts-gas-supplies-by-30-2022-10-01/
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-63792499
https://www.reuters.com/world/europe/thousands-take-part-anti-government-protest-moldova-2022-09-18/
https://www.reuters.com/world/europe/moldovas-capital-thousands-call-governments-resignation-2022-09-25/
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/10/moldovan-pm-natalia-gavrilita-resigns-blaming-crises-caused-by-russian-aggression
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/czech-republic-prague-protest-sanctions-energy-crisis-gas-russia


احتجاجات  خالل  الجانبني  من  عنف  أعامل  واندلعت 
اندلعت بسبب ارتفاع التضخم يف سرياليون يف أغسطس. 
أعامل  يف  الرشطة  وضباط  املدنيني  من  العديد  وقُتل 
قوات  بأن  التقارير  أفادت  حيث  االحتجاجية،  العنف 
األمن استخدمت الذخرية الحية. ومرة أخرى، بداًل من 
الحكومة سمعة  االعرتاف مبخاوفهم املرشوعة، شوهت 
االحتجاجات  ووصفت  متكررة  بصورة  املتظاهرين 

باألعامل اإلرهابية.

أثار الرد مخاوف بشأن الطريقة التي يتم بها     
تدريب الرشطة عىل التعامل مع االحتجاجات. 
ومل تجتمع الرشطة مع الجامعات املعنية إليجاد طريقة 
مخاوف  هناك  املستقبل.  يف  االحتجاجات  لتنظيم 
الحديث  سرياليون  تاريخ  إىل  بالنظر  أنه  من  مرشوعة 
الشباب  بني  البطالة  معدالت  وارتفاع  العنف  من 
االحتجاجات  تخرج  أن  ميكن  االقتصادية،  والصعوبات 

بسهولة عن نطاق السيطرة ويصعب التعامل معها. 

والفساد  الحكم  اختالل  ضد  اللبنانيون  احتشد  طاملا 
يكافحون  الكثريين  يجعل  الذي  الفاشل  واالقتصاد 
العنف ضد  لبنان حاالت من  لتأمني األساسيات، وشهد 
من  أفراد  اعتدى  الحاالت،  إحدى  ويف  املتظاهرين. 
أساتذة جامعيني  الشغب عىل  الجيش ورشطة مكافحة 

أثناء اعتصام احتجاجي.

الدروس  تعلم  سيتم  هل  سرياليون: 
من أعامل العنف يف االحتجاجات؟

الحوكمة، سرياليون إصالح  معهد  أندرو الفايل، 

ه رسائل مناهضة لالتحاد األورويب وحلف  الفتات توجِّ
األطليس. شامل 

عىل  يركز  الذي  الوحيد  االحتجاج  هو  هذا  يكن  ومل 
حلف شامل األطليس، الذي أصبح أكرث بروزًا من الناحية 
إىل  االنضامم  نحو  والسويد  فنلندا  تحرك  مع  السياسية 
الحلف. وقبل قمة حلف شامل األطليس التي ُعقدت يف 
ألفي شخص ضد ما  إسبانيا يف يونيو، احتشد أكرث من 
أطلقوا عليه "حرب حلف شامل األطليس عىل روسيا"، 

ولوح البعض باألعالم الروسية.

أشارت كل هذه الحاالت إىل احتامل استغالل الغضب 
هناك  يكون  وقد  الرجعية.  القوى  قبل  من  االقتصادي 
املزيد من هذا يف املستقبل، ال سيام إذا رأى الناس أن 
اإلنفاق االجتامعي الحيوي يُخفَّض بينام تزداد امليزانيات 
االحتجاجات  كانت  عام،  بشكٍل  ولكن  العسكرية. 
تضخيم  وتم  متفرقة،  األطليس  شامل  لحلف  املناهضة 
املحتوى املناهض له يف االحتجاجات االقتصادية بشكل 
وحاولت   .�الروسية التضليل  آلية  خالل  من  منهجي 
أن مسرية  إثبات  املثال،  املضللة، عىل سبيل  املعلومات 
النقابات العاملية البلجيكية حول تكلفة املعيشة كانت 

احتجاًجا مناهًضا لحلف شامل األطليس. 

ردود فعل عنيفة
احتجاجات،  إىل  أدى  املعيشة  تكاليف  ارتفاع  أن  ومبا 
ما  نادًرا  شديد  قمع  من  تعاين  التي  البلدان  يف  حتى 
تحدث فيها، فإن عنف الدولة كان يف كثريٍ من األحيان 
عندما  خصوًصا  الحال  هو  هذا  كان  التلقايئ.  الرد  هو 

أعمق.  واجتامعي  سيايس  بتغيري  االحتجاجات  تطالب 
وقد قامت العديد من الحكومات بتشويه املتظاهرين 
بزعم أنهم عمالء أجانب عازمني عىل إحداث اضطرابات، 

واختارت إنكار الواقع املحيل للرصاع االقتصادي.

يناير،  يف  نادرة  احتجاجات  اندلعت  كازاخستان،  ويف 
النقل.  وقود  دعم  فجأة  الحكومة  سحبت  عندما 
وعدم  والفقر  الفساد  عىل  وركزت  التعبئة،  واستمرت 
الحكومة تحديد سقف  أعادت  أن  بعد  املساواة، حتى 
أن  وأعلنت  التغيري،  تأييد  الحكومة  رفضت  لألسعار. 
أجنبي،  بتحريض  إرهابية  أعامل  هي  االحتجاجات 
القوات  مبساعدة  ضدها،  املفرطة  القوة  واستخدمت 
200 شخص  أكرث من  مبقتل  التقارير  وأفادت  الروسية. 
تتم  ومل  معاملتهم.  وإساءة  أكرب  عدد  اعتقال  وتم 

محاسبة أحد.

ليس فقط ضد حركة  إيران،  الدامي يف  العنف  وانترش 
التي  أيًضا ردًّا عىل االحتجاجات  � ولكن  حقوق املرأة 
اندلعت بسبب خفض الدعم عىل الغذاء وانهيار مبنى 
القضايا  إىل  املتظاهرون  أشار  وبينام  مايو.  شهر  يف 
الحكومة،  وصفتهم  والفساد،  اإلدارة  لسوء  األعمق 
مثلام حدث يف كازاخستان، بأنهم عمالء لقوى أجنبية، 

مامَّ مكَّن القمع الدموي. 

أزمة حلف شامل األطليس املتزايدة

الجذري  التغيري  مطالب  كازاخستان: 
قوبلت باستجابة دامية

إيران: ارتفاع أسعار الغذاء يؤجج 
تجدد االحتجاجات
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https://lens.civicus.org/lebanon-corrupt-government-fails-victims-of-the-beirut-blast/
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https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5994-sierra-leone-we-advocate-for-more-open-civic-space-in-which-people-can-protest-without-risking-their-lives
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https://www.euronews.com/2022/06/27/thousands-protest-against-nato-ahead-of-key-madrid-summit
https://www.rferl.org/a/kazakhstan-csto-troops-withdrawal-security/31661294.html
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/watchlist-widespread-violations-reported-during-bloody-january/
https://lens.civicus.org/natos-growing-pains/
https://lens.civicus.org/kazakhstan-demands-for-radical-change-met-with-lethal-response/
https://lens.civicus.org/iran-food-price-rises-fuel-renewed-protests/


رد فعل قمعي
ألن النزاعات العاملية تحدت القوة االقتصادية، حاولت 
يف  طويل  نزاع  ركز  قمعها.  األحيان  من  كثري  يف  الدول 
األمر  وهو  املعلمني،  رواتب  انخفاض  عىل  زميبابوي 
عندما  الحكومي.  التعليم  ترك  إىل  الكثريين  دفع  الذي 
بدأ إرضاب وطني للمعلمني يف فرباير، كان رد الحكومة 

هو تعليق أكرث من 135 ألف معلم بدون أجر.

يونيو  يف  لإلرضاب  زميبابوي  يف  املمرضات  دور  جاء 
يناير  يف  لكن  العمل،  وظروف  الرواتب  ضعف  بسبب 
الحكومة  أقرت  آخر،  إلرضاب  التخطيط  ومع   ،2023
الصحة  مجال  يف  األساسيني  العاملني  عىل  يحظر  قانونًا 

اإلرضاب ألكرث من ثالثة أيام.

عىل  ردًّا  مامثلة،  خطوة  املتحدة  اململكة  اتخذت  كام 
اإلرضابات واسعة النطاق من خالل اإلعالن عن قانون 
عىل  القطاعات  من  العديد  يف  العامل  إلجبار  مقرتح 

مراعاة الحد األدىن من مستويات الخدمة.

استعرضت  يناير،  يف  املجر  معلمو  أرضب  وعندما 
الشاملة  الجائحة  قوانني  املتطرفة  اليمينية  الحكومة 
معلمني  خمسة  أقيل  سبتمرب،  ويف  لها.  حد  لوضع 

الرتكابهم أعامل عصيان مدين.

املعلمون  أرضب  عندما  توغو  يف  مامثلة  القصة  كانت 
أن  الحكومة  وأعلنت  املايض.  العام  من  مارس  شهر  يف 
وأعقبت  مدرًسا.   137 وطردت  قانوين  غري  اإلرضاب 
ثالثة  واعتُقل  أبريل.  يف  آخر  إرضابًا  أخرى  إقاالت 

لقد ساءت األمور يف لبنان لدرجة أن الكثريين اقتحموا 
فرض  دفعهم  لقد  الخاصة،  ودائعهم  لرسقة  البنوك 
األعامل  هذه  مثل  إىل  املال  رأس  عىل  صارمة  ضوابط 
النخب  بت  هرَّ الرغم من وجودها،  التي عىل  اليائسة، 
البالد. ومن  ثروات طائلة خارج  السياسية واالقتصادية 
املنهجي  التغيري  أجل  من  التعبئة  من  املزيد  أن  املؤكد 
يف  حتى  السياسية،  الطبقة  استبدال  ذلك  يف  مبا  ستتم، 

العنيف. مواجهة القمع 

مدخراتهم      ألن  يائسون  اللبنانيون  املودعون 
البنوك.  من  سحبها  ميكنهم  وال  ُجمدت، 
إذا  شائنة.  املعاملة  لسوء  بها  يتعرضون  التي  الطريقة 
البنك  يتصل موظفو  عاٍل،  املودعني بصوٍت  أحد  اشتىك 

بالرشطة.

العامل ينشئون منظامت
العديد من  العامل يف  اتخذ  قاٍس،  اقتصادي  ويف سياق 
األجور  بزيادة  للمطالبة  جامعية  إجراءات  البلدان 
وتحسني ظروف العمل. كانت اإلرضابات مرة تلو األخرى 
إىل  النقابيون من خاللها  العامل  يسعى  رئيسية  وسيلة 
حيوية  قطاعات  يف  العامل  التفاوضية.  قوتهم  تحسني 
ضمن  كانوا  والطاقة  الصحية  والرعاية  التعليم  مثل 

الكثريين الذين اتخذوا إجراءات.

املرضبون  الفرنسيون  النفط  عامل  حارص  أكتوبر،  يف 

نطاق  عىل  الوقود  نقص  إىل  أدى  مامَّ  التكرير،  مصايف 
إكسون  العمالقة  النفط  رشكات  واستهدفت  واسع. 
التي تستفيد  وتوتال إنريجي، مثلها كمثل كل الرشكات 
ودفعت  األوكرانية،  األزمة  بسبب  ضخمة  أرباح  من 
من  عاملها  عاىن  حني  يف  ضخمة  أرباًحا  للمساهمني 
ارتفاع األسعار. ويف الرنويج طُرحت مطالب مامثلة من 

قبل عامل النفط البحريني املرضبني يف يوليو.

واحًدا  يوًما  استمر  وطني  إرضاب  شهد  سبتمرب،  ويف 
ضد  شخص  مليون  من  أكرث  تحرُّك  أوروغواي  يف 
نوفمرب  النيوليربالية. ويف  والسياسات  األجور  تخفيضات 
يوًما  استمر  مامثل  إرضاب  يف  اآلالف  عرشات  شارك 
القيود  إلغاء  كان  إيطاليا،  ويف  اليونان.  يف  أيًضا  واحًدا 
سيارات  سائقو  أرضب  فقد  تركيز،  محور  النيوليربالية 
للسامح  القطاع  لتحرير  بسبب خطط  يوليو  يف  األجرة 

لرشكات جديدة عدوانية مثل أوبر بدخول السوق.

استمر مثانية أشهر من  وكانت نيجرييا موطًنا إلرضاب 
الحكومة  بتقديم  انتهى  قبل محارضين جامعيني، وقد 
حل.  دون  الرئيسية  املطالب  ترك  مع  التنازالت  بعض 
من  عام  من  يقرب  ما  فقدان  من  قلقهم  وبسبب 
الدراسة، وبالرغم من أنهم رأوا أن مطالب املحارضين 
العمل  إىل  الجانبني  تدعو  حركة  الطالب  بدأ  مرشوعة، 
يف  للحق  األولوية  إلعطاء  السياسيني  تدعو  كام  مًعا، 

التعليم قبل انتخابات نيجرييا يف فرباير 2023.

واالتحاد      الفيدرالية  الحكومة  من  كل  جعلنا 
يف  يهم.  ال  تعليمنا  بأن  نشعر  ما  مرحلٍة  يف 
متفرجني  نصبح  بإرضاب،  املعلمون  فيها  يقوم  مرة  كل 
ينتهي  متى  يقرروا  أن  منهم  ننتظر  فقط  سلبيني، 
اإلرضاب. كان علينا أن نذكرهم بأننا مهمون أيًضا، وأن 

تعليمنا ومستقبلنا عىل املحك.

لبنان: الشعب يهاجم البنوك

يف  يأملون  الطالب  نيجرييا: 
العودة إىل املدرسة 

نيجرييا وناشطة،  طالبة  شيسوم،  بنديكتا 

لبنان املودعني،  جمعية رصخة  عالء خورشيد، 
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طاليب  احتجاج  أعقاب  يف  العاملية  النقابات  قادة  من 
أدخلت  كام  املفصولني.  املعلمني  بعودة  للمطالبة 

الحكومة املزيد من القيود النقابية يف قانون العمل.

بإرضاب  اإلذن  السلطات  رفضت  فقد  فانواتو،  يف  أما 
شخص  أي  إن  وقالت   2022 عام  أوائل  يف  املعلمني 

يشارك فيه ستتم معاقبته. 

بشكل  االستبدادية  الحكومة  قمعت  كمبوديا،  ويف 
قبل.  من  قوية  كانت  التي  النقابية  الحركة  منهجي 
يف  عامل   1300 من  أكرث  ترسيح  تم  الجائحة،  وخالل 
إرضاب  قانونية  عدم  وأعلن  وورلد.  ناغا  كازينو  رشكة 
الوظائف يف  بإعادة  للمطالبة   2021 عام  أواخر  بدأ يف 
ووجهت  املرضبون  العامل  واحُتجز   .2022 عام  أوائل 
احتياطيًّا.  شهرين  ملدة  مثانية  واحتُجز  تهم،  إليهم 

وتعرض العامل لالعتداء والتحرش الجنيس. 

يف  كبرية  مخاطر  العامل  حقوق  عن  الدفاع  جلب  كام 
بنغالديش أيًضا. ففي فرباير، عندما تم فصل العديد من 
أحد  إغالق  طريق  عن  الكثريون  احتج  املالبس،  عامل 
مامَّ  الصوتية،  والقنابل  بالعيص  الرشطة  وردت  الطرق، 

أسفر عن إصابة 20 شخًصا عىل األقل.

ويف بلدان أخرى، كان السالح املفضل هو التشهري، حيث 
مسريات  يف  املشاركني  السلفادوري  العمل  وزير  اتهم 
يوم العامل العاملي يف مايو بدعم العصابات اإلجرامية.

 

حقوق العامل: االنتصارات الرئيسية
أوزبكستان،  يف  تاريخية  لحظة  حدثت   ،2022 عام  يف 
حني تم اإلعالن عن خلو صناعة القطن لديها من عاملة 
األطفال املنهجية والعمل القرسي. ويف مرحلٍة ما، أُجرب 
عىل  بالغ  مليون  ونصف  طفل  مليوين  بنحو  يُقدر  ما 

معالجة الحصاد السنوي للبالد.

العامل      لحقوق  تاريخيًّا  انتصاًرا  هذا  يُعد 
داليت،  من  معظمهن  عاملة   5,000 لحوايل 
الهند. هذه  الطبقات يف  نظام  أسفل  يقعن يف  واللوايت 
والوحيدة  الهند،  يف  نوعها  من  األوىل  هي  االتفاقية 
التي تغطي مصانع الغزل، وأول اتفاقية تتضمن حامية 
تكشفت  مشكلة  وهي  الطبقي،  التمييز  ضد  رصيحة 

خالل الجائحة.

مواجهة العالمات التجارية الكربى
واصل  فقد  الكبرية،  الرشكات  يف  التوترات  بدأت  لقد 
 1.6 حوايل  اآلن  عددهم  يبلغ  الذين  أمازون،  عامل 
مليون عامل عىل مستوى العامل، تحدي تدابري مناهضة 
الرشكة بشكل مكثف من أجل  اتخذتها  التي  النقابات 
اتخاذ إجراءات جامعية، وسعيًا للحصول عىل االعرتاف 
بالنقابة. وشهد شهر أبريل انفراجة يف نيويورك مع أول 
من  بالنقابات  لالعرتاف  اإلطالق  عىل  ناجح  تصويت 
العديد  العام  قبل عامل مستودعات أمازون. كام شهد 
وبدأ  العمل.  وظروف  األجور  بسبب  اإلرضابات  من 
أملانيا  أنحاء  جميع  يف  مواقع  سبعة  يف  إرضابًا  العامل 
يف مايو، كام شهد أحد املستودعات يف اململكة املتحدة 
احتجاًجا  أغسطس  يف  باالنسحاب  تلوح  احتجاجات 
السخرية. ويف واحد من  عىل عرض رواتب يبعث عىل 
عامل  احتجَّ  نوفمرب،  يف  بالرشكة  التخفيضات  أيام  أكرب 

املستودعات يف أكرث من 40 دولة ونظموا إرضابات. 

وحدثت قصة مامثلة يف ستاربكس، مع ازدياد االعرتاف 
نوفمرب،  ففي  األمريكية.  الفروع  مئات  يف  بالنقابات 
أرضب العامل يف أكرث من مائة متجر من أجل تحسني 

التي  املدين،  املجتمع  لحمالت  كبريًا  إنجازًا  هذا  وكان 
استخدام  عدم  عىل  الرشكات  حث  إىل  الدعوة  شملت 
القرسي  العمل  عىل  القضاء  يتم  حتى  األوزبيك  القطن 
وقف  هي  التالية  الخطوة  وستكون  األطفال.  وعمل 

العمل القرسي يف تركامنستان املجاورة. 

حملتنا      تركيز  بأهمية  مقتنعني  ظللنا  لقد 
واملجتمع  املترضرين  العامل  مطالب  عىل 
املدين والحاجة إىل االسرتشاد باملراقبة املستقلة وإعداد 
التقارير. وتعلمنا أن الدفاع عن حقوق العامل وحقوق 

اإلنسان هو سباق ماراثون وليس سباقًا قصريًا رسيًعا.

نزاع  انتهى  حيث  الهند،  يف  أخرى  انتصارات  تحققت 
شاهي  رشكة  من  موافقة  مع  فرباير  يف  عامني  استمر 
للصادرات، أكرب رشكة مالبس يف الهند، عىل دفع حوايل 
مدفوعة.  غري  أجور  شكل  يف  أمرييك  دوالر  ماليني   4
رفضه  بسبب  دولية  حملة  الرئييس  املورد  هذا  واجه 

دفع الزيادات السنوية يف تكلفة املعيشة.

الذي  دينديغول،  اتفاق  إىل  التوصل  تم  أبريل،  ويف 
إيستامن  الكربى،  املالبس  رشكة  عليه  بناًء  وافقت 
القامئني  العنف والتحرش  القضاء عىل  إكسبورتس، عىل 
بعد  وذلك  العمل،  مكان  يف  االجتامعي  النوع  عىل 
محادثات مع النقابات ومجموعات الحمالت وإتش آند 

إم، سلسلة املتاجر يف الشوارع الرئيسية التي تزودها.

تحقق  املدين  املجتمع  حمالت 
يف  القرسي  العمل  عىل  انتصاًرا 

أوزبكستان

للنسيج  نادو  تاميل  نقابة  إم،  جيفا 
املشرتك والعمل 

 – العاملية  العاملية  العدالة  جيل،  أليسون 
الدويل العمل  حقوق  منتدى 
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األجور وظروف العمل.

من  العديد  عي  يدَّ وستاربكس،  أمازون  من  كل  ويف 
تنظيم  انتقاًما من  أنهم طُردوا بحجج واهية  األشخاص 
منافذ  خصت  قد  ستاربكس  أن  ويُزعم  االرضابات، 
قوانني  انتهكت  ستاربكس  أن  وتبني  باإلغالق.  نقابية 
العمل برفضها االعرتاف بالنقابة بعد التصويت عليها يف 
متجر يف سياتل، بينام يف نوفمرب، أمرت املحكمة أمازون 
نيويورك يؤكد  النقايب يف  بقراءة إشعار عام يف منفذها 
للعامل أنها »ستتوقف وتكف« عن األعامل االنتقامية.

رشكة  ذلك  يف  مبا  أخرى،  رشكات  يف  العاملون  بدأ  كام 
تكوين  يف   املتحدة،  والواليات  املتحدة  اململكة  يف  أبل 
النقابات  بعد أن جعلت تجربة العمل يف ظل الجائحة 
القدمية  االفرتاضات  عن  يتساءلون  الناس  من  العديد 
هو  وما  به  املطالبة  العمل  ألصحاب  ميكن  ما  حول 
التوازن الصحي بني العمل والحياة. ال ينبغي أن تتوقع 
الخاصة  بطريقتها  يشٍء  كل  يسري  أن  الكبرية  الرشكات 

بعد اآلن.

التي يقودها      الشعبية  الجهود  نأمل أن تكون 
العمل  ظروف  من  سئموا  الذين  العامل 
العادلة قد أدت إىل دفعة نحو تغيري  االستغاللية وغري 
لتشمل  بالساعة،  بأجر  العامل  ظروف  لتحسني  نوعي 

الكرامة واالحرتام يف مكان العمل.

تصوير مايكل إم سانتياغو/ جيتي إمياجيس

يف  رشكاء  ستاربكس:  عامل 
النجاح املشرتك

املتحدة  الواليات  متحدون،  عامل  هاس،  ترييزا 
األمريكية

كريستيان سمولز، رئيس اتحاد عامل أمازون، يشارك يف احتجاج مؤيد للنقابات، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، 5 سبتمرب 2022.
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التوازن  تحقيق  نحو  التقدم  استمر  الشامل،  دول  ويف 
املدين  املجتمع  دعوة  خالل  من  والعمل  العالقات  بني 
أكرب  إجراء  تم  وقد  أيام.  أربعة  مدته  عمل  أسبوع  إىل 
يف  املتحدة  باململكة  املفهوم  لهذا  اإلطالق  عىل  اختبار 
أشهر  ستة  مدتها  تجربة  خالل  من  وذلك   ،2022 عام 
رشكة.   70 شملت  األسبوع  يف  أيام  أربعة  ملدة  للعمل 
جعل  املشاركة  الرشكات  من  العديد  قررت  ذلك  بعد 
التغيري دامئًا. ووجدت معظم الرشكات أن اإلنتاجية إما 

زادت أو بقيت كام هي. 

املعايري املجتمعية ومعايري      أوضح االختالل يف 
كوفيد19-  جائحة  عن  الناتج  العمل  مكان 
ا لكل من العامل  إمكانية وجود مناذج عمل مختلفة جدًّ
يف  التفكري  إعادة  إىل  الحاجة  وعزز  العمل،  وأصحاب 

األمناط القدمية الراسخة.

عاملقة اإلنرتنت تحت األضواء للتضليل
هناك  يكون  الرشكات،  مبسؤولية  األمر  يتعلق  عندما 
عامل  يف  العمالقة  التجارية  العالمات  عىل  كبري  تركيز 

التكنولوجيا.

فقد حظيت تويرت بأكرب اهتامم بعد استحواذ امللياردير 
التقليدي  غري  نهجه  أثبت  لقد  عليها.  ماسك  إيلون 
أفادت   ،2023 يناير  ففي  املالية.  الناحية  من  مخٍز  أنه 

محور  الصويت،  البث  يف  املهيمنة  سبوتيفاي،  كانت 
حلقات  أكرث  من  واحدة  وكانت   .2022 عام  يف  الجدل 
قد  روغان،  جو  تجربة  املنصة،  يف  ربحية  البودكاست 
اتهمت الرشكة مبشاركة معلومات مضللة عن كوفيد19- 
بسحب  الفنانني  بعض  هدد  وعندما  متكررة.  بصورة 
لتوضيح  خطوات  الرشكة  اتخذت  املنصة،  من  أعاملهم 
أثارت  القضية  لكن  معلومات مضللة.  اعتباره  ما ميكن 
اإللكرتونية  املنصات  مسؤولية  مدى  حول  التساؤل 
آثار ضارة.  له  يكون  عندما  تشاركه  الذي  املحتوى  عن 
السوق مثل سبوتيفاي  املهيمنة عىل  وتتحمل الرشكات 

مسؤولية خاصة عن الترصف املسؤول.

نحو عقد معاهدة عرب وطنية
تحتاج  الكبرية  الرشكات  أن  أخرى  مرة  العام  أوضح 
العديد  نفسها.  لتنظيم  تركها  ميكن  وال  محاسبة،  إىل 
املدين  املجتمع  يعمل  التي  الحقوق  انتهاكات  من 
غري  الخاص  القطاع  ترصفات  عن  ناتجة  تحديها  عىل 
هيمنة  خالل  من  متكينها  ويتم  للمساءلة  الخاضعة 
الرشكات الكربى عىل صناع القرار السياسيني. وهذا هو 
السبب يف أن املجتمع املدين سعى منذ فرتة طويلة إىل 
باملعايري  الكبرية  الرشكات  إللزام  دولية  معاهدة  وضع 

األساسية لحقوق اإلنسان.

وُعقدت   2014 عام  يف  معاهدة  وضع  عملية  بدأت 
غري  العملية   .2022 أكتوبر  يف  الثامنة  التفاوض  جلسة 
محددة املدة، ولكن مبا أن كل يوم بدون معاهدة هو 
يوم جديد من اإلفالت من العقاب، فإن املجتمع املدين 

التقارير بأن اإليرادات قد انخفضت بنسبة 40 يف املائة 
وشهدت  إنفاقهم.  ُمعلِن   500 من  أكرث  أوقف  حيث 
حرية التعبري املطلقة التي أعلنها ماسك ارتفاًعا كبريًا يف 
سامحها  مع  املضللة،  واملعلومات  الكراهية  خطابات 
من  محظورة  كانت  التي  املتطرف  اليمني  لشخصيات 
مؤامرة  نظرية  يف  نفسه  ماسك  شارك  بالعودة.  قبل 

متطرفة. ميينية 

من  العديد  ترسيح  وتم  الوسطية،  أنظمة  وتفككت 
املوظفني، مبا يف ذلك فريق حقوق اإلنسان بأكمله، وتم 
مجموعة  وهو  تويرت،  عىل  والسالمة  الثقة  مجلس  حل 
استشارية رئيسية مستمدة من املجتمع املدين. لكن من 
الواضح أن التزام ماسك بحرية التعبري كان مقيًدا، ففي 
ديسمرب، وجد بعض الصحفيني الذين نرشوا تقارير عن 

ماسك وتويرت حساباتهم موقوفة مؤقتَّا.

الكربى  الرشكات  قامت  لقد  جارية.  تقنية  أزمة  هناك 
بترسيح أكرث من 70,000 موظف يف العام املايض. وهذا 
التضليل  ليزدهر  وفرًصا  االعتدال،  من  أقل  قدًرا  يعني 
إلغاء  من  بأكرث  يتعلق  األمر  لكن  الكراهية.  وخطاب 
الوظائف، فاملعلومات املضللة تنتعش ألن إثارة الجدل 
مفيدة لألعامل. الرصاع يُبقي األشخاص مشغولني. فقد 
تم تصميم اللوغاريتامت لتبث تيارات ال نهاية لها من 
املحتوى املتطرف بشكل متزايد يعزز املعتقدات القامئة 
لدى األشخاص.هناك عدم تناغم بني الدور املهم الذي 
والنقاش  العام  الخطاب  يف  تويرت  مثل  منصات  تلعبه 
السيايس، وقدرة ماليك الرشكات مثل ماسك عىل وضع 
القواعد وإعادة صياغتها. وهناك حاجة إىل نقاش بقدٍر 
أكرب من املعرفة حول كيفية حامية التعبري عرب اإلنرتنت 

مع الحامية من خطاب الكراهية واملعلومات املضللة.

تويرت: الحديث عن االستحواذ يثري 
مخاوف من خطاب الكراهية

تجلب  السلطة  سبوتيفاي: 
املسؤوليات

األسبوع:  يف  عمل  أيام  أربعة 
العمل مستقبل 
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يضغط عىل الدول لاللتزام مبوعد نهايئ هو 2025.

وذلك  املدين،  املجتمع  تأثري  الحالية  دة  املسوَّ وتُظهر 
النساء  مثل  املستبعدة  الفئات  بحقوق  االعرتاف  بضم 
املجتمع  الكثريين يف  لكن  واألطفال.  األصليني  والسكان 
إزاء املحاوالت األخرية إلضعاف  بالقلق  املدين يشعرون 
نص املعاهدة، ويضغطون من أجل وضع قواعد واضحة، 
للمساءلة،  الرشكات  بها  ستخضع  التي  اآلليات  تشمل 

ومعاقبة الجناة، واالستامع إىل ضحايا االنتهاكات.

ومشاركتها  الدول  لتأييد  املتكافئ  غري  النمط  ويشكل 
بشكل  الجنوبية  الدول  كانت  ما  ودامئًا  كبريًا.  تحديًا 
 – الشاملية  الدول  وصوتت  قوية،  معاهدة  تدعم  عام 
ومن بينها الدول التي تدعي أن حقوق اإلنسان محور 
معايري  ذات  أضعف  التفاقية   – الخارجية  سياستها 
بشكل  الالتينية  أمريكا  دول  وتشارك  منخفضة.  امتثال 

مكثف، بينام ال تشارك الدول اإلفريقية بشكل كبري. 

وعىل الرغم من بناء تحالفات املجتمع املدين املنارصة، 
إال أن نطاق التأثري املحدود ميثل تحديًا أيًضا. لكن هذه 
املعاهدة أهم من أن ترُتك للدول والرشكات. وستكون 
أصوات  ترفع  التي   – املستمرة  املدين  املجتمع  مشاركة 
النساء  الحقوق، مثل  انتهاكات  األكرث ترضًرا من  أولئك 
والشعوب األصلية والفئات املستبعدة األخرى – أساسية 
إذا كانت هناك رغبة يف التوصل إىل معاهدة طموحة.

طابع      ما  بشكٍل  يعكس  جيد،  نص  يف  آمل 
قويَّا  مدنيَّا  مجتمًعا  شملت  التي  العملية 
تستمر  مل  نظري،  وجهة  ومن  اجتامعية.  وحركات  ا  جدَّ
ولكن  بالتفاوض،  الدول  التزام  بفضل  فقط  العملية 
أيًضا بفضل قوة دفع املجتمع املدين والحوار بني جميع 

األطراف املعنية.

تابعة  أمام إنشاء هيئة رضيبية  الباب  القرار  وقد يفتح 
يف  املشاركة  املدين  املجتمع  وسيواصل  املتحدة.  لألمم 

محاولة تحقيق ذلك.

نظام معطل
لنظام  مظهر  أحدث  مجرد  هي  املعيشة  تكلفة  أزمة 
اقتصادي ال يعمل بالنسبة ملعظم الناس، نظام يستفيد 
أزمات  ويخلق  كثريين،  يُفقر  ولكنه  قليل  عدد  منه 
عىل  قادر  غري  ويبدو  صنعه،  من  دورية  اقتصادية 
الجائحة،  مثل  أزمات  اجتياز  عىل  البرشية  مساعدة 

وتأثريات الرصاعات مثل الحرب الروسية.

األرضية  الكرة  الدول يف شامل  تدخلت  الجائحة،  خالل 
الوظائف.  وحامية  الصناعات  لحامية  واسع  نطاق  عىل 
وسعها  يف  ما  كل  تفعل  تزال  ال  الكبرية  الرشكات  لكن 
نصفي  من  كل  يف  كافية،  ورضائب  أجور  دفع  لتجنب 

الكرة األرضية الشاميل والجنويب. 

لقد استفاد البعض بشكل كبري من الجائحة، وال يقترص 
ولكن  األدوية،  ورشكات  الطبية  الرشكات  عىل  ذلك 
رشكات أخرى مثل رشكات خدمات التوصيل إىل املنازل، 
املنخفضة  األجور  منوذج  عىل  منها  الكثري  يعتمد  والتي 

والحد األدىن من حقوق العمل.

لعاملقة  أخرى  فرصة  مجرد  الروسية  الحرب  وكانت 
قياسية.  أرباًحا  منها  األحفوري، وقد حقق عدد  الوقود 
الوقود األحفوري  ينبغي فيه لرشكات  الذي  الوقت  ويف 
فإنها  أبوابها،  تغلق  أو  أخرى  ألغراض  نفسها  تطوع  أن 
األثرياء  إىل  نهبها  من  الكثري  تسليم  ويتم  تزدهر، 
تحول  دون  ولكن  األخرض،  بالتمويه  مصحوبًا  الفعليني، 
الرضائب عىل  األحفوري. حتى  الوقود  بعيًدا عن  جدي 
األرباح االستثنائية غري املتوقعة كانت مثرية للجدل ومل 
واجه  نفسه،  الوقت  ويف  منتظم.  غري  بشكٍل  إال  تُطبق 

 
الرضائب يف بؤرة االهتامم

هناك مجال آخر ميكن أن تُحدث فيه القواعد الدولية 
الضغط  اإلفريقية يف  الدول  نوفمرب، نجحت  فرقًا. ففي 
لبدء  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  قرار  خالل  من 
اتفاقية رضيبية.  إىل  للتوصل  دولية  محادثات حكومية 
قواعد  وضع  يف  دور  أي  حاليًّا  املتحدة  لألمم  وليس 
منظمة  بها  تطالب  التي  املساحة  مع  عاملية،  رضيبية 
 38 تضم  شبكة  وهي  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
منظمة  تضع  العامل.  يف  االقتصادات  أغنى  من  اقتصاًدا 
الدول  لصالح  القواعد  والتنمية  االقتصادي  التعاون 

الغنية وليس ملصلحة العامل ككل.

الشامل  دول  من  العديد  تعارض  أن  املتوقع  من  وكان 
تخفيفها  األمريكية  الحكومة  حاولت  بشدة؛  القرار 
يف  الكثريين  بدعم  حظيت  لكنها  ذلك.  يف  وفشلت 
املجتمع املدين الذين كانوا يدعون للتغيري منذ سنوات.

يطالب نشطاء مبزيد من املساءلة حول الشؤون الرضيبية 
التي  الجنسيات  متعددة  للرشكات  عادة  الشفافة  غري 
تؤدي إىل فقدان ما يُقدر بنحو 384 مليار دوالر أمرييك 
يريدون  املحتملة. وهم  الرضيبية  اإليرادات  من  سنويًّا 
الرشكات  لرضيبة  مشرتك  عاملي  أدىن  حد  عىل  اتفاقًا 
لوقف السباق نحو القاع، حيث تتنافس الدول لجذب 
مامَّ  رضيبية،  معدالت  أدىن  تقديم  خالل  من  الرشكات 
يؤدي إىل تعطش الخزائن العامة لإليرادات التي ميكن 
استخدامها لتلبية االحتياجات العامة. وهذا أمر فشلت 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف إحراز تقدم فيه. 

رضوري:  هو  ما  بقدر  صعب 
ملزمة  معاهدة  نحو  العملية 
لألعامل التجارية وحقوق اإلنسان

العامل  فرناندا هوبنهايم، فريق األمم املتحدة 
اإلنسان وحقوق  التجارية  باألعامل  املعني 
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إن أي نظام اقتصادي ال يعمل بدون انبعاثات وعمليات 
يحتج  نفسه،  الوقت  يف  ولكن  معطل.  فهو  استخراج 
الوقود.  دعم  مثل  برامج  إلغاء  عند  حتاًم  املكافحون 
هناك حاجة إىل بدائل تدفع فيها الجهة امللوثة بداًل من 
األكرث فقرًا، وتجتاز فيها عمليات التحول اختبار كلٍّ من 

العدالة االقتصادية واالجتامعية.

التي تزدهر.  الوحيدة  الوقود األحفوري ليست  رشكات 
يناير  يف  نرُشت  التي  أوكسفام  منظمة  أبحاث  أظهرت 
2023 أنه خالل هذه األوقات التي تتواىل فيها األزمات، 
فإن األغنياء يزدادون ثراًء. كل أزمة مجرد فرصة جديدة؛ 
ألن األنظمة مصممة للعمل من أجل األثرياء. ولكن مع 
االقتصادي  التفاوت  يعمل  الصارخ،  الفارق  هذا  تزايد 

عىل إضعاف الرشعية السياسية.

الرثاء  فائقة  بالنخب  يختلطون  ساستهم  الشعب  يرى 
وينتمون  العاملي،  االقتصادي  املنتدى  مثل  فعاليات  يف 
ولديهم  النخبة،  تلك  إىل  مبارشة  األحيان  بعض  يف 
الرثوة نفسها ويرتددون يف دفع الرضائب، أو عىل األقل 
أن  األثرياء. وال عجب يف  نفوذ  اسرتضاء  يحرصون عىل 
يتخلص الشعب من شاغيل املناصب يف االنتخابات تلو 
األخرى�، وبعضهم يستمع إىل أصوات صافرات اإلنذار 

من الشعوبيني الذين يعدون بالتغيري.

النظام معطل،  أن  أدركوا  الرثاء  فاحيش  بعض  إن  حتى 
ويف يناير 2023 وجهوا دعوة لدفع املزيد من الرضائب. 
إن فرض املزيد من الرضائب عىل القادرين عىل تحملها، 
الرثوة، ستكون  الطوارئ عىل  مبا يف ذلك فرض رضائب 
بداية. لكن الكثريين سيستمرون يف التشكيك يف النظام 
ترك  مع  األول،  املقام  يف  الرثاء  من  أقلية  مكَّن  الذي 
يجب  األساسيات.  تأمني  أجل  من  يكافحون  الكثريين 
هذه  مع  عاجل  بشكل  التعامل  املدين  املجتمع  عىل 
األسئلة، والتأكد من أن الغضب املرشوع ال يتم تسخريه 

من القوى الرجعية.

الباهظة، واضطروا  األسعار  يوميًّا بسبب  املآيس  املاليني 
وأولئك  والتدفئة.  األكل  بني  مروعة  خيارات  اتخاذ  إىل 
الذين يواجهون العبء األكرب هم األشخاص الذين ليس 

لديهم سلطة بالفعل، مثل النساء والشباب واألقليات.

آفات  بني  اآلن  يربطون  الكثريين  أن  عجب  وال 
ويزداد  املناخ.  تغري  وتفاقم  العادلة  غري  االقتصادات 
متناسب  بشكل غري  الغنية تتسبب  النخب  وضوًحا أن 

يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 

الهيكلية  العيوب  ينتقد  أن  املدين  املجتمع  يتعني عىل 
يستفيد  الذي  الحايل  العاملي  االقتصادي  النموذج  يف 
عرضة  الكثريين  يرتك  الذي  الوقت  يف  القليلون،  منه 
فرض  الدعوة  مجاالت  تشمل  أن  وميكن  لألزمات. 
غري  األرباح  عىل  الرضائب  مثل  تصاعدية،  رضائب 
للحامية  الدنيا  والحدود  الرثوة،  ورضائب  املتوقعة 
واالعرتاف  الشامل،  األسايس  والدخل  االجتامعية، 
أكرث  نحو  عىل  التجارية  األعامل  وتنظيم  بالنقابات، 

فعالية.

مستوى  عىل  العسكرية  النفقات  ارتفاع  توقع  مع 
القوى  ورصاعات  الحالية  للرصاعات  استجابة  العامل، 
أال  لضامن  جديدة  حمالت  إىل  حاجة  هناك  العاملية، 
األموال  تحويل  إىل  العسكري  اإلنفاق  زيادة  تؤدي 
لحامية  الالزمة  االجتامعية  السياسات  عن  العامة 

والضعيفة.  املستبعدة  الفئات 

صانعي  مع  املدين  املجتمع  مشاركة  تركز  أن  ينبغي 
انتقاٍل  املناخية عىل ضامن  السياسات  القرارات بشأن 
واالجتامعية  االقتصادية  العدالة  باختبار  يفي  عادٍل 
املجتمع  جهود  تركز  أن  ينبغي  كام  سواء.  حدٍّ  عىل 
أنظف  أمناط  نحو  التحركات  متكن  أن  عىل  املدين 
عمل  فرص  إيجاد  من  واستهالكها  الطاقة  إلنتاج 
الناس من  الجودة، وأن تصاحبها جهود لحامية  عالية 

االقتصادية. الصدمات 

1

2

3

تصوير فابريس كوفريني/ وكالة الصحافة الفرنسية عرب جيتي إمياجيس

فيه  يطالب  العاملي،  االقتصادي  للمنتدى  السنوي  االجتامع  خالل  احتجاج 
املتظاهرون بفرض رضيبة مناخية عىل األغنياء. دافوس، سويرسا، 15 يناير 2023.

أفكار للعمل
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عن  الدفاع 

الدميقراطية
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للضغوط  وتتعرض  نزاع  موضع  الدميقراطية  زالت  ما 
يف جميع أنحاء العامل. يف بعض البلدان يف عام 2022، 
مواجهة  يف  قوتها  الدميقراطية  القوى  استعادت 
التهديدات االستبدادية. لكن ال توجد سيادة استبدادية 
الدميقراطية،  نحو  كبرية  خطوات  قدمت  األمد  طويلة 
العسكرية  القوات  ومل تكن هناك عمليات تسليم من 
الدميقراطيات  بعض  وتراجعت  املدين.  الحكم  إىل 
ذات  االستبدادية  النظم  وأضحت  بشدة،  املعيبة 
النطاق الدويل الواسع، مثل الصني وروسيا، مبثابة قوى 

مؤيدة دولية قوية إلنكار الحريات الدميقراطية.

وحيثام كانت االنتخابات حرة ونزيهة، كان أقوى منط 
األشخاص  املناصب حيث سعي  عاملي هو رفض شغل 
وعدت  التي  البدائل  واحتضان  السيايس،  التجديد  إىل 
الكثريون  يرى  التي  املؤسسة  سياسات  عن  باالنفصال 
أنها فاشلة. وعند إجراء هذه التحوالت، كان األشخاص 
أثبتت  التي  القدمية  للمشاكل  حلول  إيجاد  يف  يأملون 
مثل  حلها،  عىل  قادرة  غري  أنها  السياسية  أنظمتهم 
انعدام األمن، والفساد، وسوء الخدمات العامة، وعدم 

االقتصادية. املساواة 

الرفض لشغل املناصب إىل  يف بعض األحيان أدى هذا 
أخرى  أحياٍن  يف  بينام  التقدميني،  للمرشحني  انتصارات 
ما  غالًبا  الحالتني،  كلتا  تراجعيَّا. يف  منعطًفا  يعني  كان 
من  معني  سيايس  ملوقٍف  أقل  تأييًدا  االنتصارات  متثل 

اضطر  استقطابية  حملة  أعقاب  يف  بولسونارو،  جاير 
فيها إىل إنكار االتهامات بأنه عقد "اتفاقًا مع الشيطان".

انتصار  من  املضللة  املعلومات  مكنت  الفلبني،  يف 
فرديناندو ماركوس، نجل ديكتاتور سابق وحيش يحمل 
الزعيم  ابنة  للرئيس من  االسم نفسه، واملدعوم كنائب 
"حربه  حصدت  استبدادي  رئيس  وهو  واليته،  املنتهية 
عىل املخدرات" عرشات اآلالف من األرواح. وعىل الرغم 
األصوات  رشاء  ولعب  عادلة،  تكن  مل  املنافسة  أن  من 

واملخيبني  الفعالني  غري  املناصب  شاغيل  عىل  الحكم 
حديًثا  املنتخبة  الحكومات  فإن  لهذا  ونتيجة  لآلمال. 
عندما  أنه  يعني  وهذا  ضعيفة.  والياتها  تكون  قد 
ال  املدين،  للمجتمع  فرًصا  التقدمية  التحوالت  تفتح 
العديد  ويف  ستستمر.  الفرص  هذه  بأن  ضامن  يوجد 
درجة  أقىص  إىل  الناس  فيها  وصل  التي  البلدان  من 
اإلخفاقات  من  املزيد  يؤدي  أن  ميكن  اإلرهاق،  من 
إىل فقدان الرشعية، ليس ملَن هم يف السلطة فحسب، 

للدميقراطية نفسها. ولكن 

الدميقراطية ونرش املعلومات الكاذبة
االنتخابات،  يف  كبريًا  دوًرا  التضليل  عمليات  لعبت 
أثرت  املجاالت.  جميع  يف  العام  الخطاب  تشويه  ويف 
أدى  مامَّ  تشييل،  يف  االستفتاء  عىل  املضللة  املعلومات 
إىل رفض دستور تقدمي تم تصميمه من خالل العملية 
الهجامت  ذلك  أثار  وقد  البالد.  تاريخ  يف  شمواًل  األكرث 
عىل حقوق املرأة يف االنتخابات الكورية الجنوبية، حيث 
الساخطني  الرجال  من  الشباب  إىل  الفائز  املرشح  لجأ 
من خالل إضفاء الرشعية عىل أساطري كانت ذات يوم 

هامشية تعرض فيها الرجال للتمييز. 

االنتخابات  يف  بصامتها  املضللة  املعلومات  تركت  كام 
السابق لوال  اليساري  الرئيس  التي هزم فيها  الربازيلية، 
دا سيلفا بفارق ضئيل الرئيس اليميني املتطرف الحايل، 

تشييل:  يف  الدستورية  العملية 
العودة إىل نقطة البداية

الجنوبية:  الكورية  االنتخابات 
حقوق املرأة هي الخارس األكرب

انتخابات  ينتظر  العامل  الربازيل: 
اإلعادة املحورية
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تضليل  لعملية  بالكثري  تدين  النتيجة  فإن  مؤثرًا،  دوًرا 
أقنع  مامَّ  التاريخ،  كتابة  أعادت  األجل  عدوانية طويلة 
ازدهار  فرتة  كانت  الديكتاتورية  حقبة  بأن  الكثريين 
املدين يف ظل  املجتمع  الهجامت عىل  وأمن. واستمرت 

اإلدارة الجديدة.

سنوات      أو  أشهر  بضعة  غضون  يف  أنه  أخىش 
يتمكن  قد  ديكتاتورية.  ظل  يف  سنعيش 
ماركوس من البقاء يف السلطة طاملا أراد. إنه أمر مخيف 
للغاية؛ ألن انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت خالل 
ديكتاتورية والده مل تتم تسويتها بعد. ومن املرجح أن 

يحدث املزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان.

يف بلد تلو اآلخر، أدت املعلومات املضللة التي تم تبادلها 
إىل  االجتامعي  التواصل  وسائل  خالل  من  وتسارعها 
تطبيع التطرف وتأجيج العنف يف الحياة الواقعية. ومن 
املتوقع أن تستمر يف تشكيل تهديد كبري للدميقراطية يف 

القادمة. السنوات 

تطبيع التطرف
عززت القوى املناهضة لحقوق اإلنسان حكمها يف املجر، 
التي انترص زعيمها االستبدادي فيكتور أوربان، يف أبريل 
2022 عىل الرغم من مواجهة معارضة موحدة وحملة 
تركز عىل عالقاته الوثيقة مع بوتني. لكن محاولة أخرى 

زعيم  لصالح  للتصويت  النطاق  واسعة  معارضة  لحشد 
شعبوي نجحت يف سلوفينيا املجاورة، عندما ُهزم رئيس 
الوزراء جانيز جانسا من قبل حزب جديد يعد باحرتام 
سيادة القانون، ودعم الحريات املدنية، وقيادة االنتقال 

إىل مجتمع أكرث مراعاة للبيئة.

متيض  املتطرفة  السياسية  القوى  زالت  ما  ذلك،  ومع 
السويد  انتخابات  شهدت  فقد  أخرى.  أماكن  يف  قدًما 
يف سبتمرب، بعد حملة هيمنت عليها الجرمية والهجرة، 
املتطرفني  اليمينيني  السويديني  الدميقراطيني  احتالل 
عىل  األيام  من  يوم  يف  كانوا  أنهم  رغم  الثانية،  املرتبة 
الجديدة  االئتالفية  الحكومة  السيايس. وتعتمد  الهامش 
التي تشكلت عىل دعمهم. يف الشهر نفسه، جاء حزب 
إخوان إيطاليا يف املرتبة األوىل يف االنتخابات اإليطالية 
مييني  حزب  وهو  الجديدة،  الحكومة  عىل  للسيطرة 

متطرف نشأ من حركة الفاشية الجديدة.

مهامًّ      دوًرا  والتضليل  الكراهية  خطاب  لعب 
عىل  مبنية  ميلوين  دعاية  وكل  الحملة.  خالل 
خالل  من  تدفعها  التي  الشديدة  املحافظة  املعتقدات 
استخدام أنصاف الحقائق وتشويه الحقائق واألكاذيب 

الرصيحة. 

يف نوفمرب، شهدت االنتخابات اإلرسائيلية الخامسة خالل 
السابق  الوزراء  رئيس  استعادة  العام  ونصف  عامني 
وقد  املعارضة.  من  فرتة  بعد  السلطة  نتنياهو  بنيامني 
متكن من ذلك من خالل تنمية الروابط مع السياسيني 
الحكومة  تشكيل  إىل  أدى  مامَّ  املتطرفني،  اليمينيني 
تاريخ إرسائيل. وهو  املتطرفة األكرث تشدًدا يف  القومية 
اآلن مييض قدًما يف خطواٍت لتفكيك الضوابط والتوازنات 

القضائية عىل ُسلطة الحكومة.

املتطرفة  القوى  فازت  األخرى،  األماكن  من  العديد  يف 
من  القدر،  بنفس  ضارة  ولكنها  وضوًحا،  أقل  بطريقة 
الوسط  وتحويل  الرئييس  التيار  إىل  الدخول  خالل 
عندما  األحيان  من  كثريٍ  يف  هذا  حدث  وقد  السيايس. 
تعزيز  أو  لكسب  خطابهم  السائدون  السياسيون  تبنى 
دعمهم. وهذا يعني أن القوى السياسية املتطرفة ميكن 
تحول  حيث  مرشحوها،  يخرس  عندما  حتى  تفوز  أن 

األحزاب الراسخة مقرتحاتها إىل سياسات.

هناك أمثلة كثرية لتطبيع الخطاب املتطرف، سواء كان 
ذلك بدوافع أيديولوجية أو انتهازية. وحتى يف الربتغال، 

 

 

"ليفينج  أوبالدو،  مارينيل 
الفلبني" الوداتو يس 

اإليطايل  التحالف  أوباسويي،  كيو  أويزا 
املدنية والحقوق  الحريات  أجل  من 

الفلبني: الدميقراطية يف حداد

محزن  يوم  املجرية:  االنتخابات 
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النداءات،  هذه  مثل  ضد  محصنة  اعترُبت  طاملا  التي 
شهدت انتخابات يناير تبني خطاب اليمني املتطرف يف 
الفرنسية،  الرئاسية  االنتخابات  االنتخابية. ويف  السياسة 
تنافس املرشحون الوسطيون، مبَن فيهم الرئيس إميانويل 
بأنهم األكرث مناهضة للمهاجرين  الظهور  ماكرون، عىل 
ردًّا عىل تهديد منافسته اليمينية املتطرفة مارين لوبان. 
يف  اإلعادة  جولة  خرست  قد  لوبان  أن  من  وبالرغم 
املتطرف  لليمني  تصويت  أعىل  سجلت  أنها  إال  أبريل، 
وكراهية  العنرصية  ترسيخ  يف  ونجحت  اإلطالق،  عىل 

األجانب يف الخطاب السيايس السائد.

أعامل  أصبحت  املشكلة.  تتجاوز  االنتخابية  السياسة 
العنف والتهديدات من قبل املتطرفني مشكلة متنامية 
املتحدة  والواليات  كندا  من  البلدان،  من  العديد  يف 
األمريكية إىل أملانيا ونيوزيلندا. غالبًا ما كانت معارضة 
لتبني  للناس  الدخول  نقطة  للجائحة  التصدي  تدابري 
من  أكرث  ستبقى  الظاهرة  هذه  لكن  املؤامرة،  نظريات 
تؤدي  أن  األخرى  القضايا  من  للعديد  ميكن  الجائحة. 
العابرين/ات  وحقوق  اإلجهاض  من  مامثلة،  وظائف 

جنسيًّا إىل تغري املناخ.

أثارها  التي  االحتجاجات  أصبحت  نيوزيلندا،  يف 
جذب  نقطة   2022 فرباير  يف  املؤقت  التطعيم  فرض 
من  واسعة  مجموعة  عن  يعربون  الذين  للمتطرفني 

 

 

الربتغال: االستمرارية كمفاجأة

دعوة وثيقة للدميقراطية الفرنسية

تصوير هوراسيو فياللوبوس/ كوربيس عرب جيتي إمياجيس

أحد املؤيدين ينتظر وصول رئيس الوزراء الربتغايل أنطونيو كوستا يف تجمع انتخايب يف لشبونة، الربتغال، 28 يناير 2022.
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متزايد.  بشكٍل  عنيًفا  خطابًا  ويستخدمون  الشكاوى، 
بشدة  عارضوا  أشخاص  انجذبوا  الذين  بني  من  وكان 
عام  إدخالها  تم  التي  األسلحة  عىل  السيطرة  سياسات 
ومميت  مسبوق  غري  عنرصي  هجوم  أعقاب  يف   2019

عىل مسجدين.

حصار  يف  إلهام  مصدر  نيوزيلندا  يف  املتظاهرون  وجد 
سائقي الشاحنات يف أوتاوا بكندا، والذي بدأ يف الشهر 
ضد  االحتجاجات  منت  ما  ورسعان  لألحداث.  السابق 
التطعيامت اإللزامية املقرتحة لسائقي الشاحنات الذين 
يعربون الحدود الكندية األمريكية لتستوعب مجموعة 
اليمينية املتطرفة، وتلقت  من نظريات املؤامرة واآلراء 
يف  املقيمني  ترامب  أنصار  من  وماليَّا  أيديولوجيَّا  دعاًم 
لالنتقال  استعداد  عىل  البعض  وكان  املتحدة.  الواليات 
من األقوال العنيفة إىل األفعال، وتم العثور عىل جامعة 
ضباط  لقتل  تخطط  باالحتجاجات  مرتبطة  مسلحة 

الرشطة.

الربازيل: املؤسسات تتعرض للهجوم
يف  املحتدمة  الرئاسية  اإلعادة  جولة  أنهت  الربازيل،  يف 
أكتوبر أربع سنوات من الحكم اليميني املتطرف الذي 
واالجتامعية  العاملية  والحقوق  بالبيئة  دماًرا  ألحق 
وحقوق النساء والسكان األصليني ومجتمع امليم عني+.

سعت  برتامب  شبيهة  شخصية  وهو  بولسونارو،  لكن 
التصويت،  منذ فرتة طويلة إىل تقويض مصداقية نظام 
مل يقبل النتائج إال متأخرًا، لكنه مل يُسلِّم أبًدا، وتزايدت 
التدخل  إىل  دعوا  الذين  الرئيسيني  أنصاره  احتجاجات 

العسكري يف أعقاب االنتخابات، بينام ظل هو صامتًا.

وبعد أسبوع فقط من توليه منصبه يف 1 يناير 2023، 
بولسونارو  أتباع  قبل  من  مترًدا  لوال  الرئيس  واجه 
الساخطني، الذين ساروا دون عائق لساعات نحو مواقع 
السلطة الفيدرالية يف العاصمة برازيليا، وهدموا األسوار 
واقتحموا  بسلبية،  تعاملت  التي  الرشطة  أنظار  تحت 

الرئيسية. ونهبوا املواقع الحكومية 

وعىل الرغم من أن بولسونارو مل يُقد االنتفاضة شخصيًّا، 
إال أنه مهد الطريق لها من خالل زرع معلومات مضللة 
بصورة مستمرة، وإثارة الشكوك حول نزاهة االنتخابات، 
وتشويه صورة خصومه، مامَّ يجعل حكمهم غري رشعي 

يف نظر العديد من مؤيديه.

الهجوم  تشبه  الربازيلية  الشغب  مظاهر  كانت  وقد 
هناك  ولكن  عامني،  قبل  األمرييك  الكابيتول  مبنى  عىل 
اتساًعا،  الربازيل كان الشغب أكرث  اختالفات أبرزها: يف 
الثالثة،  الحكومة  فروع  بل  واحًدا،  فرًعا  يستهدف  ومل 
هذه  أحد  يُقتل  مل  الحظ  ولحسن  أنه  من  الرغم  عىل 
أشاروا  املتحدة،  الواليات  يف  حدث  كام  ولكن  املرة. 
ومن  األمد،  وطويلة  الضارة  اليميني  التطرف  آثار  إىل 
الذي  السيايس  الزعيم  املحاسبة  من  ينجو  أن  املرجح 

أثار ذلك.

استمرار الحكم العسكري
مل تحقق أيٌّ من الدول التي شهدت انقالبات عسكرية 
ومايل  وغينيا  تشاد  بينها  ومن   – األخرية  السنوات  يف 
يف  املدين  الحكم  نحو  تقدًما   – والسودان  وميامنار 
االنتخابات  تأجيل  تم  اآلخر،  تلو  بلٍد  يف   .2022 عام 
بشكٍل  طويلة  فرتة  منذ  عنها  أُعلن  التي  الدميقراطية 

متكرر، وتم قمع الحركات الدميقراطية بقوة.

إن تدهور سيادة القانون يعرض الحياة اليومية     
وانتهاكات  فالقمع  للخطر،  العيش  وسبل 
الحقوق األساسية تجعل الجميع يشعرون بعدم األمان 
الخوف  العسكري  املجلس  يستخدم  إذ  الخوف،  وتنرش 

للهيمنة. كأداة 

سبتمرب  منذ  الحاكم  العسكري  املجلس  أعلن  غينيا،  يف 
2021 عن نيته للحكم ملدة ثالث سنوات أخرى. وأعقب 
وأمر  لالحتجاج،  شاماًل  حظرًا  االنفرادي  القرار  هذا 
اندلعت  عندما  للدميقراطية.  مؤيد  كبري  ائتالف  بحل 
بأعامل  انتهت  بالدميقراطية،  املطالبة  االحتجاجات 
عنف دامية واعتقال قادة االحتجاجات. وأوضح الجيش 
أنه ال يعتزم االلتزام مبيثاقه االنتقايل ووعوده بالتشاور، 
الدويل  املجتمع  من  بضغوط  فقط  مضض  عىل  ووافق 

عىل تخفيض عام من جدوله الزمني األخري.

 

 

ميامنار املدين،  املجتمع  نشطاء  أحد 

سائقي  احتجاجات  كندا: 
الشاحنات تطلق اإلنذارات

اليمني  رصف  ميكن  هل  الربازيل: 
املتطرف؟

ميامنار: القوة االقتصادية للمجلس 
العسكري يف مرمى النريان
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تهديدات اليمني املتطرف الناجمة 
عن اإلنكار الوبايئ
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الذين      املواطنني  بوحشية  الجيش  يقمع 
ويطالبون  الدميقراطية  أجل  من  يحتشدون 
للعودة  معقول  زمني  إطار  عىل  لالتفاق  رصيح  بحوار 

إىل النظام الدستوري.

السلطة  يف  العسكرية  الحكومة  قوبلت  السودان،  يف 
منذ أكتوبر 2021 مبقاومة رشسة واحتجاجات مستمرة. 
والحركات  الجيش  بني  اتفاق  توقيع  تم  ديسمرب،  ويف 
يشهد  أن  املفرتض  من  السياسية  واألحزاب  االجتامعية 
لجان  لكن  االنتخابات.  نحو  عامني  مدتها  انتقالية  فرتة 
وهناك  االتفاق،  رفضت  السودانية  األحياء  يف  املقاومة 
مدين  حكم  إىل  االتفاق  أدى  لو  حتى  أنه  من  مخاوف 
به – فقد  أمرًا مسلاًم  اعتبارها  نتيجة ال ميكن  – وهي 
من  املتظاهرين  قتل  من  للجيش  حصانة  ذلك  يعني 

الدميقراطية. أجل 

نشعر      للثورة.  السابق  الوضع  إىل  عدنا  لقد 
بأن النظام القديم قد عاد؛ يف الواقع، الجيش 
بدأ يف تعيني أشخاص من النظام السابق يف كل مكان. 
يتم إسكات النشطاء والصحفيني واملحامني ألن السلطة 

عادت إىل الجيش.

بوركينا فاسو: تراجع مدفوع باالنقالب
دميقراطيًّا  تراجًعا  فاسو  بوركينا  شهدت   ،2022 عام  يف 

عميًقا بانقالب مزدوج.

غضب  من  مستفيًدا  السلطة،  الجيش  توىل  يناير،  يف 
الجهادي  التمرد  مواجهة  يف  األمن  انعدام  من  الشعب 
حل  سبتمرب،  ويف  حاميته.  يف  الحكومة  وفشل  املستمر 

أحد قادة الجيش محل آخر لنفس األسباب بالضبط.

التي شهدت انقالبات،  البلدان  كام هو الحال يف بعض 
العديد،  لدى  بشعبية  األخرية  التحركات  هذه  حظيت 
مبا يف ذلك بعض رشائح املجتمع املدين. وفشل الحكومة 
الدميقراطي  النظام  يرفضون  البعض  جعل  املخلوعة 
بالحكم  أطاحوا  عندما  فيه  آمالهم  استثمروا  الذي 

االستبدادي يف عام 2014.

األخري      االنقالب  بأن  القائل  الرأي  يحظى  ال 
يُشكل نكسة كبرية لربنامج التحول الدميقراطي 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  باإلجامع.  املدين  املجتمع  بتأييد 
بالنسبة لقطاع رئييس من املجتمع املدين، يبدو أن األمن 

هو مصدر قلق أكرث إلحاًحا وأولوية من الدميقراطية.

قصوى  أولوية  األمني  الوضع  معالجة  تكون  أن  يجب 
الذي  الجوع  أزمة  أقلها  ليس  ألسباب  حكومة،  ألي 
شخص   630,000 من  أكرث  يواجه  حيث  فيه،  ساهم 
مينع  الذي  الجهادي  والحصار  جوًعا  املوت  احتامل 

وصول املساعدات إىل األماكن األكرث حاجة إليها.

ملنع  الوحيدة  الطريقة  هي  الدميقراطية  املساءلة  لكن 
انتهاكات حقوق اإلنسان ومحاسبة الجناة عند حدوثها، 
اإلعالمية  الحريات  عىل  جديدة  حملة  أوضحت  وكام 

الحكم  مع  يأيت  لن  ذلك  فإن  االحتجاج،  يف  والحق 
العسكري.

استبداد طويل األمد
نحو  تحول  أي  القدمية  االستبدادية  األنظمة  تشهد  مل 
العديد  أن  من  الرغم  عىل   ،2022 عام  يف  الدميقراطية 
للحصول  محاولة  يف  انتخابية  مراسم  أجرت  الدول  من 

عىل مظهر رشعي.

ويف دولة بيالروسيا التابعة لروسيا، أدى استفتاء دستوري 
الرئيس  توسيع صالحيات  إىل  أُجري وسط قمع مكثف 
تركامنستان،  ويف  لوكاشينكو.  ألكسندر  االستبدادي 
استخدم الرئيس انتخابات مزورة بشكٍل صارٍخ لتسليم 
وراء  من  الحكم  يف  االستمرار  مع  البنه،  السلطة 
قاسم  الرئيس  فاز  املجاورة،  كازاخستان  الكواليس. ويف 
جومارت توكاييف بوالية ثانية من خالل تصويٍت معيٍب 
دون  خاضها  البالد،  يف  السابقة  االنتخابات  جميع  مثل 
الحدوث  نادرة  تقريبًا، بعد قمع االحتجاجات  معارضة 

الدامي. بالعنف 

كازاخستان تحتاج إىل إصالح سيايس. ال أتوقع     
أن تُجري الحكومة انتخابات دميقراطية يف أي 
وقٍت قريب، لكنني أشعر بالقلق إزاء املساحة املتاحة 
املعارضة  لنمو  املستقلني،  والصحفيني  اإلعالم  لوسائل 

الدميقراطية ولتطوير املجتمع املدين.

 

 

الثاين  االنقالب  فاسو:  بوركينا 
يُضعف األمل يف الدميقراطية

إلفساح  بحاجة  الجيش  السودان: 
املجال أمام الدميقراطية

نازك كابالو، ناشطة يف املجتمع املدين، السودان

أجل  من  التضامن  دابوغات، شبكة  إيب  كوب 
إفريقيا غرب  يف  الدميقراطية 
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الوطنية  الجبهة  سو،  أومو  عبدوليه 
غينيا الدستور،  عن  للدفاع 

من  عجلة  يف  ليس  غينيا  جيش 
أمره للعودة إىل الثكنات

الكازاخستاين  الدويل  املكتب  زوفتيس،  يفغيني 
القانون وسيادة  اإلنسان  لحقوق 
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صورية  برملانية  انتخابات  أُجريت  البحرين،  يف  وباملثل 
مل يُسمح فيها أليٍّ من أعضاء املعارضة بالرتشح، وظلت 
التعبري عن املعارضة مكبوتة، وتم حبس  جميع أشكال 

أولئك الذين يجرؤون عىل التشكيك يف هذا الوضع.

مثل      الوحيد،  االنتخابات  هذه  دور  كان 
مظهر  توفري  هو  و2018،   2014 انتخابات 
لنكن  لكن  تظاهر.  مجرد  إنه  للدميقراطية.  خادع 
واضحني: إنها أيًضا فرصة لنا للعمل عىل تجديد أنفسنا، 

وتحديد الفتحات والشقوق وفتحها. 

بينام كانت هناك إمكانية ضئيلة إلحداث تغيري حقيقي 
 يف هذه البلدان، فإنه بدا ممكًنا يف أنغوال. لكن اآلمال 

إىل  يتحول  الطغيان  تركامنستان: 
ساللة حاكمة

البحرين: االنتخابات بدون حريات 
ليست دميقراطية

تصوير حمد محمد / رويرتز عرب جالو إميدجز

وحقوق  للدميقراطية  سالم  فريوز،  جواد 
اإلنسان

أحد املتظاهرين يرش شعار "الناس يريدون الحرية" كجزء من االنتفاضة من أجل الدميقراطية يف البحرين يف عام 2011.
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املزيد  أو  الجديدة"،  "كازاخستان 
من اليشء نفسه

قوة  يؤكد  االستفتاء  بيالروسيا: 
بوتني
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لورينسو،  جواو  الرئيس  انتخاب  أُعيد  عندما  تبددت 
الحاكم منذ ما يقرب من نصف قرن، يف  الحزب  زعيم 
أغسطس. ويف ملعب مييل بشدة لصالحه، وسط امتناع 
بالتزوير، مل يحصل  التصويت ومزاعم  غري مسبوق عن 
وبينام  األصوات.  من  املائة  يف   51 عىل  إال  لورينسو 
هامش  أبقى  الحاكم،  الحزب  أيدي  يف  السلطة  بقيت 

النرص الضيق آمال التغيري عىل قيد الحياة.

فرص الدميقراطية الحقيقية يف أنغوال منخفضة     
الذي  االنتخايب  الفساد  بسبب مستوى  للغاية 

متارسه دولة الحزب.

أزمة،  من  يعاين  الذي  لبنان  يف  أمل  بارقة  ظهرت  كام 
الفوز  من  املستقلني  املرشحني  من  العديد  متكن  حيث 
الربملان  أعضاء  وجه  مايو.  انتخابات  يف  برملانية  مبقاعد 
ملحوظ  بشكل  سنَّا  أصغر  وهم  حديثًا،  املنتخبون 
حركة  طاقة  املعروفني،  السياسيني  من  ا  تنوعَّ وأكرث 
تحديًا  لتشكل   9102 لعام  الجامهريية  االحتجاجات 

التقليدي للسلطة. جديًدا للتوزيع الطائفي 

جديدة      أصواتًا  االنتخابات  هذه  أبرزت  لقد 
تتحدث عن الحقوق وتشري إىل طريق الخروج 

من األزمة الحالية.  

الصني: الرتاجع ألبعد الحدود
الحريات  عىل  القيود  من  املزيد  فرض  أن  بدا  عندما 
الفردية غري ممكن يف الصني، شن الرئيس يش جني بينغ 
حملة قمع أخرى قبل املؤمتر الوطني للحزب الشيوعي 
ملدة  الحزبية  الدولة  رئيس  أنه  أكد  والذي  أكتوبر،  يف 
الرقابة  تكثيف  تم  األقل.  عىل  أخرى  سنوات  خمس 
منافسة  أي  عىل  للقضاء  التعبري  أشكال  جميع  وقمع 

عىل الوالء الثابت للزعيم ومطالب الحزب من رعاياه.

من  نادرة  سلسلة  اندلعت  املتوقع،  غري  عىل  لكن 
الخانقة  الحكومة  استجابة  االحتجاجات يف نوفمرب ضد 
للجائحة، والتي تستند إىل رقابة اجتامعية صارمة. ويف 
ضد  املعتادة  القمعية  أساليبها  الحكومة  أطلقت  حني 
تراجعت  عادي:  غري  بيشٍء  أيًضا  قامت  االحتجاجات، 
بالجائحة. وللمرة األوىل، مل  املتعلقة  وخففت قواعدها 
ينظر يش إىل الوضع باعتباره مسؤواًل، مامَّ أثار تساؤالت 
حول ما إذا كان الشعب الصيني سيواصل اختبار حدود 

الحرية.

القمع  خالل  من  اتضحت  بذلك  القيام  مخاطر  لكن 
كونغ.  هونغ  يف  املزدهرة  الدميقراطية  لحركة  املستمر 
الصينية  والحكومة  املنفى،  أو  السجن  يف  اآلن  وقادتها 
الصني  برب  وثيًقا  ارتباطًا  مرتبطة  كونغ  هونغ  تجعل 
التي قُدمت  الضامنات  انفرادي  الرئييس، ومتزق بشكل 
عندما انتهى الحكم الربيطاين يف عام 1997، من خالل 
أبريل  ففي  فقط،  االسم  انتخابات  بخطة  يسمى  ما 
ناخبني  قبل  من  واحد  قيادة  مرشح  دعم  تم   ،2022
الفائز  الوالء.  عىل  وأقسموا  يدويًّا  اختيارهم  تم  صغار 
عىل  أرشف  الذي  األمن  رئيس  هو  يل،  جون  املتوقع، 

القمع الوحيش لالحتجاجات الدميقراطية.

أنه  موضحة  تايوان،  حول  خطابها  الصني  عززت  كام 
وهو  الصني،  من  جزًءا  لجعلها  القوة  استخدام  يتم  قد 
هدف أسايس ملرشوع يش السيايس. وتايوان دميقراطية 
مزدهرة وقصة نجاح اقتصادي، ومعظم شعبها ال يرغب 

يف فقدان وضعه كدولة مستقلة.

صارمة      حملة  الصني  شنت  كونغ،  هونغ  يف 
عىل الحركات املدنية واعتقلت أشخاًصا حتى 
أشكال  جميع  وأغلقت  بودكاست،  حلقات  بث  بسبب 
التعبري املدين، مبا يف ذلك وكاالت األنباء. ستفعل الصني 

بتايوان ما فعلته بهونغ كونغ. 

 

 

أنغوال: التحول الدميقراطي الذي مل 
يحدث أبًدا

يف  بينغ  جني  يش  الصيني  الرئيس 
السلطة قمة 

املتعلقة  االحتجاجات  الصني: 
بالجائحة تجرب عىل تراجع نادر

تايوان يف مرمى النريان

نحو  أخرى  خطوة  كونغ:  هونغ 
الصني

من  نسمة  تجلب  االنتخابات 
اللبنانية للسياسة  العليل  الهواء 

أنغوال مباكيتا،  بابتيستيني،  باسكوال 

ثينك، تايوان مني هسوان وو، مخترب دبل 

األصفري  معهد  حبيب،  أبو  لينا 
للمجتمع املدين واملواطنة، لبنان
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استبدادية  حكومات  ثالث  متيزت  األمريكتني،  ويف 
تحدٍّ  أي  من  نفسها  وحامية  حكمها  لتعزيز  بجهودها 

محتمل.

واصل  الهزلية،   2021 نوفمرب  انتخابات  يف  فوزه  فبعد 
أرض  إىل  نيكاراغوا  تحويل  أورتيغا  دانيال  الرئيس 
أشكال  من  شكٍل  أي  مستهدفًا  مهجورة،  استبدادية 
والديني  والتجاري  االجتامعي   – املستقل  التنظيم 
والتعليمي – وأي صوٍت يختلف ولو قلياًل عن العقيدة 
حكومته  حلت  إذ  زعيمها.  ومعتقدات  األيديولوجية 
مدين،  مجتمع  منظمة   3,000 من  أكرث  العام  خالل 
وقد  املسجلة.  املنظامت  عدد  نصف  من  يقرب  ما  أي 
ما  أن  إىل  التقديرات  تُشري  إذ  النزوح،  إىل  القمع  أدى 
يقرب من 33,000 من النيكاراغويني قد غادروا البالد 
يف عام 2022. ويف فرباير 2023، اتخذت الحكومة قراًرا 
األمر  بدا  سياسيَّا.  222 سجيًنا  عن  باإلفراج  متوقع  غري 
تعسفيًّا مثل قرار سجنهم يف املقام األول. وبينام رحب 
بهذه  الدوليون  وحلفاؤه  نيكاراغوا  يف  املدين  املجتمع 
نفي  تم  فقد  متوقعة،  نهاية غري  كانت هناك  الخطوة، 
وحقوقهم  جنسيتهم  من  وتجريدهم  عنهم  املفرج 

والسياسية. املدنية 

نظام      ق  عمَّ الرشعية،  إىل  االفتقار  مواجهة  يف 
شكل  أي  إلبادة  اسرتاتيجيته  موريلو  أورتيغا 

من أشكال التنظيم املدين الذي ال يخضع ملصالحه. 

ولكن عىل  فنزويال،  أخرى من  انطلقت هجرة جامعية 

إىل  السيايس،  القمع  أدى  حيث  بكثري،  أوسع  نطاق 
طوارئ  حالة  حدوث  إىل  اإلدارة،  وسوء  الفساد  جانب 

إنسانية معقدة � فر منها املاليني.

ويف كوبا، بذلت الحكومة االستبدادية كل جهد ممكن 
ملنع تكرار االحتجاجات غري املسبوقة التي هزت البالد 
هوادة  بال  قمعت  العام،  وطوال   .2021 يوليو   11 يف 
مئات  واحتجزت  املعارضة،  عن  تعبري  أي  وجرَّمت 
عىل  وحكمت  القضبان،  خلف  والناشطني  املتظاهرين 
صياغة  وأعادت  طويلة،  لفرتات  بالسجن  العرشات 
وحشد  تنظيم  أسلوب  كل  لتجريم  العقوبات  قانون 
يف  ذلك  بعد  غرابة  وال  املعارضة.  عن  للتعبري  يُستخدم 

أن يفر الكوبيون من بالدهم بأعداٍد قياسية.

وقمعها،       2021 يوليو   11 احتجاجات  بعد 
الخيارات  أن  مىض  وقٍت  أي  من  أكرث  اتضح 
الثالثة الوحيدة املتاحة للكوبيني هي السجن أو املنفى 

أو االستسالم.  

الدميقراطية تتآكل من الداخل
الدميقراطية،  إىل  للوصول  االنتخابات رضورية  أن  رغم 
وسائل  عىل  الدميقراطية  تعتمد  كافية.  ليست  أنها  إال 
للتأثري  والسعي  املشاركة  خاللها  من  ميكن  متعددة 
والتعبري  الدولة  ترصفات  يف  والتدقيق  الحكومات  عىل 
الذين  للقادة  حايل  اتجاه  هناك  ولكن  املعارضة.  عن 
شعبيون،  مستبدون  بأنهم  عامة  بصورة  وصفهم  ميكن 
يأتون إىل السلطة من خالل انتخابات حرة ونزيهة فقط 
لتفسري انتصاراتهم عىل أنها تفويض للتغلب عىل القيود 

املفروضة عىل سلطاتهم وحكمهم كام يحلو لهم.

استثناء"  "حالة  من  حاليًّا  تعاين  التي  السلفادور،  يف 
موجة  عىل  ردًّا  عنها  اإلعالن  كان  األمد،  طويلة  قمعية 
من أعامل العنف بني العصابات، وقد تم وصف أسلوب 
استبدادي  "حكم  بأنه  بوكييل  نجيب  الرئيس  حكم 
عىل  نفوذه  يستغل  حيث  بطبيعته،  األلفي"  للجيل 
الجذاب  الشعبي  بطابعه  االجتامعي  التواصل  وسائل 
إلعادة  السعي  نيته  عن  أعلن  سبتمرب،  ويف  الدائم. 
انتخابه يف عام 2024، وقد تم متكني تحركه بقرار قضايئ 
تجاوز الحظر الرصيح للدستور، الذي اتخذته املحكمة 
القدمية  املحكمة  إقالة  بعد  بوكييل  عينها  التي  العليا 
التي يهيمن عليها بوكييل  الترشيعية  الجمعية  من قبل 

نفسه.

وقدمت املكسيك مثااًل آخر عىل زعيم منتخب يتالعب 
ففي  الخاصة.  غاياته  لتحقيق  الدميقراطية  باآلليات 
أوبرادور  لوبيز  مانويل  أندريس  الرئيس  حاول  أبريل، 
خالل  من  الشعبوية  رشعيته  تعزيز  غريٍب  بشكٍل 
الحيلة  جاءت  حني  ويف  نفسه.  عىل  الستفتاء  الدعوة 
من  كبري  تصويت  عىل  حصل  فقد   – عكسية  بنتائج 
للغاية،  منخفض  إقبال  مع  ولكن  األساسيني  مؤيديه 
الرشعية  إضفاء  لتجنب  بعيًدا  األغلبية  بقيت  حيث 
الحكومية وغريها من  املراقبة  استمرت   – املناورة  عىل   

 

حملة القمع يف نيكاراغوا: نظام 
محارص معلق بقشة

فنزويال: نهاية املجتمع املدين الذي 
نعرفه

االحتجاجات  عىل  عام  كوبا: 
للدميقراطية املؤيدة  التاريخية 

كوبا: ملاذا الهروب من الجنة؟

كورينتي  ال  برنامج  بالندون،  ترييزا  ماريا 
نيكاراغوا النسايئ، 

كارولينا باريرو، ناشطة يف املجتمع املدين، 
كوبا
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اإلعالم.  ووسائل  املدين  املجتمع  عىل  املفروضة  القيود 
العام، مامَّ  انتقل الجيش إىل دور متزايد يف األمن  وقد 

زاد من الضغط عىل الحيز املدين.

فقط      ليس  العسكرة،  الحكومة  عمقت  لقد 
بحكم األمر الواقع، ولكن أيًضا بحكم القانون، 
شديد،  ومؤسيس  قانوين  إطار  خلق  خالل  من  وذلك 
التآكل  إن  االتجاه.  الصعب عكس هذا  يجعل من  مامَّ 
عالمة  يضع  املدنية  للسلطة  الجيش  لتبعية  املحتمل 

استفهام حول مستقبل الدميقراطية.

قيس  الرئيس  دفع  تونس،  يف  األطليس  املحيط  عرب 
عىل  وسيطر   2021 عام  يف  الربملان  حل  الذي  سعيد، 
القضاء؛ بشكل منفرد عملية إعادة كتابة دستور البالد. 
ويف يوليو 2022، وافق عىل تغيرياته من خالل استفتاء 
الدستور  ألغى  للغاية.  منخفًضا  إقبااًل  شهد  دستوري 
مامَّ  الربملان،  دور  والتوازنات وخفض  الضوابط  الجديد 
وأعقبت  السلطة.  تركيز  بزيادة  سعيد  للرئيس  سمح 
ذلك انتخابات برملانية يف ديسمرب يف ظل قواعد جديدة 
عزز  مامَّ  الربملان  ومزقت  السياسية  األحزاب  أضعفت 
الضعيف  اإلقبال  أظهر  أخرى،  مرة  لكن  سعيد،  سلطة 

استياًء واسع النطاق.

وحشده      ضغوطه  املدين  املجتمع  سيواصل 
ضد أي انحرافات عن الدميقراطية، بالنظر إىل 
واسعة  سلطات  للرئيس  سيضمن  الجديد  الدستور  أن 

ويفتح األبواب ملزيد من االنتهاكات. 

عدم االستقرار والعنف
فيها  تعاين  التي  األخرى  السياسية  األنظمة  واجهت 
التحديات  من  املزيد  ضغوط  من  بالفعل  الدميقراطية 
رئيس  الجديدة، حافظ  غينيا  بابوا  ففي   .2022 عام  يف 
مل  انتخابات  بعد  السلطة  عىل  مارايب  جيمس  الوزراء 
يتمكن فيها ما يصل إىل مليون ناخب - وهو جزء كبري 
نسمة  ماليني  تسعة  عددهم  البالغ  البالد  سكان  من 
الناخبني.  قامئة  تحديث  عدم  بسبب  التصويت  من   -
وأسهم اإلحباط الذي أعقب ذلك يف أعامل العنف التي 

خلفت 50 قتياًل عىل األقل.

رئيس يف ست  بولواريت سادس  دينا  أصبحت  بريو،  ويف 
محل  لتحل  الدستورية  اليمني  أدت  حيث  سنوات، 
عىل  "االنقالب  حاول  أن  بعد  كاستيلو  بيدرو  الرئيس 
حفل  واستقبلت  الكونغرس.  حل  خالل  من  الذات" 
دموي  بقمع  وقوبلت  االحتجاجات  من  موجة  تنصيبها 

أودى بحياة العرشات.

رأى الكثريون يف حل كاستيلو للكونغرس انتهاكًا صارًخا 
لكن  رئايس.  انقالب  محاولة  وبالتايل  السلطات،  لفصل 
أولئك الذين علقوا آمالهم يف حياة أفضل عىل كاستيلو، 
وهو يساري من أصول متواضعة، اعتربوا إقالته انقالبًا، 
انتخابات  بإجراء  وطالبوا  الكونغرس  باللوم عىل  وألقوا 

جديدة. هذه األمور رضورية، لكنها لن تُصلح من تلقاء 
نفسها سياسات بريو الفاشلة إىل حدٍّ كبري، حيث يفشل 
يف  منهجي  بشكٍل  ويخفقون  ذلك  يف  للحكم  املنتخبون 

التوقعات. تلبية 

وشكلت االنتخابات وضًعا صعبًا يف العديد من البلدان 
حول  النخبة  بنزاعات  واتسمت  العامل،  أنحاء  جميع  يف 
اندلعت  العراق،  ويف  العنف.  أعامل  واندالع  النتائج 
أعامل العنف املرتبطة باالنتخابات بعد عام تقريبًا من 
االنتخابات، مع استمرار املأزق بشأن تشكيل الحكومة. 
الذي  الصدر،  مقتدى  الشعبوي  الزعيم  أنصار  واحتج 
احتل حزبه املرتبة األوىل يف تصويت أكتوبر 2021، بعد 
االشتباكات  وخلفت  السياسة.  من  االنسحاب  إعالنه 
عىل  قتياًل   30 املتنافسة  األحزاب  أنصار  مع  العنيفة 

األقل.

انتخابات  نتائج  حول  الخالفات  حل  تم  كينيا،  ويف 
املؤسسية.  القنوات  خالل  ومن  سلميًّا  أغسطس   9
وبخالف االنتخابات السابقة، عندما استمرت النزاعات، 
استغرقت املحكمة العليا أقل من شهر لتأكيد فوز وليام 
نصف  من  بأكرث  واليته،  املنتهية  الرئيس  نائب  روتو، 
السابق  الوزراء  رئيس  منافسه،  بقليل. ورفض  األصوات 
بالفساد  لها  أساس  ال  بادعاءات  النتائج  أودينغا،  رايال 
مل  االنتخايب  العنف  من  املخاوف  أن  ورغم  واالحتيال. 

 

 

تريض  ال  االستفتاء  حيلة  املكسيك: 
أحًدا

الدميقراطية خطوة  تفكيك  تونس: 
بخطوة

بابوا غينيا الجديدة: فوىض االنتخابات 
تطرح تساؤالت حول النزاهة

بريو: الدميقراطية يف مفرتق طرق

نهائية ال  أزمة سياسية ال  العراق: 
تستفيد منها سوى النخب

صوفيا دي روبينا، سنرتو برود، املكسيك

للتحوالت  الكواكبي  مركز  غايل،  أمني 
تونس الدميقراطية، 
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انخفاض  إليه  أشار  الذي  الرضا  عدم  أن  إال  تتحقق، 
اإلقبال، يظل مبثابة مشكلة تحتاج إىل معالجة.

ال      ألنهم  التصويت  من  محبطون  األشخاص 
لالنتخابات.  نتيجة  يحدث  تغيري  أي  يرون 
يف  هم  ن  عمَّ النظر  بغض  منترش  الحكومة  يف  الفساد 
وال  باستمرار.  ضعيف  االقتصادي  واألداء  الحكومة، 
أن  يعتقدون  عندما  التصويت  عىل  الناس  يتشجع 

أصواتهم ال تهم.

وألن املشكلة غالبًا ما تكون أن الخارسين يف االنتخابات 
هو  فيجي  يف  تطور  أهم  كان  بالنتائج،  يعرتفون  ال 
ديسمرب، حل  انتخابات  بعد  للسلطة.  السلمي  االنتقال 
الوزراء فرانك باينيامراما.  سيتيفيني رابوكا محل رئيس 
الفيجية  الدميقراطية  أسس  هشاشة  عىل  يدل  ما  وهو 
التي قادها الرجالن يف السابق لالنقالبات سعيًا لإلطاحة 
بالحكومات املنتخبة دميقراطيًا. وال تزال هناك مخاوف 
بشأن استعداد الجيش الفيجي لقبول التغيري السيايس، 
تشكيل  محادثات  بدء  مع  نرشه  إىل  بالنظر  خاصة 

الحكومة.

عىل األقل يف فيجي والعديد من البلدان األخرى أُتيحت 
 

 

تصوير إد رام/ جيتي إمياجيس

كينيا بليس،  سياسا  أوجيمبو،  كني 

كينيا: رئيس منتخب - أو رمبا ال؟

الناس ميرون باإلعالنات االنتخابية قبل تجمع انتخايب يف استاد جومو كينياتا الدويل يف كيسومو، كينيا، 4 أغسطس 2022.

حكومة فيجي الجديدة: مسار أقل 
قمًعا
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انتظارها  عليهم  يتعني  فرصة  وهي  التصويت،  فرصة 
لعام  املقررة  االنتخابات  تأجيل  تم  سليامن.  جزر  يف 
2023 إىل عام 2024، ظاهريًّا ألن الحكومة ال تستطيع 
يف  انتخابات  وإجراء  الهادئ  املحيط  ألعاب  استضافة 
العام نفسه. وقد سبق هذا القرار، الذي اتخذته اإلدارة 
التي بنت عالقات أقوى بكثري مع الصني، هجامت عىل 
مدى  حول  الشكوك  هذا  أثار  لقد  اإلعالمية.  الحريات 

للدميقراطية. الحكومة  تقدير 

التغيري التدريجي
أوقيانوسيا  تدريجي محتمل من  تغيري  أيًضا  كان هناك 

إىل األمريكتني.

حزب  هزم  مايو،  يف  األسرتالية  الربملانية  االنتخابات  يف 
الحاكم.  املحافظ  الوطني  الليربايل  االئتالف  العمل 
وضمت حكومة يسار الوسط التي تم تنصيبها يف يونيو 
عن  الرتاجع  برشى  وجلبت  النساء،  من  قياسيًّا  عدًدا 

سياسات سابقها املتمثلة يف إنكار تغري املناخ.

بالواليات  نوفمرب  يف  الفرتة  منتصف  انتخابات  ويف 
مرتسخة   � اإلجهاض  كانت حقوق  األمريكية،  املتحدة 
تحفيز  عىل  ساعد  مامَّ  الناخبني،  من  العديد  أذهان  يف 

التقدميني عىل الدفاع عن الحقوق التي تتعرض للهجوم، 
والذي تم التعبري عنه من خالل رفض التدابري املناهضة 
املتوقع  الوالية، ودعم أعىل من  لإلجهاض عىل مستوى 

الدميقراطي. للحزب 

شهدت  النتخابات  نتيجة  التغيريات  جاءت  ماليزيا،  يف 
 18 إىل  التصويت  مع خفض سن  لالقرتاع،  كبريًا  متديًدا 
أي  يُفز  مل  حني  ويف  املدين.  املجتمع  حملة  بعد  عاًما 
املنافس  بأداء  العملية  انتهت  مطلقة،  بأغلبية  حزب 
وزراء  كرئيس  اليمني  إبراهيم،  أنور  طويلة،  فرتة  منذ 
االلتزام  ذلك  يف  مبا  باإلصالح،  وعد  لقد  ملاليزيا.  جديد 
بالرتاجع عن القيود الشديدة عىل حرية التعبري، وهي 

وعود سيطالبه املجتمع املدين بالوفاء بها.

املاليزية.      السياسة  عىل  يهيمنون  السن  كبار 
واآلن، وللمرة األوىل، ميكن أن يصبح الناخبون 
الشباب صناع امللوك يف ماليزيا. بدأ التغيري يحدث حتى 
استبدال مرشحني  تم  االقرتاع، حيث  فتح صناديق  قبل 
األحزاب  لدى  وكان  القادة،  من  بالعديد  سنَّا  أصغر 

املزيد من البيانات التي تركز عىل الشباب. 

بدأ  حيث  الالتينية،  أمريكا  يف  التغيري  آمال  ارتفعت 

كاسرتو،  زيومارا  لهندوراس،  رئيسة  أول  بتنصيب  العام 
اإلطالق،  عىل  تشييل  يف  رئيس  أصغر  فرتة  بداية  تليها 
الزعيم الطاليب السابق غابرييل بوريك، وانتهت بعودة 

لوال يف الربازيل.

وتولت كاسرتو املنتمية لحزب األحرار اليساري السلطة 
بعد أكرث من عرش سنوات من اإلطاحة بزوجها، الرئيس 
السابق مانويل زياليا، يف انقالب عسكري. وأنهى فوزها، 
يف انتخابات شهدت إقبااًل قياسيَّا للناخبني، فرتة طويلة 
هندوراس  دميقراطية  أن  يبدو  املحافظني.  هيمنة  من 
االختبار  اجتازت  قد  األحيان  من  كثريٍ  يف  املضطربة 

الدميقراطي للسلطة. الرئييس لالنتقال 

يف منتصف عام 2022، تم تنصيب غوستافو برتو كأول 
البيئية  الناشطة  وأصبحت  لكولومبيا،  يساري  رئيس 
امرأة  أول  ماركيز  فرنيس  إفريقي  أصل  من  الكولومبية 
ملطالب  استجابة  فوزهام  جاء  للرئيس.  نائبة  سوداء 
التغيري  أجل  من  احتشدت  التي  االحتجاجية  الحركة 

منذ نوفمرب 2019.

من أجل التوقعات الكبرية التي خلقتها بعدم     
تسجيل  إىل  برتو  حكومة  ستحتاج  الرتاجع، 
بعض االنتصارات املبكرة، وإظهار التقدم يف دفع عملية 

السالم وتقليل عدد اغتياالت القادة االجتامعيني.  

 
 

 جزر سليامن: الدميقراطية معلقة 

الحكومة  سُتحدث  هل  ماليزيا: 
الجديدة تغيريًا حقيقيَّا؟

تغيري متوقع يف أسرتاليا

هندوراس: هل هي نهاية حقبة؟

انتخابات منتصف املدة األمريكية: 
هل هي اسرتاحة مؤقتة؟

Undi18، ماليزيا بيالي،  ثارما 

RedLad جينا رومريو، 
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رفض شاغيل املناصب
مل تكن دول مثل الربازيل وتشييل وكولومبيا وهندوراس، 
العدالة  بتعزيز  وعدت  التي  الحكومات  وصلت  حيث 
التي  الوحيدة  األماكن  هي  السلطة،  إىل  االجتامعية 
أيًضا يف  التغيري  إذ جاء  املناصب.  تم فيها رفض شاغيل 
كوستاريكا، حيث منحت االنتخابات الرئاسية يف أبريل 
نرًصا غري متوقع لشخص خارجي، هو رودريغو تشافيز، 
بخطاب  الفساد  ملكافحة  منصة  عىل  بحملة  قام  الذي 
واتسمت  الفاسدة".  السياسية  "الطبقة  يهاجم  شعبوي 
االنتخابات بالال مباالة التي مل يكن من املمكن التغلب 

عليها حتى يف جولة اإلعادة.

من  العديد  يف  نطاقًا.  أوسع  اتجاًها  كوستاريكا  مثلت 
أداء  من  شديدة  أمل  بخيبة  شعور  هناك  البلدان، 
السياسية.  األلوان  مختلف  من  املتعاقبة  الحكومات 
عن  االبتعاد  خالل  من  استيائهم  عن  البعض  ويعرب 
هوياتهم  عن  آخرون  يتخىل  حني  يف  االقرتاع،  صناديق 
يشٍء  أي  تجربة  عىل  ويحرصون  التقليدية،  السياسية 
تصبح  لذلك،  ونتيجة  الفشل.  بالتغلب عىل  يعد  جديد 
تؤدي  أن  وميكن  متزايد،  بشكٍل  مجزأة  األصوات 
كبرية،  تحوالت  إىل  التفضيالت  يف  الصغرية  التغيريات 
وتصبح نتائج االنتخابات غري متوقعة، وميكن أن تظهر 

قوى سياسية جديدة بني عشيٍة وضحاها.
 

االقرتاع:  صناديق  يف  كوستاريكا 
تصويت أم مقامرة؟

التاريخي لليسار انعطاف كولومبيا 

تصوير فيل ماجاكو/ جالو إمياجيس
مسؤولة انتخابية تعرض ورقة اقرتاع عىل ممثيل الحزب أثناء عملية فرز األصوات يف مدرسة هوهلو االبتدائية يف ماسريو، ليسوتو، 7 أكتوبر 2022.
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عنارص  من  حيوي  عنرص  والنزيهة  الحرة  االنتخابات 
بدقة  االنتخابات  تعكس  أن  ولضامن  الدميقراطية. 
املجتمع  جامعات  تعمل  أن  ينبغي  الناخبني،  رغبات 
املدين الوطنية والدولية مًعا ملراقبة االنتخابات وفضح 

أي مخالفات. 

للدميقراطية  أساس  حجر  هو  السليم  املدين  الحيز 
السليمة. ويجب أن يعمل املجتمع املدين للدفاع عن 
بالسلطة  املتعلقة  والتوازنات  والضوابط  املدين  الحيز 
تآكل  املدين  املجتمع  سيمنع  وبذلك  السياسية. 
املنتخبني  القادة  قبل  من  الداخل  من  الدميقراطية 
املناسبة  الظروف  الحفاظ عىل  دميقراطيًّا، ويساعد يف 

لوجود املجتمع املدين.

التحوالت السياسية ميكن أن تجلب التحديات والفرص 
عىل حدٍّ سواء. عندما تحدث تغيريات سياسية تقدمية، 
يجب عىل املجتمع املدين أن يساعد يف مساءلة القادة 
احتامل  من  الحذر  مع  وعودهم،  عن  السياسيني 

حدوث رد فعل رجعي.

1

2

3

أفكار للعمل

 

وقد رأينا ذلك يف ليسوتو، حيث فاز حزب جديد، الثورة 
رجل  بقيادة  أكتوبر،  انتخابات  يف  الرخاء،  أجل  من 
بسبب  اإلحباط  من  التغيري  نشأ  ماتيكان.  سام  األعامل 
الوظيفي  والخلل  الداخيل  بالرصاع  يتسم  سيايس  نظام 
واالجتامعية  االقتصادية  املشاكل  معالجة  يف  والفشل 
العميقة. لكن اآلن رئيس الوزراء الجديد سيكون عليه 
أن يثبت أن انتقاله إىل السياسة كان مدفوًعا بيشٍء آخر 

غري مصالحه التجارية.

عىل      الناخبون  يضعها  التي  اآلمال  بني  من 
تحسني  عىل  ستعمل  أنها  السياسية  األحزاب 
بطالة  معدالت  أيًضا  ليسوتو  وتعاين  الخدمات.  تقديم 
القائم  العنف  من  االنتشار  واسعة  ومشاكل  مرتفعة 
عىل النوع االجتامعي، والجرمية التي يأمل الشعب أن 

الجديدة. الحكومة  تعالجها 

نتائج  فإن  الحظ،  بلعبة  االنتخابات  تشابه  زيادة  مع 
ففي  ميكن.  ما  أسوأ  مطلًقا  ليست  تشافيز  فوز  مثل 
اإلنسان  لحقوق  املناهضة  األصولية  القوى  كوستاريكا، 
تجاه  العام  السخط  يؤدي  وقد  االستعداد.  أهبة  عىل 
السلطة.  إىل  دفعهم  إىل  املناصب  شاغيل  أحدث 
يف  زخاًم  متشدد  إسالمي  حزب  اكتسب  ماليزيا  ويف 
خيبة  من  املزيد  من  يستفيد  وقد  األخرية،  االنتخابات 
األمل. وقد أظهرت تجربة العديد من البلدان األوروبية 
مدى سهولة االستفادة من خيبة األمل من قبل القوى 

العميقة. الرجعية 

 الفائزون يف االنتخابات يجب أن يفهموا أن انتصاراتهم 
قد ال تتعلق مبا يقدمونه أكرث من رفض الحكام الحاليني، 
أن يضعوا يف  الجدد، يجب  الوظائف  وبصفتهم شاغيل 
اعتبارهم أن الناخبني سيحكمون عليهم بنفس الطريقة. 
ويجب أن يعملوا عىل الوفاء بوعودهم مع مراعاة أنه 
ال توجد انتخابات متنح تفويًضا الحتكار السلطة. الذين 
فازوا يف االنتخابات لديهم واجب لكل َمن صوَّت لهم، 
الذين مل يصوتوا لهم، ويجب أن يحافظوا عىل  وأولئك 
إىل  جلبتهم  التي  والعمليات  الدميقراطية،  املؤسسات 

السلطة، وميكن أن تؤدي إىل طردهم.

 

؟  حدٍّ أي  إىل  ليسوتو:  يف  التغيري 
ولصالح َمن؟

يف  والقانون  املرأة  وماتلو،  ليباكيس 
ليسوتو الجنوبية،  إفريقيا 
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بحقوق  النهوض 
ومجتمع  النساء 

عني+ امليم 
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النوع االجتامعي والجنس محور حرب ثقافية  ال يزال 
القوى  من  جيًدا  وممولة  منظمة  دولية  شبكة  تشنها 
القضايا  هذه  من  تستفيد  التي  املتطرفة  املحافظة 
املدين  املجتمع  ويواصل  سياسية.  مكاسب  لتحقيق 
العمل عىل حشد التضامن والدفاع عن الحقوق، وعىل 
العدائية تجاهه، حقق يف عام 2022 بعض  الرغم من 
أنحاء  جميع  يف  الحقوق  مجال  يف  املهمة  املكاسب 

العامل.

حقوق  مسار  بأن  تذكري  مبثابة  العام  هذا  كان  وقد 
اإلنسان يسري يف خط مستقيم وميكن عكسه، فالرتاجع 
بجهد  اكُتسبت  التي  الحقوق  تُفَقد  أن  وميكن  ممكن، 
اعرتاًفا  الناس  اكتسب  تقدم،  أُحرز  وحيثام  كبري. 
بالحقوق التي كانت تبدو مستحيلة يف يوٍم من األيام. 
املرأة  حقوق  مع  الحال  هو  كام  تراجع،  حدث  وحني 
يف سياقات مختلفة مثل أفغانستان والواليات املتحدة 
األمريكية، أنهى الناس العام بحقوق أقل من تلك التي 

متتعت بها األجيال السابقة.

تم إثبات هذا الرتاجع يف تنزانيا، فبعد دعوى قضائية 
للمجتمع املدين، تم إلغاء الحظر عىل الفتيات الحوامل 
امللتحقات باملدرسة، وكان هذا واحًدا من العديد من 

انتصارات املجتمع املدين حول العامل يف عام 2022.

النساء  عىل  متناسب  غري  بشكٍل  الجائحة  أثرت  كام 
املنزيل،  العنف  معدالت  زيادة  إىل  مؤدية  والفتيات، 
عىل  الحصول  فرص  وتقليص  الوظيفي،  األمن  وانعدام 
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، واملشاركة يف سوق 

العمل، وااللتحاق باملدارس.

ووفًقا لبيانات البنك الدويل، فإن حوايل 2.4 مليار امرأة 
يف سن العمل ال يحصلن عىل فرص اقتصادية متكافئة، 
قانونية تحول  لديها حواجز  تزال  178 دولة ال  أن  كام 
دون مشاركة النساء يف الحياة االقتصادية بشكٍل كامل. 
القيود يف  أشكال  من  النساء شكاًل  تواجه  بلًدا   86 ويف 
العمل، وال تضمن 95 دولة املساواة يف األجر عن العمل 
تتمتع  املرأة  تزال  ال  العاملي،  الصعيد  وعىل  املتساوي. 

بثالثة أرباع الحقوق القانونية املمنوحة للرجل.

ناقًصا  واألهم من ذلك أن املرأة ما زالت ممثلة متثياًل 
بشكٍل صارٍخ يف األماكن التي تُتخذ فيها القرارات بشأن 
أزمة  يشمل  وهذا  قويًّا.  تأثريًا  عليها  تؤثر  التي  القضايا 
من  املائة  يف   34 من  أقل  النساء  املناخ، حيث شكلت 
� يف  COP27فرق التفاوض القطرية يف مؤمتر املناخ
من  فقط  قيادات  وسبع  والعرشين،  السابعة  دورته 

قيادات العامل الـ 110 الحارضة.

سياسية  قيادات  أول  بت  نصَّ أو  الدول  بعض  انتخبت 
هندوراس  رئيسة  من  بدًءا   ،2022 عام  يف  لها  نسائية 
زيومارا كاسرتو يف يناير. وانتخبت سلوفينيا أول رئيسة 

املساواة للمرأة هدف غري ثابت
املبنية  املساواة  آثار مدمرة عىل  األخرية  لألزمات  وكان 
عىل النوع االجتامعي. واستمر العنف القائم عىل النوع 
يف  الحرب  مثل  النزاع،  حاالت  يف  النمو  يف  االجتامعي 
االجتامعي  النوع  عىل  القامئة  اآلثار  وكانت   .�إثيوبيا
للحرب واضحة للغاية يف أوكرانيا املحارصة، حيث كان 
مثانية  من  العظمى  الغالبية  يشكلون  واألطفال  النساء 
ماليني الجئ � منترشين يف جميع أنحاء أوروبا، وكثريًا 
ما يتعرضون ملخاطر مثل االستغالل الجنيس واالستغالل 

يف العمل.

الذين      وأطفالهن  النساء  من  الالجئني  معظم 
الذين  الرجال  ألن  صغرية؛  حقائب  يحملون 
ترتاوح أعامرهم بني 18 و60 عاًما ممنوعون من املغادرة. 
ومبا أن النساء يُشكلن نسبة كبرية من الالجئني، فهناك 
حاجة كبرية إىل جميع أنواع منتجات العناية النسائية. 
 ،Menstrual Action ،منذ األيام األوىل، تقوم منظمتنا

بشحن املنتجات الصحية إىل الالجئات.  

أجل  من  مشجعة  خطوة  تنزانيا: 
الفتيات حقوق 

بولندا مينسرتوتشا،  أكجا  دميتشاك،  ماغدالينا 
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تم  بريو،  يف  بينام  نوفمرب،  يف  موسار،  بريك  ناتاسا  لها، 
صاحب  إقالة  تم  عندما  رئيسة  بولواريت  دينا  تعيني 

املنصب بعد محاولة إغالق الكونغرس.

ليست  النسائية  القيادة  أن  هي  حقيقة  هناك  لكن 
بالرضورة متثل انتصاًرا للمرأة، وقد اتضح ذلك يف املجر، 
لرئيس  وثيقة  حليفة  نوفاك،  كاتالني  أصبحت  حيث 
راسخة  ومؤيدة  أوربان،  فيكتور  السلطوي  الوزراء 
أول  االجتامعي،  النوع  لقضايا  املناهضة  لسياساته 
تولت  مامثل،  نحٍو  وعىل  مايو.  يف  للبالد  امرأة  رئيسة 
أول رئيسة وزراء يف إيطاليا منصبها يف أكتوبر، ولكن يف 

.�هيئة زعيمة الفاشية الجديدة جورجيا ميلوين

النوع  العاملي للفجوة املبنية عىل  ال عجب أن املؤرش 
هذا  وخلص  متشامئًا.  كان   2022 لعام  االجتامعي 
التحليل للتقدم املحرز نحو تحقيق التكافؤ املبني عىل 
الحالية  بالوترية  أنه  إىل  بلًدا   146 يف  االجتامعي  النوع 

سيستغرق سد تلك الفجوة 132 عاًما.

العنف املبني عىل النوع االجتامعي معركة مستمرة

انتهاكات حقوق  أكرث  النساء والفتيات هو  العنف ضد 
اإلنسان انتشاًرا يف جميع أنحاء العامل منذ فرتة طويلة، 
القائم  العنف  اشتعال  وازداد  الجائحة.  وتفاقم يف ظل 
عىل النوع االجتامعي مع كل أزمة من األزمات السياسية 

واالقتصادية والبيئية العديدة يف عام 2022.

أجل  من  النضال  صعوبة  ازدادت  نفسه،  الوقت  ويف 
تحدي العنف والنهوض بحقوق املرأة بسبب الحركات 
تنكر  التي  االجتامعي  النوع  لقضايا  للنسوية  املناهضة 
عىل  القائم  العنف  مبنبع  االعرتاف  وترفض  املشكلة 
املرأة  يحرم  مزمن  أبوي  نظام  وهو  االجتامعي،  النوع 

من وضعها كمواطن كامل الحقوق.

لجميع      النساء  أجساد  تتعرض  مجتمعنا،  يف 
أنواع العنف بسبب العادات والتقاليد، وهذا 

القائم عىل  العنف  بشأن  عدم وجود ترشيعات  يعززه 
الخطاب  أن يكون مبثابة رادع.  النوع االجتامعي ميكن 
يف  دورنا  تعزيز  من  بداًل  املرأة  قدر  من  يحط  الديني 
العنف  تطبيع  العام عىل  الخطاب  يقترص  املجتمع. وال 
عىل  اللوم  بإلقاء  أيًضا  يربره  بل  فحسب،  املرأة  ضد 

الضحية.

الحركات  واصلت  الرجعية،  الخلفية  هذه  ظل  ويف 
دعم  عىل  العمل  مع  التغيري،  إىل  الدعوة  النسائية 
االجتامعي،  النوع  عىل  املبني  العنف  من  الناجيات 
والتحرك بغضب ضد أعامل العنف والفشل يف محاسبة 

الجناة.

وكان هناك مثال واضح عىل ذلك يف الهند، عندما منحت 
عن  املبكر  اإلفراج  مربر  دون  غوجارات  والية  حكومة 
لعدة   2002 عام  يف  باغتصاب جامعي  أُدينوا  رجاًل   11
نساء مسلامت وقتل 14 شخًصا. وتبع ذلك إدانة شعبية 
رسيعة، حيث خرج الناس إىل الشوارع ملطالبة املحكمة 

العليا بإلغاء القرار.

أدت جهود املنارصة التي استمرت لسنوات إىل تحقيق 
التضليل  من حمالت  الرغم  عىل  إندونيسيا،  يف  انفراج 

مترير مرشوع  تم  عندما  الحقوق،  تتوقف ضد  ال  التي 
قانون العنف الجنيس لتجريم الزواج القرسي واالعتداء 
الجنيس وتعزيز حامية الضحايا. ويف إسبانيا، أُقر قانون 
مبدأ  إىل  يستند  الجنسية،  الحرية  ضامن  بشأن  جديد 
من  اإلفالت  النتشار  للتصدي  محاولة  يف  املوافقة، 
العقاب عىل العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي.

قانون "نعم فقط تعني نعم" هو مثال واضح     
الحركة  به  تقوم  الذي  املشرتك  العمل  عىل 
جميع  يف  املوجودة  النسوية  الحركة  وخاصة  النسائية، 

املجاالت، مبا يف ذلك املجتمع املدين والحكومة. 

استغرق األمر 10 سنوات للوصول إىل الوضع     
أنفسنا  نظمنا  املايض،  العقد  خالل  الحايل. 
أجل  من  للضغط  موحدة  جبهة  بنينا  أننا  من  وتأكدنا 
عملنا  تأثري  يؤكد  كهذا  وانتصار  الضحايا.  مُيكِّن  قانون 

الكبري عىل املجتمع.  

 

 

املرصية املرأة  قضايا  مؤسسة  سليامن،  عزة 

بريجرياك،  بريميبوان  قمرية،  نوريل 
إندونيسيا

العفو  منظمة  أكوستا،  ميكيل  كارمن 
إسبانيا الدولية، 

رساح  إطالق  من  الغضب  الهند: 
الجامعيني املغتصبني 

إسبانيا: انتصار يف مكافحة العنف 
الجنيس

مجال  يف  كبري  تقدم  إندونيسيا: 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي

50 2 0 2 3 م  لعا ين  ملد ا ملجتمع  ا لة  حا ير  تقر
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https://lens.civicus.org/india-outrage-as-gang-rapists-walk-free/
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https://lens.civicus.org/spain-a-victory-in-the-struggle-against-sexual-violence/
https://lens.civicus.org/indonesia-breakthrough-on-gender-based-violence/


 

 

 – إسطنبول  اتفاقية  ظهرت  األورويب،  املستوى  وعىل 
العنف  ومكافحة  منع  بشأن  أوروبا  مجلس  اتفاقية 
بحالتي  تعززت  والتي   – املنزيل  والعنف  املرأة  ضد 
أول  إىل  تركيا  تحول  من  عام  وبعد  جديدتني.  انضامم 
يوليو  يف  وأوكرانيا  املتحدة  اململكة  قت  صدَّ منشق، 
عىل املعاهدة، والتي تهدف إىل منع العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي وحامية الضحايا وإنهاء إفالت الجناة 

من العقاب.

يوليو       6 يف  نظمناه  الذي  اإلقليمي  اإلرضاب 
ضد  الحدود  عرب  لكفاحنا  بداية  مجرد  كان 
النسوي  التضامن  النوع االجتامعي.  القائم عىل  العنف 
القوة  كانت  النضال.  هذا  يف  حيوي  أمر  الوطني  عرب 
الدافعة لدعوتنا هي الغضب املطلق من الوضع الحايل. 
لن نقبل املزيد من الحلول املجزأة وغري الفعالة ملشكلة 

ونظامية.   منهجية 

العودة إىل العمل يف الشارع
بعد فرتة توقف بسبب الجائحة، متكنت حركات النساء 
الدويل  اليوم  يف  أخرى  مرة  الشوارع  إىل  الخروج  من 
العدالة  مطالب  عن  للتعبري  وذلك  مارس،   8 يف  للمرأة 
املستغرب  من  وليس  االجتامعي.  النوع  عىل  املبنية 
عىل  قويًّا  تركيزًا  األحيان  من  كثريٍ  يف  التعبئة  تركز  أن 
االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  أشكال  مختلف 
مجموعة  ذلك يف  وقد شهدنا  الجنيس.  العنف  فيها  مبا 
والعراق  األرجنتني  ضمنها  من  البلدان،  من  واسعة 
شوهدت  حني  يف  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  وكينيا، 
احتجاجات تركز عىل جرائم قتل اإلناث يف بلدان مثل 

وتركيا. واملكسيك  هندوراس 

يف  للناس  الرئيسية  القضايا  حول  النساء  واحتشدت 
وحقوق  بولندا،  يف  اإلجهاض  حقوق  مامثلة:  ظروف 
النساء  مع  والتضامن  والسالم  تونس،  يف  الريفية  املرأة 
والحكم  بلغاريا،  يف  الالجئات  األوكرانيات  والفتيات 
التي  العديدة  القضايا  بني  من  السودان،  يف  العسكري 

تم طرحها.

وشهد اليوم الدويل للمرأة مطالب بالحقوق االقتصادية، 
األجر  مدفوعة  غري  الرعاية  أعامل  مسألة  أُثريت  حيث 
الحق  وقت  يف  أُثري  قلق  وهو  وزميبابوي،  تشييل  يف 
مسرية  طالبت  حيث  املتحدة،  اململكة  يف  العام  من 
املومياوات بإصالحات لنظام رعاية األطفال. هذه قضية 
االجتامعي.  النوع  عىل  املبنية  للعدالة  رئيسية  عاملية 
أكرث  قضاء  يتم  الدولية،  العمل  منظمة  لبيانات  وفًقا 
غري  الرعاية  عىل  دولة   64 يف  ساعة  مليون   16.4 من 
مدفوعة األجر كل يوم - أكرث من ثالثة أرباعها من قبل 
فإن  بالساعة،  لألجور  األدىن  الحد  ُدفع  وإذا   - النساء 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  املائة  يف   9 إىل  سيصل  هذا 
العاملي، أي أكرث من ضعف الحصة التي متثلها الزراعة.

ويوليو،  يونيو  يف  الشوارع  إىل  الجامهري  خرجت  كام 
العامل،  أنحاء  معظم  يف  الفخر  موسم  بداية  وهو 
للمطالبة بحقوق مجتمع امليم عني+. يف تشييل، احتج 
الذي  الجنسية،  املوافقة  ِسن  قانون  عىل  املتظاهرون 

مييز ضد مجتمع امليم عني+. وبعد ذلك بوقٍت قصري، تم 
مساواة سن املوافقة من خالل إصالح القانون الجنايئ.

متيزت فعاليات موسم الفخر بالعودة إىل الجذور وتجدد 
الحشد،  يف  العريقة  التقاليد  ذات  األماكن  يف  التطرف 
مثل نيويورك، واالنتشار يف سياقات أكرث صعوبة لتوفري 
مساحات آمنة تشتد الحاجة إليها لألشخاص من مجتمع 
امليم عني+. كان هذا هو الحال يف تونس، حيث أتاحت 
الذي ُعقد  الثالثة من مهرجان كوير السيناميئ  النسخة 
عني+  امليم  مجتمع  ألفراد  ترحيب  فرصة  سبتمرب  يف 
املعادية  االجتامعية  املواقف  ومواجهة  الرؤية  لتأكيد 
متعطش  رئيس  فيه  ينرش  واملثليات، يف سياق  للمثليني 

للسلطة خطاب الكراهية ضد املثليني واملثليات.

متيزت أحداث موسم الفخر لعام 2023 أيًضا باإلحساس 
فيها  تشن  التي  السياقات  من  العديد  يف  باإللحاح 
عىل  منسًقا  هجوًما  للحقوق  املناهضة  الجامعات 
حقوق أفراد مجتمع امليم عني+، وتحديًدا عىل حقوق 

جنسيَّا. العابرين 

ويف رصبيا، حاولت الجامعات املناهضة لحقوق اإلنسان 
األمريكية  األصولية  املسيحية  الحركة  من  تستلهم  أن 
والقوميني الروس الذين هم يف حالة حرب مع ما يسمى 
حدث  إلغاء  إجبار  االجتامعي"  النوع  "أيديولوجية 
عندما  سبتمرب.  يف  بلغراد  يف  عقد  الذي  "يوروبرايد"   

 

تقاطعات،  الدين،  زين  أبو  بنان 
األردن

عودة األختية إىل الشوارع

إلحاح  والسياسة:  الفخر  مسرية 
مجتمع  بحقوق  للمطالبة  متجدد 

امليم عني+

لظهور  نادرة  لحظة  تونس: 
مجتمع امليم عني+
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https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220626-miles-protestan-en-chile-por-la-edad-de-consentimiento-sexual-para-homosexuales
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ملحاولة  اجتمعوا  ذلك،  من  بالرغم  املسرية  استمرت 
إيقافها. هاجم متظاهرون عنيفون الرشطة والصحفيني 
املسريات.  يحمي  الذي  األمني  الطوق  اخرتاق  وحاولوا 

للهجوم بعد الحدث. تعرضوا  وبعض املشاركني 

مسارات متباينة بشأن حقوق اإلجهاض
املتنازع  القضايا  أكرث  من  اإلجهاض  حقوق  تكون  رمبا 
عىل  االنحدار  هيمنة  من  الرغم  عىل  ولكن  عليها، 
البلدان  من  العديد  أن  إال  العاملية،  الرئيسية  العناوين 

شهدت تقدًما يف عام 2022.

املتحدة  الواليات  يف  العليا  املحكمة  وضعت  يونيو،  يف 
عندما  العنيفة  العاملية  الفعل  ردود  طليعة  يف  نفسها 
كرَّس  الذي  الحكم  وهو  وايد،  ضد  رو  قضية  ألغت 
ترك  إذ  عاًما.   50 من  يقرب  ملا  االختيار  يف  املرأة  حق 
الخمسني  الواليات  أيدي  يف  اإلجهاض  لوائح  القرار 
األمريكية، وكانت له آثار فورية يف العديد من الواليات 
إلغاء  مبجرد  التنفيذ  حيز  محفزًا"  "حظرًا  أدخلت  التي 
الحكم. ويف غضون بضعة أشهر، حظرت نصف الواليات 
األمريكية أو قيدت بشدة إمكانية الوصول إىل اإلجهاض، 
وكان املرشعون الجمهوريون يضغطون أكرث، يف محاولة 

لتقييد حرية التنقل وتداول أدوية اإلجهاض.

عندما  متوافقني  غري  بدوا  الجمهوريني  املرشعني  لكن 
وأحيانًا  التصويت،  قامئة  عىل  اإلجهاض  حقوق  كانت 
باملعنى الحريف، كام كان الحال يف بعض الواليات خالل 
ويف  نوفمرب.  يف  أُجريت  التي  املدة  منتصف  انتخابات 
عىل  الناخبون  وافق  وفريمونت،  وميشيغان   كاليفورنيا 

 

تصوير غيريمو ليغاريا شفايزر / جيتي إمياجيس

عني+  امليم  مجتمع  أفراد  رصبيا: 
أحدث أهداف القمع

عون خارج قرص العدل يف بوغوتا، كولومبيا، حيث تناقش املحكمة الدستورية إلغاء تجريم اإلجهاض، 21 فرباير 2022. نشطاء حقوق املرأة يتجمَّ
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تعديالت عىل دساتري الواليات لضامن حقوق اإلجهاض 
وخدمات الصحة اإلنجابية األخرى. ورفض الناخبون يف 
كنتايك ومونتانا مقرتحات لتغيري دساتري الواليات إلنكار 
حقوق اإلجهاض، متاًما كام فعلوا يف كانساس املحافظة 
بال شك يف أغسطس. هذا يشري إىل أن رد الفعل شديد 
العام. كام قدم دلياًل  الرأي  التحفظ مل يكن منسًقا مع 
املتحدة  الواليات  يف  االسرتاتيجية  هذه  أن  عىل  آخر 
األمريكية عىل األقل هي اسرتاتيجية من أعىل إىل أسفل 
املتطرفون  والدينيون  السياسيون  الزعامء  يحشدها 

ويتم متكينها من خالل التمويل الضخم.

برافو.  ريو  جنوب  متاًما  مختلفة  الديناميكيات  كانت 
ففي العام الذي أعقب حكم املحكمة العليا املكسيكية 
الدستوري  غري  من  أنه  اعترب  الذي   2021 يف  التاريخي 
الـ12  األسابيع  يف  طواعية  الحمل  إلنهاء  النساء  تجريم 
الجنائية  قوانينها  مكسيكية  والية   11 غريت  األوىل، 
إىل  املتناقضة  املسارات  هذه  أدت  الحق.  هذا  لرتسيخ 
ظهور تضامن نسوي، حيث زادت النسويات املكسيكيات 
من عمليات الدعم عرب الحدود، مستفيدات من الخربة 

املكتسبة خالل عقود من العمل الرسي.

أمريكا  يف  الظهور  يف  الخرضاء  املوجة  استمرت  كام 
الدستورية  املحكمة  ألغت  فرباير،  يف  الجنوبية. 
 24 حتى  الطلب  عند  اإلجهاض  تجريم  الكولومبية 
نتيجة  انتظاره  طال  الذي  القرار  هذا  كان  أسبوًعا. 
لكنه  النسوية،  الحركة  قبل  من  لعقوٍد  استمر  لنضال 
من  الحقوق،  ضد  فورية  فعل  لردود  العنان  أطلق 

ضمنها مبادرات إلعادة القوانني التقييدية.

يف  عكسه  ميكن  الرتاجع  أن  عىل  عالمات  ظهرت  كام 
من  البالد  � خروج  لوال  الرئيس  أعلن  الربازيل، حيث 
إعالن إجامع جنيف، وهو نص مناهض لإلجهاض شارك 
ذلك  يف  مبا  الرجعيني،  القادة  من  العديد  رعايته  يف 
الرئيس السابق بولسونارو، ووقعته 34 دولة يف أكتوبر 

.2020

وإىل الجنوب، أصبح ما كان ميكن أن يكون خطوة كبرية 
إىل األمام فرصة ضائعة، حيث تم رفض مرشوع دستور 
تشييل الذي يحفظ الحقوق الجنسية واإلنجابية، مبا يف 
سبتمرب.  يف  أُجري  استفتاء  يف  اإلجهاض،  يف  الحق  ذلك 
يسمح  الذي   2017 عام  قانون  يزال  ال  لذلك،  ونتيجة 
االغتصاب،   – فقط  محددة  ثالثة ظروف  يف  باإلجهاض 
وعدم بقاء الجنني، واملخاطر عىل حياة املرأة الحامل – 

ساري املفعول.

أجل  من  يناضل  عني+  امليم  مجتمع 
املساواة

الفعل  رد  لنفس  امليم عني+ هو هدف  مجتمع  نشاط 
املوارد  وفرية  تحالفات  قبل  من  الذي حشدته  العنيف 
الدينيني  والقادة  املتطرفني  اليمينيني  السياسيني  من 
املتشددين من مختلف األديان، يف بلدان متنوعة مثل 

إندونيسيا والواليات املتحدة األمريكية.

تجريم  يف  تقدمها  من  الرغم  وعىل  إندونيسيا،  ففي 
من  الحق  وقت  يف  الجنيس،  واالعتداء  القرسي  الزواج 
يُجرِّم  رجعي،  جديد  جنايئ  قانون  إدخال  تم  العام 

مامرسة الجنس خارج الزواج مع أحكام بالسجن تصل 
فإن  قانوين،  غري  املثليني/ات  زواج  ألن  ونظرًا  عام.  إىل 
املثلية. كام  الجنسية  العالقات  فعليًّا  يُجرِّم  الحكم  هذا 
املستوى  عىل  الرشيعة  بقوانني  الجديد  القانون  يعرتف 
قيود  فرض  عن  فضاًل  املرأة،  حقوق  تقيد  التي  املحيل 
والتجمع  والتعبري  للعقيدة  األساسية  الحريات  عىل 

السلمي.

الجامعات      دمج  الحالية  الحكومة  تحاول 
اإلسالمية املتشددة. فهي تحاول ضامن والئها 
الدينية  القيم  لحامية  استعدادها  إظهار  خالل  من 
يف  عني+  امليم  مجتمع  أفراد  حقوق  وكانت  املحافظة. 
مقدمة نضاالت الجامعات السياسية والدينية املتشددة؛ 

لذلك كانوا أول َمن اختفى.

مجموعات  دفعت  االنتكاسات،  من  الرغم  عىل  ولكن 
األمام يف قضيتني رئيسيتني:  العامل إىل  امليم عني+ حول 
يف  واملساواة  املثلية،  الجنسية  العالقات  تجريم  إلغاء 

الزواج.

وبعد سنوات من جهود الدعوة للمجتمع املدين، يف عام 
2022، ألغت أربع دول – جميعها أعضاء يف الكومنولث 
الجنسية  العالقات  تُجرِّم  التي  االستعامرية  القوانني   –
املثلية. ويف حني أن إلغاء التجريم ال يعني بأي حاٍل من 
امليم  مجتمع  أفراد  والعنف ضد  التمييز  إنهاء  األحوال 
عني+، إال أنها خطوة أوىل أساسية، حيث إن التجريم – 

 

 

الواليات  يف  اإلجهاض  حقوق 
ضد  تراجع  األمريكية:  املتحدة 

التيار

كولومبيا تركب املوجة الخرضاء

يف  الجديد  الجنايئ  القانون 
إندونيسيا: تحول إىل األسوأ

إندونيسيا كونرتاس،  موليديانتي،  فاتيا 
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حتى عندما ال ينفذ بالكامل – ميكِّن انتهاكات الحقوق 
املناهضة  القوى  ويشجع  التعسفية،  االعتقاالت  مثل 

للحقوق عىل تنفيذ القانون بأنفسهم.

وردًّا عىل دعاوى املجتمع املدين، ألغت املحكمة العليا 
أنتيغوا  يف  الجنسية  املثلية  تجريم  الكاريبي  رشق  يف 
يف  ونيفيس  كيتس  سانت  ويف  يوليو،  يف  وبربودا 
الكاريبي يف ديسمرب، عندما  االتجاه  واستمر  أغسطس. 
دستورية  بعدم  بربادوس  يف  العليا  املحكمة  قضت 

تجريم العالقات الجنسية املثلية.

الجنس  مامرسة  تجريم  الربملان  ألغى  سنغافورة،  ويف 
فرض  حاولت  الحكومة  لكن  نوفمرب،  يف  الرجال  بني 
خط أحمر عىل أي تقدم آخر، معلنة عزمها عىل تغيري 
رجل  بني  حرًصا  يتم  أنه  عىل  الزواج  لتعريف  الدستور 

وامرأة.

 

 

األمام  إىل  خطوة  وبربودا:  أنتيغوا 
لحقوق مجتمع امليم عني+

امليم  مجتمع  لحقوق  آخر  اخرتاق 
عني+ يف منطقة البحر الكاريبي

بربادوس: املرة الثالثة متثل اتجاًها

سنغافورة: االعرتاف املتأخر بحقوق 
مجتمع امليم عني+

تصوير جاك تايلور / جيتي إمياجيس

نشطاء حقوق مجتمع امليم عني+ يتظاهرون خارج بيت الكومنولث خالل اجتامع رؤساء حكومات الكومنولث يف لندن، اململكة املتحدة، 19 أبريل 2018.
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وعىل مدار العقد املايض، اجتاحت موجة إلغاء التجريم 
اثنتي عرشة دولة، لكن غالبية دول الكومنولث ال تزال 
أكرث  تغيريات  نتوقع  أن  وميكن  املثليني.  أعامل  تجرم 
الكاريبي، حيث  البحر  قريبًا، ال سيام يف منطقة  تقدًما 
تؤيت مبادرة التقايض املشرتكة بني عدة بلدان مثارها. لكن 
املناهض  الكنيسة  تأثري  ملواجهة  سيضطرون  النشطاء 
للحقوق؛ إذ إن قمة أساقفة األنجليكان العاملية األخرية 
أنها  الجنسية عىل  املثلية  أكدت بشكل رجعي مفاهيم 

خطيئة، وزواج املثليني عىل أنه انحراف.

حيز  ودخل  تشييل  يف  قانونيًّا  املثليني  زواج  أصبح 
التنفيذ يف سويرسا – بعد املوافقة عليه بأغلبية ساحقة 
يف استفتاء – يف أوائل عام 2022. ويف يوليو، تم إضفاء 
أندورا،  برملان  املثليني/ات من قبل  الرشعية عىل زواج 
كام  سلوفينيا.  يف  الدستورية  املحكمة  لحكم  ونتيجة 
قانون األرسة  التصديق عىل  بعد  كوبا  قانونيًّا يف  أصبح 
التي  التفيا،  يف  حتى  سبتمرب.  يف  استفتاء  يف  الجديد 
اعترُبت يف السابق أسوأ مكان يف االتحاد األورويب ليكون 
أصدرت  حيث  ما،  تقدٍم  إحراز  تم  الجنس،  مثيل  املرء 
محكمة أول حكم يف البالد بشأن األزواج املثليني، وقد 

الزواج  مفهوم  مع  تتناسب  العالقة  بأن  الحكم  اعرتف 
الزواج عىل  يحدد  يزال  ال  الدستور  أن  من  الرغم  عىل 

أنه اتحاد بني امرأة ورجل.

 2023 يناير  يف  التقدم  جاء  األورويب،  املستوى  وعىل 
للمحكمة  الكربى  الدائرة  عن  صادر  حكم  شكل  يف 
رفض  أن  أثبت  والذي  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية 
والحامية  القانوين  االعرتاف  منح  الروسية  السلطات 
األوروبية  لالتفاقية  انتهاكًا  يشكل  املثليني/ات  لألزواج 

لحقوق اإلنسان.

قانونيًّا يف جميع  املثليني  زواج  أصبح  أكتوبر،  أواخر  يف 
أنحاء املكسيك، حيث قامت واليتا غرييرو وتاماوليباس 
حكم  مع  متامشية  قوانينهام  بجعل  أخريًا  املتباطئتان 
زواج  حظر  أن  أعلن  الذي   2015 لعام  العليا  املحكمة 
أقر  نفسه،  الوقت  ويف  دستوري.  غري  املثليني/ات 
الزواج،  احرتام  قانون  ديسمرب  يف  األمرييك  الكونغرس 
الذي يهدف إىل حامية كل من زواج املثليني/ات والزواج 
بني األعراق، يف حالة إلغاء املحكمة العليا للحكم الذي 

يحميهم كام فعلت يف قضية رو ضد وايد.

أقرت العديد من الواليات املكسيكية ونفذت     
قوانني زواج متساوية منذ سنوات، عىل الرغم 
قامئة.  تزال  ال  التي  العقبات  من  العديد  وجود  من 
ومن  فوريًّا.  اجتامعيًّا  تغيريًا  يجلب  ال  القانوين  التغيري 
هنا تنبع أهمية االستمرار يف الرتكيز عىل تغيري الثقافة. 
بني  تتغري  وهي  كبرية،  برسعٍة  القوانني  تتغري  أن  ميكن 

عشيٍة وضحاها، لكن الثقافة ال تتغري. 

عندما  يونيو،  يف  اليابان  يف  جاءت  ضائعة  فرصة  لكن 
أعلنت محكمة يف أوساكا أن حظر البالد زواج املثليني/
ات دستوري. إىل جانب أقرانهم يف جميع أنحاء العامل، 
الضغط  اليابان  امليم عني+ يف  سيواصل نشطاء مجتمع 
املرشعني  آراء  ومعه   – العام  الرأي  تغيري  أجل  من 

والقضاة – حتى يتم ضامن املساواة يف الحقوق.

التقدم بشأن عدم      الكثري من  اليابان  مل تحرز 
املساواة املبنية عىل النوع االجتامعي، ناهيك 
عن حقوق مجتمع امليم عني+ والقضايا املتعلقة بامليل 
وذلك  االجتامعي.  النوع  عىل  املبنية  والهوية  الجنيس 
بالجامعات  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  اليابانية  الحكومة  ألن 
الذكورية  التعصب  قيم  عىل  القامئة  الدينية  اليمينية 

ووجهة نظر األبوية لألرسة. 

وتضمنت التغيريات القانونية الهامة األخرى فرض حظر 
يف  أُدخلت  والتي  التحويل"،  "عالجات  يُسمى  ما  عىل 
إلغاء  أو  وخفض  ونيوزيلندا،  وإرسائيل  والهند  كندا 
الرجال  قبل  من  بالدم  التربع  عىل  املفروضة  القيود 
املثليني يف النمسا وفرنسا واليونان وأيرلندا وليتوانيا.

تم اتخاذ بعض الخطوات الهامة يف االعرتاف بالحق يف 
املتنوعة  الهويات  وذوي  جنسيًّا  للعابرين/ات  الهوية 
الفعل  رد  محور  كانت  االجتامعي،  بالنوع  الخاصة 
تحالف  اختلقه  الذي  األخالقي  والذعر  السام  العنيف 
غريب من املحافظني املتشددين وَمن يسمون أنفسهم 

 

 

يف  عني+  امليم  مجتمع  حقوق 
الكومنولث: حان وقت التغيري

اليابان: ال تزال بعيدة عن املساواة 
يف الزواج

تلقي  األنجليكانية  الكنيسة 
املسؤولية عىل حقوق مجتمع امليم 

عني+

املكسيك: آخر والية تنضم إىل 
موجة قوس قزح

اليابان  ،J-ALL نيشياما،  أكريا 

الوطنية  الشبكة  فيناديرو،  إريكا 
املكسيك املتنوع،  للشباب 
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نسويني "ناقدين للنوع االجتامعي".

لتغيري  مبسطة  تسجيل  عملية  يقدم  قانون  دخل  وقد 
يف  التنفيذ  حيز  القانونية  الوثائق  يف  االجتامعي  النوع 
يف  كولومبيا  يف  قضايئ  حكم  وسمح  يناير.  يف  سويرسا 
التصنيف  ضمن  يدخلون  ال  الذين  لألشخاص  مارس 
بشكل  االجتامعي  بنوعهم  باالعرتاف  الجنيس  الثنايئ 
إصدار  يف  املتحدة  الواليات  بدأت  أبريل،  ويف  قانوين. 

ثنايئ. النوع االجتامعي غري  جوازات سفر بها خيار 

الذايت  التحديد  نظام  عىل  املوافقة  متت  إسبانيا،  ويف 
للهوية يف فرباير 2023 لألشخاص الذين يرغبون يف تغيري 
أي رشوط طبية. وقد  القانوين دون  االجتامعي  نوعهم 
أسكتلندا يف أواخر ديسمرب،  تم إدخال نظام مامثل يف 
لكن تم حظره يف يناير 2023 من قبل حكومة مركزية 
الحرب  بسياسات  متزايد  بشكل  منشغلة  بريطانية 

الثقافية.

تراجع مناهضة الحقوق
األشكال  بجميع  العنيف  الفعل  رد  جاء   2022 عام  يف 
استمرت  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  واألحجام. 
الحروب الثقافية يف كل املجاالت مبا فيها التعليم، حيث 
ُمنع املعلمون يف العديد من الواليات من التحدث عن 
السامت الجنسية أو النوع االجتامعي يف الفصول، وتم 
إزالة الكتب من املكتبات ردًّا عىل هجامت من منظامت 

املضللة. املعلومات  التي حشدتها  املحافظني  اآلباء 

املناهضة  القوانني  مشاريع  من  املئات  تقديم  وتم 
العام.  األخرى خالل  تلو  الوالية  امليم عني+ يف  ملجتمع 
العابرين/ التحديد  وجه  عىل  منهم  العديد  واستهدف 

ات، مع الرتكيز عىل الرياضة والتعليم والرعاية الصحية 
الدينية. ويف  الهوية واإلعفاءات  والقيود املفروضة عىل 
حني أن هذه مل تحقق سوى نجاح محدود حتى اآلن – 

  

الصورة بواسطة فيزيبليس / فايسبوك
نشطاء يف مسرية من أجل حقوق املرأة وأفراد مجتمع امليم يف اليوم الدويل للمرأة 2022 يف غواتيامال سيتي، غواتيامال.
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وشمولهن، مع رفض الفهم الضيق ملفهوم النساء الذي 
تدفعه القوى املناهضة للحقوق التي تستبعد العابرات 
الجوانب  جنسيًّا، وبداًل من ذلك، تعزز تعريف متعدد 

ومتعدد األوجه للنساء عىل اختالف مشاربهن.

والية  تجديد  موعد  عند  نفسها  الخالف  أوجه  وظهرت 
امليل  بشؤون  املعني  املستقل  املتحدة  األمم  خبري 
يونيو.  يف  االجتامعي  بالنوع  الخاصة  والهوية  الجنيس 
فمنذ تأسيسه يف عام 2016، لعب املكتب دوًرا رئيسيًّا 
يف جمع األدلة وزيادة الوعي وتقديم التقارير عن مدى 
الدول ملعايري حقوق اإلنسان. مل يتوقف منكرو  امتثال 
عرقلة  محاولة  عن  عني+  امليم  مجتمع  أفراد  حقوق 
املجتمع  من  متواصلة  جهوًدا  األمر  واستغرق  عمله، 
املدين لتجديد التفويض، وبالتايل التأكد من بقاء حقوق 
املتحدة  األمم  أعامل  جدول  عىل  عني+  امليم  مجتمع 
والحفاظ عىل حليف دويل رئييس ومساحة منارصة يف 

غاية األهمية.

مجموعتني      رأينا  الوالية  لتجديد  التصويت  يف 
أي  تحرز  مل  التي  الدول  تقاومان:  الدول  من 
الكثري  فيها  يوجد  والتي  بالحقوق،  االعرتاف  يف  تقدم 
من املقاومة للتغيري؛ والدول التي ترتاجع، مثل الواليات 

األمريكية. املتحدة 

 

 

املرأة:  وضع  للجنة   66 النسخة 
لحظة متضاربة لحقوق املرأة

فنزويال ديفرليكس،  أدريان،  متارا 
 

فقد أصبح حوايل 10 يف املائة فقط قوانني – فقد كان 
جنسيًّا،  العابرين/ات  حياة  عىل  املدى  بعيدة  آثار  لها 

بدًءا من العواقب الضارة للخطاب التشويهي.

االجتامعي  النوع  لقضايا  املناهضة  الحركة  وحققت 
املؤسسات  متويل  بفضل  الالتينية  أمريكا  يف  تقدًما 
اتخذت  غواتيامال،  ويف  السخي.  املحافظة  األمريكية 
باليوم  االحتفاالت  أثناء  مارس،   8 ففي  جريئة،  خطوة 
عقوبات  يرفع  قانونًا  الكونغرس  أصدر  للمرأة،  الدويل 
ويقيد  املثليني/ات  زواج  ويحظر  لإلجهاض،  السجن 
استخدام حق  إمكانية  أجربت  الجنيس.  التنوع  تدريس 
املدين  للمجتمع  الرسيع  الفعل  رد  بعد  الرئايس  الفيتو 
الرتاجع، لكن هذا كان تذكريًا قويًّا بأن  الكونغرس عىل 
وتخترب  أقوى،  أصبحت  للحقوق  املناهضة  الجامعات 

املياه وتعمل نحو تحقيق أهداف طويلة األجل.

الجامعات املناهضة للحقوق يف غواتيامال هي     
وعالية  للغاية  منظمة  دولية  حركة  من  جزء 
وأفراد  النساء  حقوق  تقويض  إىل  تهدف  التمويل، 
مجتمع امليم عني+، وكذلك ملشاركة املجتمع املدين عىل 

نطاق واسع يف النقاش العام وصنع القرار. 

من  مزيد  تحقيق  آمال  تستمر  مل  السودان،  ويف 
االنتقال  مع  بدأت  التي  املرأة  التقدم يف مجال حقوق 
استعادة  فبعد   ،2019 عام  يف  الدميقراطية  إىل 
املرتبطة  اآلداب  رشطة  تعيني  أُعيد  السلطة،  الجيش 
بالديكتاتورية القدمية ملراقبة مظهر املرأة وسلوكها عن 

كثب.

ويف روسيا، املصدر الرئييس اآلخر لإللهام للهجامت عىل 
حقوق مجتمع امليم عني+ حول العامل، فقد جلب العام 
يوسع  جديد  قانون  صدر  نوفمرب،  ففي  آخر.  تراجًعا 
امليم"  مجتمع  "دعاية  تسميه  ما  عىل  الدولة  قيود 
عني+.  امليم  مجتمع  هوية  عن  علني  تعبري  أي  لحظر 
وتصف الدولة بشكل شائن حقوق مجتمع امليم عني+ 
التي  الهجينة"  "الحرب  مكونات  من  مكونًا  باعتبارها 

الغرب. يشنها 

النساء  حقوق  ُهددت  نهايته،  من  العام  اقرتاب  ومع 
جانب  إىل  بالرتاجع  أيًضا  عني+  امليم  ومجتمع 
الدميقراطية يف إرسائيل، بعد أن تولت حكومة جديدة 

متطرفة ومتشددة السلطة يف ديسمرب.

ساحة معركة عاملية
يف  واإلنجابية  الجنسية  الحقوق  حول  املعارك  استمرت 
املرأة،  لحقوق  عاملي  منتدى  أهم  املرأة،  وضع  لجنة 
مبقر  مارس  يف  والستني  السادسة  دورته  عقد  والذي 

األمم املتحدة يف نيويورك. 

حقوق  ومجموعات  النسوية  املجموعات  واستخدمت 
إلعادة  العاملية  املساحة  هذه  عني+  امليم  مجتمع 
التأكيد عىل حق املرأة يف اتخاذ القرارات بشأن جسدها 
اإلجهاض  يف  الحقوق  حامية  إىل  وسعت  وحياتها. 
إىل  اللجوء  إمكانية  وصاغت  العنيف،  الفعل  رد  من 
وأساسيات  العامة  بالصحة  تتعلق  كمسألة  اإلجهاض 
النساء  بجميع  باالعرتاف  وطالبت  االجتامعية،   العدالة 

للحقوق  مناهضة  حركة  غواتيامال: 
تكشف عن أنيابها

خط  يف  املرأة  حقوق  السودان: 
إطالق النار العسكري

Visibles، غواتيامال
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النساء ضد الحكم الديني
جاء املثال األكرث تطرفًا عىل الرجعية يف شكل خطوات 
النساء  ملحو  العام  مدار  عىل  طالبان  حركة  اتخذتها 
أُعلنت  التي  اإلسالمية  أفغانستان  إمارة  أصبحت  متاًما. 
عندما   2022 نوفمرب   14 يف  حقيقية   2021 سبتمرب  يف 
أمر قائدها األعىل بتطبيق الرشيعة بشكٍل كامل. وكان 
من  األشخاص  عىل  النطاق  وواسعة  فورية  آثار  لهذا 
للبقاء  االختباء  عىل  أُجربوا  الذين  عني+  امليم  مجتمع 
الحيز  إىل  دفعهن  تم  اللوايت  والنساء  الحياة،  قيد  عىل 
الخاص، وُعزلن وتعرضن للتنمر إلجبارهن عىل االمتثال. 
غري  املجتمع  يف  والوظائف  الجامعات  للنساء،  بالنسبة 
قبل  ديسمرب.  يف  حظرهام  تم  وكالهام  بها،  مسموح 
مثل  العامة  األماكن  من  حظرهن  تم  كابول،  يف  ذلك، 

املالهي والصاالت الرياضية والحدائق العامة.

وظللن  هدوء،  يف  الرحيل  األفغانيات  النساء  رفضت 
القمع  وأدى  املدنية.  املقاومة  ذلك يف طليعة  بداًل من 
االحتجاجات  أعداد  كانت  حيث  تكيفهن،  إىل  العنيف 
املغلقة  األماكن  يف  تتحرك  واالحتجاجات  عادة،  صغرية 
املتظاهرات  وارتدت  الحاجة،  حسب  اإلنرتنت  عرب  أو 

أقنعة لحامية هوياتهن.

 

االرتداء أم عدم االرتداء؟
يتعلق  ال  التحرر  فإن  باملالبس،  األمر  يتعلق  عندما 
بارتداء أو عدم ارتداء قطعة مالبس معينة؛ إنه يتعلق 
الحجاب  أن  حني  يف  ارتداؤه.  ميكن  ما  اختيار  بحرية 
الذي يُزعم أنه يُرتدى عىل نحٍو "غري صحيح" يف إيران 
واجهه  الذي  واستمراًرا  انتشاًرا  األكرث  التحدي  أثار 
النظام الديني يف البالد عىل اإلطالق، ففي الهند أصبح 
موجة  ضد  واملقاومة  والفخر  للكرامة  رمزًا  الحجاب 

انتشار كراهية اإلسالم.

القومي  الحزب  قادها  خطوة  يف   ،2022 عام  أوائل  يف 
إلثارة  مودي  ناريندرا  الوزراء  لرئيس  املوايل  الهندويس 
ُمنعت  سياسية،  مكاسب  لتحقيق  الدينية  االنقسامات 
ارتداء  من  البالد  من  أجزاء  يف  املسلامت  الطالبات 
واحدة،  وبرضبٍة  الدراسية.  الصفوف  يف  الحجاب 
وحرية  التعبري،  حرية  يف  حقوقهن  النتهاك  تعرضن 

والتعليمية. الدينية  إظهار معتقداتهن 

لحقوق      كاماًل  انتهاكًا  الحجاب  حظر  يشكل 
املرأة يف التعبري عن هويتها. ويجب أن يكون 
الخيار يل وحدي فيام إذا كنت سأرتدي الحجاب أم ال. 

قد  اليمينيون  الشعبويون  يكون  رمبا  املرة،  ولكن هذه 
املسلامت  النساء  قاومت  إذ  الخطأ،  الهدف  اختاروا 
سياسية  لعبة  يف  أدوات  يُكن  أن  ورفضن  الهنديات، 

تخص شخًصا آخر. 
 

الهند املسلمة،  املرأة  سيدة حميد ،  منتدى 

وراء      الرئيسية  القوة  األفغانيات  النساء  كانت 
وتم  لطالبان.  العنيفة  غري  أو  املدنية  املقاومة 
من  فقط  أيام  بعد  نساء  تقوده  احتجاج  أول  تسجيل 
سيطرة حركة طالبان عىل كابول. بدأت بأربع أو خمس 
مجموعات رئيسية تحتج عىل حق الفتيات يف التعليم، 

وحق املرأة يف العمل وحرية التنقل.  

ويف حني عززت طالبان قوتها يف أفغانستان، واجه نظام 
له عىل  تهديد  أكرب  األمد  اإليراين طويل  الديني  الحكم 
كردية  امرأة  وفاة  أثارت  سبتمرب،  منتصف  يف  اإلطالق. 
عىل  أميني،  ماهسا  تُدعى  عاًما،   22 العمر  من  تبلغ 
الحجاب  لقواعد  انتهاكها  بسبب  اآلداب  رشطة  أيدي 

الصارمة، موجة غري مسبوقة من التعبئة.

بشكل      للمضايقات  اإليرانيات  النساء  تتعرض 
قبل  من  علًنا  للمضايقة  فيتعرضن  روتيني، 
النظام واملتعاطفني معه بسبب "الحجاب غري  مسؤويل 
معانقة  أو  والرقص  الغناء  من  ومُينعن  بل  الصحيح"، 
أخرى  أشياء  بني  أقاربهن، من  الرجال من غري  أو ملس 
كثرية. وسئمت العديد من النساء اإليرانيات من املراقبة 
مواصلة  يف  ويرغنب  وسلوكهن.  ملظهرهن  املستمرة 

حياتهن بحرية بالشكل الذي يرينه مناسبًا. 

ورسعان ما قدمت االحتجاجات – التي بدأتها الشابات، 
وانضم إليها زمالؤهن يف الدراسة والعمل وأصدقاؤهن 
من الذكور – مطالب أوسع للتغيري السيايس واالجتامعي. 
والتالعب  القمع  بتصعيد  ذلك  عىل  السلطات  وردت 
اإلعدام  عقوبة  واستخدام  الجنائية  العدالة  بنظام 

ملعاقبة املتظاهرين ومحاولة ردع اآلخرين.

يدفع  الديني  الحكم  أفغانستان: 
النساء إىل الهامش

وقمع  جريئة  احتجاجات  إيران: 
عنيف

وميرتا  ثيونيسن،  وأنوك  رحبني،  ُحمرية 
املتحدة اململكة  ويتنيس،  أفغان  قطب، 

كاييل مور- جيلربت، مدافعة عن حقوق 
اإلنسان من الوسط األكادميي
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العنيف  الفعل  رد  عىل  االنتصار 
األمم  يف  اإلنسان  لحقوق  املناهض 

املتحدة

https://www.hrw.org/news/2022/01/26/afghanistan-taliban-target-lgbt-afghans
https://www.hrw.org/news/2022/01/26/afghanistan-taliban-target-lgbt-afghans
https://muslimwomenforumindia.com/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5774-india-the-hijab-ban-is-just-another-tool-used-by-right-wing-politicians-to-remain-in-power
https://muslimwomenforumindia.com/
https://lens.civicus.org/afghanistan-theocracy-pushes-women-to-the-margins/
https://lens.civicus.org/iran-fearless-protests-fierce-repression/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6216-afghanistan-open-source-monitoring-reveals-both-the-clampdown-on-women-s-rights-and-the-impact-on-their-lives
https://www.afghanwitness.org/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6216-afghanistan-open-source-monitoring-reveals-both-the-clampdown-on-women-s-rights-and-the-impact-on-their-lives
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6084-iran-mahsa-s-death-highlights-the-struggle-women-must-face-just-to-go-about-their-daily-lives
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6216-afghanistan-open-source-monitoring-reveals-both-the-clampdown-on-women-s-rights-and-the-impact-on-their-lives
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6084-iran-mahsa-s-death-highlights-the-struggle-women-must-face-just-to-go-about-their-daily-lives
https://lens.civicus.org/victory-against-anti-rights-backlash-at-the-un/


 

 

االحتجاج  موجات  أمام  اإليراين  الديني  الحكم  صمد 
الخوف  تعرف  ال  التي  الشجاعة  الحركة  لكن  املاضية، 
والتي تقف يف وجهه اآلن متثل تحديًا أكرب. اقتناًعا منهم 
وقبلوا  املنزل  يف  مكثوا  إذا  أكرب  ستكون  الخسارة  بأن 
الكفاح.  الشباب  املتظاهرون  واصل  الراهن،  الوضع 
ولكن النجاح ليس مضمونًا عىل اإلطالق، فالنظام الذي 

يواجهونه يظل يشكل قوة هائلة.

قدرة      عىل  سيعتمد  ذلك  بعد  سيحدث  ما 
جمعها،  ميكنهم  التي  املوارد  املحتجني: 
التي  والقيادة  حشدها،  ميكنهم  التي  واملجموعات 
القصص  من  ينتجونها  التي  الجامعية  والرواية  يبنونها، 

الشخصية املقنعة، والتأثريات والضغوط الدولية.  

مؤكد،  غري  املستقبل  آخر،  مكان  أي  يف  كام  إيران  يف 
ولكن هناك يشء واحد يبدو واضًحا: يف النضال من أجل 
ال  الحني  ذلك  يف  حتى  ولكن  الهزائم،  تحدث  الحقوق 
اضطهاد،  يوجد  التغيري. وحيثام  الرغبة يف  إخامد  ميكن 

ستعاود املقاومة الظهور عاجاًل أم آجاًل. 

 

 

متطوعون،  ناشطون  رزاغي،  سهراب 
هولندا

عىل  املبنية  املساواة  عىل  املكثفة  الهجامت  ظل  يف 
فإن  واإلنجابية،  الجنسية  والحقوق  االجتامعي  النوع 
من  أكرث  رضوري  الوطني  عرب  املدين  املجتمع  تضامن 
أي وقٍت مىض لزيادة الوعي وتبادل الخطط وتجميع 

املوارد والرد. 

مكافحة  يف  الشوارع  لتعبئة  الحاسم  الدور  ضوء  يف 
االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  الهوية  عىل  الهجامت 
املجتمع  عىل  يجب  واإلنجابية،  الجنسية  والحقوق 
املدين الرتكيز عىل حامية حرية التجمع السلمي، مبا يف 
ذلك ضامن محاسبة مرتكبي العنف ضد املتظاهرين.

 
الصعيدين  عىل  االسرتاتيجي  التقايض  أن  ثبت  وقد 
دائرة  لتوسيع  فعالة  اسرتاتيجية  والدويل  الوطني 
مع  يتعاون  أن  املدين  للمجتمع  وينبغي  الحقوق. 
املزيد  لتحقيق  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات  املحاكم 

من التقدم.

1

2

3

أفكار للعمل

للمتظاهرات  ميكن  هل  إيران: 
إسقاط الحكم الديني؟

أعضاء من املهجر اإليراين يحتجون عىل إعدام املتظاهرين اإليرانيني يف 17 ديسمرب 
2022 يف لشبونة، الربتغال.

تصوير مطيع الله ويسا / إنستغرام
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الهند: نزاع الحجاب أحدث عرض 
الهندوسية للقومية 

https://volunteeractivists.nl/en/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6108-iran-mahsa-amini-s-case-was-a-spark-in-a-flammable-situation
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6108-iran-mahsa-amini-s-case-was-a-spark-in-a-flammable-situation
https://muslimwomenforumindia.com/
https://lens.civicus.org/iran-could-women-protesters-bring-down-the-theocracy/
https://lens.civicus.org/india-hijab-row/


اخلطر  ناقوس  دق 

الطوارئ  حالة  بشأن 

خية ملنا ا
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لقد مر عام آخر من عمل املجتمع املدين للمساعدة يف 
كوكبية  أزمة  متزايد  بشكٍل  يُعترب  ما  آثار  أسوأ  تجنب 
وفقدان  املناخ  لتغري  املشرتك  بالتهديد  تتسم  ثالثية، 
آخر  عاًما  أيًضا  كان  لكنه  والتلوث.  البيولوجي  التنوع 
من عدم كفاية العمل من قبل الدول والقطاع الخاص 

والنظام الدويل.

ينخرط املجتمع املدين عىل كل جبهة ممكنة: االستجابات 
للتخفيف من أسوأ آثار تغري املناخ واملشاريع العملية 
والعمل  الشوارع  يف  واالحتجاج  التكيف،  لتحسني 
املبارش، والدعوة، واإلجراءات القانونية، واملشاركة عىل 
املستوى الدويل. وما زال اإللحاح ملنع أسوأ آثار األزمة 

يأيت من املجتمع املدين.

عامل يدمره الطقس املتطرف
تغري  زاد  التي   – املتطرفة  املناخية  الظواهر  استمرت 
عىل  التأثري  يف   – وشدتها  وقوعها  احتامل  من  املناخ 

البلدان وجلب عواقب مأسوية.

توقف  إىل  أدى  مامَّ  الهند،  الشديدة  الحرارة  رضبت 
القتىل  مئات  الفيضانات  وخلفت  الطبيعية.  الحياة 
 15,000 ونُسبت  إفريقيا،  جنوب  يف  املرشدين  وآالف 
التي  الصيفية  الحر  موجة  إىل  األقل  عىل  وفاة  حالة 
حطمت الرقم القيايس يف أوروبا، ثم ترك هطول أمطار 

 

ا، بعد فوات  القليل جدًّ  :COP27 قمة
األوان

البلدان  من  العديد  جانب  إىل  باكستان،  محنة  تُشري 
األخرى، إىل ظلم كبري، فقد تسببت دول شامل العامل يف 
االنبعاثات بشكٍل غري متناسب، ولكنها تؤثر بشكٍل غري 
التي  البلدان  العامل، أي عىل  متناسب عىل دول جنوب 
فعلت أقل ما ميكن للتسبب يف األزمة ولديها أقل قدر 
من املوارد لالستجابة. فباكستان، عىل سبيل املثال، تُنتج 
االحتباس  غازات  انبعاثات  املائة من  واحد يف  أقل من 
األكرث  العرشة  البالد  العامل، ولكنها من بني  الحراري يف 

ترضًرا من تغري املناخ.

وتُعد االستجابة املحلية أمرًا حيويًّا للتخفيف من حدة 
عاملي  تغيري  إىل  حاجة  هناك  ولكن  اإلنسانية،  املعاناة 
ملعالجة مشكلة تؤثر عىل البرش والكوكب عرب الحدود. 
ذروة  األطراف  ملؤمتر  السنوية  املناخية  القمم  متثل 
يف  ُعقدت  التي  دوراتها،  أحدث  لكن  العاملية،  الفرصة 

نوفمرب، فشلت من جديد.

 COP27 والعرشين  السابع  األطراف  مؤمتر  يكن  مل 

أكرث  يف  تسبب  مامَّ  املاء،  تحت  باكستان  ثلث  قيايس 
1,700 حالة وفاة. كان هذا مجرد عدد قليل من  من 

األحداث العديدة التي وقعت يف عام 2022.

كشف العديد من هذه الحاالت الطارئة عن عدم كفاية 
املجتمعات  مع  التشاور  وعدم  والتنسيق،  التخطيط 
الالزمة  املوارد  كفاية  وعدم  املدين،  واملجتمع  املحلية 
يبذل  ذلك،  ومع  لها.  واالستجابة  للكوارث  للتأهب 
املجتمع املدين ما يف وسعه لسد الثغرات الحيوية وتلبية 
يف  تطوعي ضخم  جهد  حشد  وتم  امللحة.  االحتياجات 
باكستان، مع ظهور الشباب يف املقدمة، ينقذون الناس، 
ويوزعون املساعدات، ويجمعون األموال من الجامهري. 
كان العمل عىل املستوى املحيل مهامًّ بشكٍل مامثٍل يف 
الهند وجنوب إفريقيا والعديد من األماكن األخرى التي 

ترضرت من كارثة ذات صلة باملناخ يف عام 2022. 

باكستان: اآلثار املدمرة لتغري املناخ

جنوب إفريقيا: اآلثار املهلكة لتغري 
املناخ

تجلب  املروعة  الحر  الهند: موجات 
استجابة املجتمع املدين
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https://lens.civicus.org/india-horror-heatwaves-bring-civil-society-response/


 

 

وهي  مرص،  استضافته  وقد  يبدأ.  أن  قبل  حتى  واعًدا، 
دولة سلطوية تقمع املجتمع املدين بشدة، وهذا يجعل 
من الصعب عىل املجتمع املدين املحيل والدويل مامرسة 
الضغط من أجل التوصل إىل اتفاقات طموحة، كام هو 
يعكس  األطراف.  مؤمتر  قمة  مؤمترات  يف  عادة  الحال 
القمة يف مرص عدم االعرتاف  املتحدة بعقد  قرار األمم 
بالدور الحيوي للمجتمع املدين يف دفع العمل املناخي.

إن عقد مؤمتر األطراف يف بلد ذي حيز مدين     
ينبغي  وال  مقبول  غري  أمر  مرص  مثل  مغلق 
أن يحدث. ليس لديَّ أي فكرة كيف ميكن ألي شخٍص 
أن يعتقد أن مؤمترًا مثل هذا يُعقد يف مثل هذه البيئة 

املقيدة. 

دعوا  الذين  النشطاء  من  العديد  اعتقل  القمة،  وقبل 
إىل االحتجاجات. واشتىك املشاركون من املجتمع املدين 
استفاد  املدين  املجتمع  لكن  والتخويف.  املضايقة  من 
الحكومة  قامئة  االنتباه عىل  لرتكيز  العاملية  األضواء  من 
السجناء  وآالف  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  املرصية 

السياسيني.

املجتمع  منارصة  من  عقود  أمثرت  القمة،  نهاية  يف 
صندوق  إنشاء  عىل  الدول  وافقت  عندما  أخريًا  املدين 
املناخ.  تغري  عن  الناجمة  واألرضار  الخسائر  ملعالجة 
دول  رفضت  عندما  األمام  إىل  الخطوة  هذه  وجاءت 
املدين، قبول  املجتمع  بدعٍم من  األرضية،  الكرة  جنوب 
قاومت دول شامل  الغنية.  الدول  من  إضايف  تأخري  أي 
كانت مصممة  لفرتٍة طويلة، جزئيًّا ألنها  األرضية  الكرة 

جرائم  عن  تعويضات  تقديم  حول  النقاش  منع  عىل 
االستعامر. لكن باكستان، بصفتها رئيسة مجموعة الـ77 
األرضية،  الكرة  جنوب  دول  من  دولة   134 تضم  التي 
قدمت حجة أخالقية قوية من خالل اإلشارة إىل اآلثار 

املدمرة لكارثة الفيضانات لديها.

وكانت هذه مجرد خطوة أوىل. وستقدم "لجنة انتقالية" 
 COP28 الخسائر واألرضار يف توصيات بشأن صندوق 
الدعوة يف محاولة ضامن  يف ديسمرب 2023. وستستمر 
الناشطون  وسيواصل  وفعااًل.  كافيًا  الصندوق  يكون  أن 
مجال  يف  التقدم  من  مزيد  تحقيق  أجل  من  العمل 
متويل املناخ، عن طريق الضغط من أجل توفري التمويل 
الكايف لخفض االنبعاثات، والتكيف والخسائر واألرضار، 
عمليات  ملواصلة  امللتوية  املالية  للحوافز  حد  ووضع 
إلصالح  مقرتحات  فأكرث  أكرث  ذلك  ويشمل  االستخراج. 

مؤسسات مثل البنك الدويل.

مبدئية  خطوات   COP27 قمة  اتخذت  حني  يف  ولكن 
لالستجابة لألرضار التي نجمت عن تغري املناخ، إال أنها 
الرضر. وفشلت  مزيد من  ملنع حدوث  الكثري  تفعل  مل 
معظم الدول يف العمل عىل تنفيذ الوعد الذي قطعته 
يف الدورة 26 للمؤمتر بتقديم خطط أكرث طموًحا لخفض 
درجات  الرتفاع  حد  وضع  مع  يتفق  مبا  االنبعاثات 
الحرارة عند 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة.

كانت الخطط التقدمية مثل تلك التي وضعتها فانواتو، 
تهديدات  تواجه  الهادئ  املحيط  يف  دولة جزرية  وهي 
وجودية نتيجة تغري املناخ، استثناًء نادًرا. وتُحدد خطة 
املجتمع  مع  التشاور  خالل  من  وضعت  التي  فانواتو، 
املدين، عزمها عىل خفض االنبعاثات والحاجة إىل الدعم 
الدويل للتكيف. إنها تشكل تحديًا للجهات املانحة: هل 

الطموح؟ ستدعم 

ولكن يف غرف وممرات قمة COP27، استمرت صناعة 
شارك  املؤذي.  نفوذها  استخدام  يف  األحفوري  الوقود 
بالوقود  املعنية  الضغط  جامعات  من   636 حوايل 
األحفوري، وحصلوا عىل ما أتوا من أجله. ومن جديد، 
بتقليل  التزام  أي  لالجتامع  الختامي  البيان  يقدم  مل 
من  أبعد  إىل  يذهب  مل  األحفوري.  الوقود  استخدام 
التخلص  للجميع:  إلحاًحا  األكرث  الحاجة  بشأن  قبل  ذي 

الرسيع من الفحم، أكرث أنواع الوقود تلويثًا.

وال تزال هناك فجوة بني أقوال الدول القوية وأفعالها. 
وقد أدى ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الغزو الرويس 
االعرتاف  خالل  من  جزئيًّا  الدول  فعل  رد  إىل  ألوكرانيا 
ولكن  املتجددة،  الطاقة  تطوير  ترسيع  إىل  بالحاجة 
أيًضا من خالل الضغط من أجل زيادة استخراج الوقود 
جدوى  دون  بايدن  جو  األمرييك  والرئيس  األحفوري. 
إقناع اململكة العربية السعودية وحلفائها بضخ  حاول 
الحكومة  وسعت  األسعار.  لخفض  النفط  من  مزيد 
بعد   2021 عام  يف  انُتخبت  التي   – الجديدة  األملانية 
تضم  والتي  رئيسية،  قضية  املناخ  تغري  فيها  كان  حملة 
الطاقة  توليد  محطات  فتح  إعادة  إىل   – الخرض  حزب 
بالفحم للصمود خالل فصل الشتاء. واعتمدت حكومة 
أجل  من  الضغط  من  واحد  عام  بعد  املتحدة،  اململكة 
الدورة  مضيف  بصفتها  الفحم  من  التدريجي  التخلص 
أن  عجب  ال  جديد.  فحم  منجم  تطوير  للمؤمتر،   26
العديد من الدول الجنوبية تتهم دول الشامل بالنفاق 

بشأن املناخ.

غري  أمر   COP28 قمة  يف  أكرب  تقدم  إحراز  أن  ويبدو 
مرص،  مثل  أخرى،  دولة  يف  املؤمتر  وسيُعقد  مرجح. 

 

 

Polluters Out عائشة صديقة، 

املطالبة   :COP27 قمة  تحدي 
بالعمل املناخي يف دولة قمعية

خطة فانواتو للمناخ تقود الطريق 
إىل األمام
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متنع التنظيم والتعبئة وتقديم املطالب، دولة اإلمارات 
علًنا يف  التزمت  والتي  بالنفط،  الغنية  املتحدة  العربية 
فرتة  ألطول  األحفوري  الوقود  ستستخرج  بأنها  نوفمرب 
مسؤواًل  الحكومية  النفط  رئيس رشكة  وعيَّنت  ممكنة. 
القمة. من املتوقع رؤية إنفاق كبري عىل العالقات  عن 
العامة األكرث تكلفة، ومساحة صغرية ملجتمع مدين يثري 

حقائق غري مريحة.

التنوع  لحامية  األمام  إىل  خطوة 
البيولوجي

عام  يف  الوحيدة  العاملية  القمة   COP27 قمة  تكن  مل 
املؤمتر  ُعقد  إذ  الكربى،  البيئية  األهمية  ذات   2022
مبوجب  اجتامع  أحدث  وهو  لألطراف،  عرش  الخامس 
يف  أخريًا  البيولوجي،  للتنوع  املتحدة  األمم  اتفاقية 
مونرتيال، بكندا، يف ديسمرب بعد تأجيل بسبب الجائحة. 
للتنوع  العاملي  اإلطار  عىل  االتفاق  عنه  نتج  وقد 
البيولوجي، الذي يحدد هدفًا للحفاظ عىل 30 يف املائة 
من األرايض والبحار بحلول عام 2030. وتلتزم االتفاقية 
بخفض اإلعانات التي تسبب رضًرا بيئيًّا، وتعرتف بشكل 
الحفاظ  يف  األصليني  السكان  مجموعات  بدور  حاسم 
عىل البيئة، فمشاريع الحفاظ غالبًا ما تسحق حقوقهم، 
القطاع  مسؤوليات  مسألة  بشأن  ضعيف  االتفاق  لكن 

الحاسمة. الخاص 

الخالف  نقاط  إحدى  كانت   ،COP27 يف  حدث  وكام 
تهدف  االتفاقية  أن  حني  يف  التمويل.  هي  الرئيسية 
البلدان  إىل تحريك 30 مليار دوالر أمرييك يف عام من 

 
 

بعد  ا،  جدًّ القليل   :COP27 قمة   
فوات األوان

 

 ،2030 عام  بحلول  "النامية"  البلدان  إىل  "املتقدمة" 
الدول اإلفريقية، وال سيام جمهورية  العديد من  حثت 
الكونغو الدميقراطية – موطن ثاين أكرب الغابات املمطرة 
جديد  صندوق  إنشاء  عىل   – األمازون  بعد  العامل  يف 
اتهمت  ذلك،  يحدث  مل  وعندما  البيولوجي.  للتنوع 
دول  وستواصل  رغباتها.  اتفاق ضد  بفرض  القمة  قادة 
الدول  لتمكني جميع  الكايف  بالتمويل  املطالبة  الجنوب 

من لعب دورها يف الحفاظ عىل البيئة.

انقراض  حدوث  إىل  متزايد  بشكل  األبحاث  وتشري 
جامعي، سيؤدي إىل تدمري األنظمة الهشة التي تحافظ 
امتصاص  يف  حيويًّا  دوًرا  وتلعب  اإلنسان  حياة  عىل 
الذي  األكرب  التحدي  لكن  الحراري.  االحتباس  غازات 
 COP15 أعقب الدورة الخامسة عرشة ملؤمتر األطراف
هو أنه مل يتم تحقيق أهداف التنوع البيولوجي الناشئة 
عن هذه العملية. واالتفاقات الدولية ال تعني شيئًا إذا 
مل تُنفذ. وسيواصل املجتمع املدين الضغط للقيام بعمل 

أفضل هذه املرة. 

امليض قدًما عىل الصعيد الدويل
تزال  ال  املستوى  رفيعة  القمم  مؤمترات  أن  حني  ويف 
عىل  املشاركة  يواصل  املدين  املجتمع  فإن  ُمحِبطة، 
مصادر  تزال  ال  الدولية  الهيئات  ألن  العاملي  املستوى 
أداء  لقياس  معايري  وتوفر  والقواعد،  للمعايري  هامة 

الدول ونقاط توافق اآلراء للمنارصة.

وحدثت خطوة صغرية إىل األمام يف مارس عندما عيَّنت 
بشأن  اإلطالق  لها عىل  مقرر خاص  أول  املتحدة  األمم 

املناخ.  تغري  سياق  يف  اإلنسان  حقوق  وحامية  تعزيز 
بتقديم  مكلف  الدور،  هذا  توىل  الذي  فراي،  إيان 
حقوق  عىل  املناخ  لتغري  الضارة  اآلثار  بشأن  توصيات 
االستجابات  يف  اإلنسان  حقوق  إدماج  وتعزيز  اإلنسان 
لتغري املناخ. ويوفر هذا نقطة مركز تنسيق جديد وهام 

ملشاركة املجتمع املدين.

أصدرت  عندما  يوليو  يف  فارقة  عالمة  إىل  الوصول  تم 
بالتمتع  يعرتف  قراًرا  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول 
ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق عاملي من حقوق 
املجتمع  حمالت  من  سنوات  بعد  ذلك  وجاء  اإلنسان. 
املدين. ويف حني أن القرار غري ملزم، إال أنه يوفر معياًرا 
ميكن الرجوع إليه يف الدفع نحو ترشيعات بيئية أقوى، 
ويف التقايض املناخي والبيئي، ويف الحملة املستمرة من 

أجل اتفاقية عاملية بشأن الحق يف بيئة صحية.

وصحية      نظيفة  بيئة  يف  بالحق  االعرتاف  إن 
اإلنسان  حقوق  من  عاملي  كحق  ومستدامة 
حامية  جوانب  من  أساسيًّا  جانبًا  البيئة  حامية  يجعل 
قائم  نهج  نحو  رئيسية  خطوة  وهي  اإلنسان.  حقوق 
عىل حقوق اإلنسان يف التقايض البيئي، حيث إنها تدمج 

معايري حقوق اإلنسان يف املسائل البيئية.

 
سيستغرق  وضعه  فإن  جديد،  اتفاق  هناك  كان  إذا 
هذا  تأمني  يف  التحديات  رؤية  أمكن  عديدة.  سنوات 
النوع من االتفاقات يف مقر األمم املتحدة يف أغسطس، 
املحيطات.  معاهدة  لوضع  املحادثات  توقفت  عندما 
ثلثي  حامية  إىل  تهدف  التي   – املعاهدة  زالت  وما   

 

البيولوجي:  للتنوع  العاملي  اإلطار 
من األقوال إىل األفعال؟

يف  بالحق  االعرتاف  املتحدة:  األمم 
بيئة نظيفة وصحية ومستدامة

امليثاق  ائتالف  ليشيه،  فيكتوريا 
العاملي
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الوطنية  القضائية  الوالية  التي تقع خارج نطاق  البحار 
أن  املفرتض  التفاوض منذ عام 2017. وكان من  قيد   –
تكون هذه املحادثات هي الجولة األخرية، التي تنتهي 
اآلراء.  يف  توافق  دون  ت  فُضَّ لكنها  املعاهدة.  باعتامد 
صيد  عىل  السيطرة  كانت  الخالف  نقاط  بني  ومن 
األسامك واملصادر الوراثية البحرية. ويهيمن عدد قليل 

من الدول القوية عىل كليهام.

االتفاق أخريًا عىل معاهدة بعد جولة جديدة  لقد تم 
التحدي  واآلن سيكون   ،2023 مارس  املحادثات يف  من 
هو تحفيز التصديق الرسيع حتى ميكن أن يدخل حيز 
التنفيذ، وسيعمل املجتمع املدين عىل الحث عىل التبني 

والتنفيذ، اللذين يجب دعمهام باملوارد الكافية.

يتعلق      فيام  التعاون  إىل  املعاهدة  افتقرت 
فقد شهدت  ذلك،  ومع  جوانبها.  من  بالعديد 
العملية الكثري من النجاح فيام يتعلق بعقد املناقشات 
دولة   100 من  أكرث  هناك  اآلن،  وحتى  واملفاوضات. 

تلتزم بشدة بدعم املعاهدة كام هي. 

يف  املايض  مارس  شهر  يف  أخرى  مهمة  عملية  وبدأت 
وافقت  عندما  كينيا،  يف  للبيئة  املتحدة  األمم  قمة 
املواد  بشأن  قانونًا  ملزمة  معاهدة  إعداد  عىل  الدول 
البالستيكية. هناك حاجة كبرية لتنظيم أقوى بالنظر إىل 
وجود التلوث باملواد البالستيكية يف كل مكان. ستغطي 
بالكامل،  البالستيكية  املواد  حياة  دورة  املعاهدة 
وجامعي  األصليني  السكان  بدور  كبري  بشكل  وتعرتف 
املعاهدة  عىل  التفاوض  يتم  أن  املقرر  ومن  النفايات. 

غري  عمل  املحيطات:  معاهدة 
مكتمل

أعايل  تحالف  خوسيه،  بول  جون 
لبحار ا

تصوير شون غالوب/ جيتي إمياجيس

ناشط من السكان األصليني من الربازيل يشارك يف احتجاج من أجل العدالة املناخية يف مؤمتر املناخ COP27 يف رشم الشيخ، مرص، 12 نوفمرب 2022.
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عىل  الدول  املدين  املجتمع  وسيحث  عامني،  مدى  عىل 
االلتزام باملوعد النهايئ.

وقد تجىل ذلك اإلرصار عندما عقد اتفاق إسكازو مؤمتره 
الحقوق  معاهدة  هي  هذه  أبريل.  يف  لألطراف  األول 
التي  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  البيئية 
تم تبنيها يف عام 2018 بعد مشاركة مكثفة من املجتمع 
تضع  معاهدة  أول  هي  العاملي،  الصعيد  وعىل  املدين. 
حقوق  عن  املدافعني  حقوق  بشأن  محددة  أحكاًما 
أكرب  بها  منطقة  ملحة يف  البيئية، وهي حاجة  اإلنسان 

عدد من عمليات قتل هؤالء النشطاء حول العامل.

للمجتمع  اإليجايب  الدور  يعكس  الذي  القمة،  ومؤمتر 
االجتامعات  من  انفتاًحا  أكرث  كان  العملية،  يف  املدين 
الحكومية الدولية املعتادة. وركزت أنشطة الدعوة التي 
صارمة  إجراءات  وضع  عىل  املدين  املجتمع  بها  يقوم 
لالمتثال. كام حث عىل تعزيز متثيل الشعوب األصلية يف 
عمليات وضع املعاهدات، وضغط من أجل أن تصدقه 

العديد من الدول التي مل تُقم بذلك بعد.

األطراف      مؤمتر  كان  السياسية،  الناحية  من 
األول مهامًّ للغاية؛ ألنه جدد االلتزام السيايس 
والقواعد  الكثريين،  التزام  كان  إسكازو.  باتفاقية 
املجتمع  ملشاركة  بالنسبة  للغاية  إيجابية  املعتمدة، 
يف  مبارش  صوت  املدين  للمجتمع  وكان  الفعالة.  املدين 

املفاوضات. 

بالتشجيع  املدين  املجتمع  يقوم  العمليات،  يف كل هذه 
الدولية. ولكن يف عام  االتفاقيات  تنفيذ  والدعم ورصد 
ضد  قويَّا  حاجزًا  ميثل  ميثاق  بشأن  الوعي  منا   ،2022

العمل املناخي: معاهدة ميثاق الطاقة.

 1994 عام  يف  الطاقة  ميثاق  معاهدة  عىل  االتفاق  تم 
االستقرار  عدم  من  األحفوري  الوقود  رشكات  لحامية 
مبقاضاة  لها  يسمح  فهو  السياسية.  والتغريات  السيايس 
تؤثر  عندما  النزاعات  لتسوية  آلية  خالل  من  الدول 
األحفوري.  الوقود  مشاريع  عىل  الدول  تلك  سياسات 
ومتت مقاضاة العديد من الدول بسبب سياسات املناخ 

التي تسعى إىل الحد من عمليات االستخراج.

وهولندا  فرنسا  بينها  من  أوروبية،  دول  وأعلنت 
لن  ذلك  لكن  املعاهدة،  من  ستنسحب  أنها  وإسبانيا، 
انقضاء  بشأن  بنًدا  املعاهدة  تتضمن  إذ  املشكلة،  يحل 
أجل املعاهدة، وهو ما يعني أن الرشكات ميكنها مقاضاة 
االتحاد  واقرتح  انسحابها.  بعد  عاًما   20 ملدة  الدول 
االنقضاء  رشط  مدة  لتقليل  املعاهدة  تعديل  األورويب 
إىل 10 سنوات مع توسيع نطاقه ليشمل مصادر الطاقة 

األخرى. لكن العديد من الدول امتنعت عن املوافقة.

وبداًل من ذلك، حث املجتمع املدين عىل خروج منسق 
قانون  إقرار  جانب  إىل  األورويب،  االتحاد  مستوى  عىل 
لالتحاد األورويب إلنهاء آلية تسوية املنازعات. قد يكون 
املفوضية  تراجعت   2023 فرباير  ففي  يقرتب،  األمر 
ذلك  من  بداًل  واقرتحت  اإلصالح  خطط  عن  األوروبية 
مناخية  األمل يف سياسات  يعطي  مامَّ  انسحابًا جامعيَّا، 

أقوى.

منها      الرئييس  الغرض  قدمية  معاهدة  هذه 
وهي  األحفوري،  الوقود  رشكات  حامية  هو 
االتحاد  وأجندة  باريس  اتفاقية  مع  متاًما  تتعارض 
األورويب للمناخ واالستدامة. مينح بند انقضاء املعاهدة 
وهو  واملستثمرين،  للرشكات  تقريبًا  محدود  غري  ا  حقًّ

األورويب  االتحاد  دول  نحث  تجعلنا  التي  األسباب  أحد 
عىل ترك املعاهدة سويًّا بطريقة منسقة. 

العمل يف الشوارع
املستوى  العمل عىل  الجمع بني  املدين  املجتمع  يواصل 
الدويل وجميع األدوات األخرى املتاحة من أجل تحقيق 
العدالة املناخية. ويشمل ذلك االحتجاجات يف الشوارع 
والحيل  السلمي  العصيان  ذلك  يف  مبا  املبارش،  والعمل 
العامة املزعجة، والحركات مثل "أيام الجمعة من أجل 
املستقبل" مل تتوقف عن التعبئة. شهد اإلرضاب العاملي 
بتمويل  املطالبة  طرح  سبتمرب  يف  املناخ  أجل  من 
الخسائر واألرضار يف جميع أنحاء العامل، مامرسة للضغط 
قبل الدورة السابعة والعرشين ملؤمتر املناخ. ويتحدث 
العلامء أيًضا ويشاركون يف العمل املبارش، مجربين عىل 

النضال بسبب فهمهم لكارثة املناخ التي تتطور.

االحتجاج يف الشوارع والعمل املبارش يبقيان تغري املناخ 
عىل رأس جدول األعامل السيايس، ويزيدان من الوعي 
االضطراب،  القادمة، من خالل  الفوىض  وينقالن  العام، 
املناخ. وشهد عام 2022  السيطرة عىل تغري  تتم  إذا مل 
ذلك  مبا يف  عمًدا،  للجدل  مثرية  أساليب جديدة  ظهور 
الترصفات املثرية التي تتعلق بأعامل فنية ال تُقدر بثمن.

 Just Stop يف أكتوبر، أثار ناشطان شابان من مجموعة
الشمس  عباد  لوحة  عىل  الحساء  بإلقاء  ضجة   Oil
لقد  الربيطاين.  الوطني  املعرض  يف  جوخ  فان  للفنان   

 

اتفاقية إسكازو: بدايات واعدة

معاهدة ميثاق الطاقة: عائق أمام 
املناخي العمل 

الدولية  املنظمة  غوميز،  ناتاليا 
األرض لحقوق 

أصدقاء  منظمة  كلريك،  دي  بول 
األرض يف أوروبا
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املغطاة  اللوحة،  أن  من  للتأكد  جهدهام  قصارى  بذال 
بالزجاج، لن تتلف. احتل عملهام املثري للجدل عناوين 
واحدة  هذه  كانت  الهدف.  هو  هذا  وكان  الصحف، 
من العديد من اإلجراءات املامثلة يف دول شامل الكرة 
األرضية خالل العام. وهذه الحيل أوضحت أن األعامل 
ما  عىل  وهي  بكثري،  أكرب  حامية  عىل  تحصل  الفنية 
يبدو أكرث قيمة من أساسيات كوكب صالح للحياة. لقد 
والدعوات  االحتجاجات  تفعل  مل  كام  األخبار  اخرتقوا 

التخاذ اإلجراءات.

ال يوجد دليل عىل أن هذه الحيل املثرية جاءت بنتائج 
أقل  املناخي  العمل  أن  يرون  الناس  أو جعلت  عكسية 
وهناك  االحتجاج.  أسلوب  مع  يختلفون  ألنهم  أهمية 
مؤرشات عىل أن مثل هذه الحيل ميكن أن تثري النقاش 
وتضع القضية يف الصدارة من جديد، وقد تشجع البعض 

عىل املشاركة يف أشكال أخرى من العمل املناخي.

إحدى  أعلنت   ،2023 يناير  يف  ذلك،  من  الرغم  وعىل 
اململكة  يف  االنقراض"  ضد  "مترد  املؤثرة،  الجامعات 
املتحدة، أنها تتخىل عن تلك األساليب الثورية وتتحول 
تجذب  أن  ميكن  التي  النطاق  واسعة  االحتجاجات  إىل 
األخرى  الجامعات  لكن  للحركة.  الداعمني  من  املزيد 
ونظرًا  إرباكًا،  أكرث  بتكتيكات  األرجح  عىل  ستحتفظ 
متعددة  لالحتجاج  االستجابة  ستظل  القضية،  لضخامة 
الطرق  أحد  التنوع  من  القوة  واكتساب  األوجه، 

النضالية. للحركة  التكميلية 

ويف الوقت نفسه، يف املناطق الواقعة يف الطرف الحاد 
يتم  حيث   – املدمرة  األحفوري  الوقود  صناعة  من 
املجتمعات  تزال  ال   – ونقلهام  والغاز  النفط  استخراج 

تقاوم، ال سيام عند وقوع الكوارث. 

تسبب  عندما   ،2022 يناير  يف  بريو  يف  حدث  ما  هذا 
لصغار  شديدة  ضائقة  يف  الساحل  عىل  نفطي  ترسب 
العمالقة  اإلسبانية  النفط  رشكة  واتُّهمت  الصيادين.   

 

تصوير بيالر أوليفاريس/ رويرتز عرب صور جالو

سكان محليون يحتجون عىل رشكة الطاقة اإلسبانية ريبسول ويطالبون باملساءلة عن ترسب نفطي يف منشأتها قبالة الساحل يف أنكون، بريو، 25 يناير 2022.
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غلوبال  منظمة  بدأت  أن  منذ  انقىض  الذي  العقد  يف 
ويتنس يف تتبع عمليات قتل الناشطني يف مجال حقوق 
البيئة واألرايض، قُتل 1733 شخًصا، أي واحد كل يومني. 

السامي  املتحدة  األمم  مفوض  تحدث  ديسمرب،  ويف 
تورك،  فولكر  اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  لألمم  الجديد 
والحاجة  املناخي  العمل  دفع  يف  االحتجاج  أهمية  عن 
املناخ.  أجل  من  للمتظاهرين  املدين  الحيز  حامية  إىل 
ولقد كان التحذير يف الوقت املناسب. كجزء من حملة 
أنحاء  جميع  يف  االحتجاج  حرية  ضد  النطاق  واسعة 
العامل، تستهدف العديد من الدول – مبا يف ذلك بعض 
االحتجاجات   – املناخ  نصرية  أنها  تدعي  التي  الدول 

املناخية بقيود مشددة.

بعد فرتة وجيزة من استضافة COP26، أقرت اململكة 
للحد  أوسع  صالحيات  الرشطة  مينح  قانونًا  املتحدة 
إىل  استناًدا  ذلك  يف  مبا  وتفريقها،  االحتجاجات  من 
االضطراب والضوضاء، وهو أمر برره السياسيون باإلشارة 
أعلنت  يناير،  ويف  املعطِّلة.  املناخية  االحتجاجات  إىل 
الصالحيات  من  املزيد  الرشطة  منح  عزمها  الحكومة 

لوقف االحتجاجات بشكل استباقي.

من  ناشطًا   12 أُدين   ،2022 مارس  يف  فنلندا  ويف 
بتهمة  الفنلندية،  االنقراض  ضد  مترد  حركة  إلوكابينا، 
ويف  الطرق.  وإعاقة  احتجاجات  لتنظيمهم  العصيان 
يومني  يف  نشطاء   110 من  أكرث  اعتقال  تم  الدمنارك، 
من احتجاجات مترد ضد االنقراض يف مايو. ويف أملانيا، 
يناير  يف  الفحم  منجم  توسع  عىل  البعض  احتج  عندما 
2023، قامت الرشطة بجرِّ املتظاهرين بعنف، وأفادت 
وخراطيم  الفلفل  ورذاذ  الهراوات  باستخدام  التقارير 
املياه واحتجزت لفرتة وجيزة العديد من النشطاء، من 
بينهم غريتا تونربغ. كام أدخلت قوانني يف العديد من 
الواليات األمريكية تجعل من الصعب االحتجاج بالقرب 

من خطوط األنابيب واملناجم.
 

جعل  مامَّ  املسؤولية،  تحمل  يف  بالتباطؤ  ريبسول 
اآلثار أسوأ. لقد كشفت الكارثة أنه يف ظل الحكومات 
األدىن  الحد  إىل  البيئية  اللوائح  تقليل  تم  املتعاقبة، 
ملطالبة  احتجاجات  وأُثريت  الكربى.  الرشكات  لصالح 
لوائحها  الحكومة  تعزز  وأن  املسؤولية،  بتحمل  الرشكة 
البيئية، ال سيام من خالل التصديق عىل اتفاق إسكازو.

عىل      املدين  املجتمع  الوضع  هذا  شجع  لقد 
ما  فمنذ  حلول.  عن  للبحث  األولوية  إعطاء 
االحتياجات  انخفضت  الزمان،  من  عقد  من  يقرب 

البيئية يف بريو، ومن الرضوري مواصلة هذا الطريق.

يف  نفطي  ترسب  عن  أيًضا  املدين  املجتمع  وتحدث 
الجابون يف شهر أبريل من قبل رشكة بريينكو الفرنسية 
عىل  الحفاظ  يف  بالفشل  الرشكة  متهاًم  الربيطانية، 

ومطالبًا مبحاسبتها. منشآتها 

عمليات  من  ملزيد  التعطش  أن  يبدو  ذلك،  ومع 
استخراج الوقود ال ينتهي، مهام كان ذلك يتعارض مع 
االلتزامات التي تم التعهد بها مبوجب اتفاقية باريس. 
جنتها  التي  الهائلة  األرباح  من  التحدي  حجم  ويتضح 

رشكات الوقود األحفوري.

التخطيط  يتم  األخرى،  املشاريع  من  العديد  بني  من 
النفط  لنقل  إفريقيا  رشق  يف  ضخم  جديد  ملرشوع 
الخام من أوغندا إىل ساحل تنزانيا. تدعم كلتا الدولتني 
املرشوع وتتحدثان عن الفرص االقتصادية، لكن بالنسبة 

باإلزاحة  تهدد  الخطة  املحليني،  السكان  من  للعديد 
والتلوث واملخاطر الصحية.

ألنه  ولكن  الرضر،  لوقف  بحملة  املدين  املجتمع  يقوم 
يقف يف وجه مصالح قوية، فإنه يُقابَل برد فعل عنيف. 
واحتجازهم  النشطاء  من  العديد  اعتقال  تم  وقد 
املدين،  املجتمع  من  واسع  ائتالف  ويقوم  وتهديدهم. 
للنشطاء  الدعم  لتقديم  بالتعبئة   ،#StopEACOP
وقد  لالنسحاب.  املستثمرين  عىل  والضغط  املحارصين 
املحتملني، مبا يف ذلك يف  املمولني  العديد من  استجاب 
بعدم متويل  االلتزام  إفريقيا، من خالل  فرنسا وجنوب 

املرشوع.

ولكن      املرشوع،  لتحدي  إرضابات  نظمت  لقد 
من  تهديدات  تلقيت  احتجاج،  آخر  بعد 
أشخاص مجهولني يقولون إنهم ضباط رشطة، وأخربوين 
بأنهم سيالحقونني ويعتقلونني. نحن يف خطر وال أحد 
فقط  تهتم  حكومتنا  والدعم.  األمن  بتوفري  يساعدنا 

بالربح، وليس باألشخاص.

مجال  يف  الناشطني  يستهدف  القمع 
املناخ

األمر ال يحدث فقط يف رشق إفريقيا. فالنشطاء يف مجال 
للهجوم  يتعرضون  العامل  أنحاء  جميع  واملناخ يف  البيئة 
القوية.  واالقتصادية  السياسية  القوى  يتحدون  ألنهم 

يثري  بريو  يف  النفطي  الترسب 
تساؤالت حول مساءلة الرشكات

خط  ضد  املقاومة  اللعبة:  تنتِه  مل 
أنابيب النفط الخام يف رشق إفريقيا

 ،Earth Volunteers موريس،  نيومبي 
أوغندا
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خوان كارلوس سويريو، أوقيانوسيا
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ومثلام حدث يف أملانيا، هيمن تغري املناخ عىل انتخابات 
القايس  الطقس  مايو يف أسرتاليا، بعد عدة سنوات من 
االحتباس  غازات  انبعاثات  نسب  أعىل  أحد  به  بلد  يف 
التي  الحكومة  خرست  فقد  العامل.  يف  للفرد  الحراري 
اتسمت بإنكار تغري املناخ. ويف سبتمرب، أقرت الحكومة 
الجديدة أول ترشيع خاص بتغري املناخ يف أسرتاليا منذ 
عقد من الزمان، والتزمت بخفض االنبعاثات بنسبة 43 

يف املائة عىل األقل بحلول عام 2030.

األسرتاليني.  النشطاء  تجريم  يتم  نفسه،  الوقت  لكن يف 
قوانني  أسرتالية  واليات  ثالث  أصدرت   ،2022 عام  ويف 
املناخ.  مجال  يف  النشطاء  تستهدف  االحتجاج  ملكافحة 
"فيولت"  ديانا  املناخية  الناشطة  وقعت  ديسمرب،  ويف 
عليها  ُحكم  حيث  الجديدة،  للقوانني  مخالفة  يف  كوكو 
بالسجن ملدة 51 شهًرا إلغالقها حارة مرور عىل جرس 
ميناء سيدين. وبعد غضب واسع النطاق، أُطلق رساحها 
النشطاء  يتوقع  وال  االستئناف.  انتظار  يف  بكفالة 
اليشء  تقول  أن  األسرتالية  الحكومة  من  املناخيون 
املدين  للمجتمع  أيًضا  تسمح  أن  بل  فحسب،  الصحيح 

بالقيام بدوره، مبا يف ذلك التظاهر.

تم التعجيل بقوانني جديدة كاسحة يف اآلونة     
محسوبة  وغري  مخيفة  استجابة  يف  األخرية 
تهدد  القوانني  وهذه  املستمرة.  السلمية  لالحتجاجات 
أو  كوكو،  مثل  املناخ  نشطاء  فقط  ليس  بإسكات 
كل  ولكن  منظمتنا،  مثل  واإلنسانية  البيئية  املنظامت 

واحد منَّا.

إن تقييد حمالت املجتمع املدين هو استهزاء بفعاليتها. 
عىل الرغم من الحيز املدين املقيد يف كثري من األحيان، 
الضارة  املشاريع  تقدًما يف وقف  املدين  املجتمع  يحقق 
باملناخ. ففي يونيو عىل سبيل املثال، انسحبت الحكومة 
التي تعمل بالفحم  اليابانية من متويل مشاريع الطاقة 
من  متولها  كانت  والتي  وإندونيسيا،  بنجالديش  يف 
لضغوط  مبارشة  نتيجة  كانت هذه  التنمية.  مساعدات 
مقاول  انسحاب  بالفعل  شهدت  التي  املدين  املجتمع 
ياباين من بناء املصنع. واآلن، يضغط املجتمع املدين من 

أجل الطاقة املتجددة كبديل.

ملنع      الجهود  من  الكثري  املدين  املجتمع  بذل 
للفحم،  مطرباري  مرشوع  متويل  من  اليابان 
وأخريًا أىت العمل الدءوب يف مجال الدعوة بثامره. فقد 
متكنت منظامت املجتمع املدين البيئية من الضغط عىل 
أصحاب املصلحة الرئيسيني مبساعدة مؤسسات األبحاث 

التي درست وتتبعت التمويل واالستثامرات العاملية.

التحديات التي متر مبرحلة انتقالية
التحول املناخي يجلب مخاطر االستخراج، فهناك  حتى 
زحام عاملي الستخراج املعادن املستخدمة يف بطاريات 

الليثيوم. الكهربائية، مثل  السيارات 

األرجنتني  يف  موجود  الليثيوم  من  مخزون  أكرب  إن 
وبوليفيا وتشييل. وهناك، تدعو املجتمعات التي تعيش 
بالقرب من مواقع االستخراج الحالية واملحتملة - وكثري 
من  مزيد  إىل   - األصليني  السكان  مجموعات  من  منها 

التشاور بشأن القرارات التي ستؤثر عىل حياتهم.

الليثيوم،  من  كبري  ملخزون  موطن  وهي  رصبيا،  ويف 

استسلمت  عندما  يناير  يف  التنفيذ  بإرجاء  نشطاء  فاز 
تعدين  مرشوع  تراخيص  وسحبت  للضغوط  الحكومة 
ضخم كان من شأنه أن يدمر منطقة زراعية كربى. غري 
أن املجتمع املدين ال يزال يقظًا خوفًا من إحياء الخطة 
التي ال تحظى بشعبية بعد ما انتهت فرتة االنتخابات. 

الذين      املستائني  من  العديد  مواجهة  يف 
استجابت  االنتخابات،  عام  يف  احتشدوا 
يعطي  الذي  األمر  وهو  املرسوم،  وألغت  الحكومة، 
الضوء األخرض ملرشوع ريو تينتو، وتراجعت عن الخطة 
لتنفيذ  املخصصة  الخاصة  األغراض  ملنطقة  املكانية 

املرشوع، والتي تم إدخالها بشكل غري قانوين. 

التقايض بشأن املناخ: أداة يف استخدام 
متزايد

املستوى  الشوارع والدعوة عىل  العمل يف  باإلضافة إىل 
لتعزيز  الحكومات  مع  املناخ  نشطاء  يشارك  الدويل، 
يف  الجهود  أمثرت  فرباير،  ويف  والبيئية.  املناخية  اللوائح 
البيئة  لجعل حامية  الدستور  تعديل  تم  عندما  إيطاليا 
أحد مبادئه األساسية، لصالح األجيال القادمة. ويضغط 
البيئية  اللوائح  تعزيز  أجل  من  اآلن  املدين  املجتمع 

لتعكس الدستور املعدل.

كبري      توافق  إىل  للتوصل  الطريق  كان  لقد 
طوياًل.  البيئية  القضايا  بشأن  اليوم  اآلراء  يف 

 

 
ناقوس  إسكات  االستمرار يف  أسرتاليا: 

الخطر بشأن املناخ

انتقال الطاقة: املعضالت والتنازالت

أسرتاليا  غرينبيس  ستيفنسون،  نييل 
الهادئ واملحيط 

بنغالديش  جميل،  رشيف 
أندولون باريبيش 

مكافحة  فريق  مياتوفيتش،  مريوسالف 
بودرينيه، رصبيا يف  الفساد 
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البيئية  املدين  املجتمع  منظامت  مع  املشاورات  وكانت 
يف عملية التعديل عاماًل رئيسيًّا، إذ ساعدت يف الضغط 

عىل األحزاب السياسية التخاذ القرار الصحيح. 

املحاكم  إىل  متزايد  بشكل  املدين  املجتمع  يلجأ  كام 
واملمولني  األحفوري  الوقود  ورشكات  الدول  ملحاسبة 
الدولية  وااللتزامات  املعايري  احرتام  يف  فشلها  عىل 
الهيئة  وأقرت  باريس.  اتفاقية  مثل  اإلنسان  لحقوق 
لألمم  التابعة  املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية 
زيادة  يف  املناخي  التقايض  يلعبه  الذي  بالدور  املتحدة 

الطموح املناخي وتحسني النتائج.

وقبل  النجاح.  قصص  من  العديد   2022 عام  وشهد 
املدين  املجتمع  حقق  الربازيل،  يف  املحورية  االنتخابات 
باريس  باتفاق  اعرتف  العليا  املحكمة  يف  تاريخيًّا  فوزًا 
فوق  يضعها  حكم  وهو  اإلنسان،  لحقوق  كمعاهدة 

العادية. الترشيعات 

وقد تم تعليق املوافقة عىل مرشوع التنقيب عن الغاز 
بأن  عندما قضت محكمة  أسرتاليا  قبالة  تيمور  بحر  يف 
تسترش  مل  املرشوع،  وراء  تقف  التي  سانتوس،  رشكة 
الحكم  وجاء  كاٍف.  بشكٍل  األصليني  السكان  مجتمعات 
وخضعت  الجزر.  سكان  قدمه  قانوين  طعن  عىل  ردًّا 
رشكة ِشل النفطية العمالقة للمساءلة يف محاكم جنوب 
إفريقيا عندما تم فرض حظر عىل استخدامها للموجات 
االهتزازية للتنقيب عن النفط والغاز يف املحيط الهندي. 
يناير  يف  اتضحت  املستمرة  اليقظة  إىل  الحاجة  لكن 
للتنقيب،  ثاٍن  طلٍب  عىل  املوافقة  متت  عندما   2023

مامَّ يتطلب تحركًا جديًدا من جانب املجتمع املدين.
 

 

الصورة لشون غالوب/ جيتي إمياجيس

املتظاهرون يطالبون بوقف الهدم املقرر لقرية لويتزيرث عىل حافة منجم الفحم املفتوح جارزويلرII بالقرب من إركيلنز، أملانيا، 23 أبريل 2022.
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أونلوس،  ليغامبينتي  زانشيني،  إدواردو 
إيطاليا
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أساليب  أهم  من  املبارش  والعمل  الشوارع  تعبئة 
تتعرض  ولكنها  املناخ،  تغري  بشأن  الخطر  ناقوس  دق 
أنها  تدعي  التي  الدميقراطية  الدول  يف  حتى  للهجوم، 
من أبطال املناخ. ويجب عىل املجتمع املدين بذل جهود 
مبا  االحتجاج،  حقوق  بأهمية  الوعي  لزيادة  متضافرة 
السلمية  االحتجاجات  يف  املشاركة  يف  الحق  ذلك  يف 

املعطِّلة.

لزيادة  املدين  املجتمع  يبذلها  التي  الجهود  حققت 
له  التصدي  املناخ ورضورة  تغري  بواقع حقيقة  الوعي 
لدعوة صناع  العام  الرأي  التأثري عىل  النجاح يف  بعض 
القرار إىل العمل. وجب عىل املجتمع املدين أن يدمج 
الطرق  ويوضح  أعامله  جميع  يف  املناخية  العدالة 
املتعددة التي يؤثر بها تغري املناخ عىل حقوق اإلنسان.
املعلومات املضللة عائق رئييس أمام العمل املناخي.

اإلعالم  وسائل  مع  العمل  املدين  املجتمع  عىل  يجب   
والعلامء ملواجهة أوجه عدم الدقة واملساعدة يف كسب 
تطوير  املدين  املجتمع  عىل  يجب  كام  للعمل.  الدعم 
والعلمية،  اإلعالمية  األمية  محو  من  أقوى  مستوى 

كجزٍء من اسرتاتيجيته للتأثري.

1

2

3

أفكار للعمل

جيدة،      بيئية  ترشيعات  لديها  إفريقيا  جنوب 
ما  وهذا  التنفيذ،  إىل  يفتقر  منها  الكثري  لكن 
ا؛ دستورنا  تركز عليه الحركة البيئية. والقانون واضح جدًّ

ينص عىل أن لدينا الحق يف بيئة آمنة وصحية. 

الكشف عن  ردًّا عىل  قضائية جديدة  دعاوى  رفع  يتم 
وتنبأت  املناخ  بتغري  علم  عىل  كانت  إكسون  رشكة  أن 
به بدقة يف السبعينيات. وستأيت املزيد من االنتصارات 
رفعها  قضائية  دعوى  ترسيع  تم  يوليو،  يف  القضائية. 
يف  أوروبية  دولة   33 شباب ضد  برتغاليني  نشطاء  ستة 
النشطاء،  ويسعى  اإلنسان.  لحقوق  األوروبية  املحكمة 
إىل  لقضيتهم،  االجتامعي  التمويل  يجمعون  الذين 
االعرتاف بأن حقوقهم اإلنسانية تتأثر بفشل الحكومات 
يف خفض االنبعاثات بشكٍل كاٍف. واملحكمة ستنظر أيًضا 
واملجموعة  فرنيس  مزارع  رفعها  التي  املناخ  قضايا  يف 

السويرسية "مسنات لحامية املناخ يف سويرسا".

وهناك قضايا أخرى كثرية يجري النظر فيها يف املحاكم، 
الوسائل  كل  املدين  املجتمع  يستخدم  كيف  تبني  وهي 
لتجنب  كافية  إجراءات  اتخاذ  عىل  لإلرصار  له  املتاحة 

وقوع كارثة.

جدول أعامل التغيري
إن الوعي بحاالت الطوارئ املناخية واألزمات البيئية يف 
ففي جميع  املدين.  املجتمع  بفضل جهود  وذلك  تزايد، 

املناخ  تغري  أن  تدرك  الشعوب  بدأت  العامل،  أنحاء 
قضية حاسمة يف عرصنا.

لتغري  االستجابة  أن  املدين  املجتمع  رصاعات  وتوضح 
أشكال  من  شكل  استبدال  تتجاوز  أن  يجب  املناخ 
الطاقة بآخر. وهناك العديد من التحديات، مثل كيفية 
من  الناس  مع حامية  اإلعانات  من  التدريجي  التخلص 
يف  الطاقة  أسعار  جعل  وكيفية  االقتصادية،  الصدمات 
التنقيبية  الوظائف  استبدال  وكيفية  الجميع،  متناول 

بأشكال أخرى من العمل الجيد. 

التي تنرشها رشكات  هناك حاجة إىل مواجهة األساطري 
الوقود األحفوري وأولئك الذين يدينون لها بأن التخلص 
انكامش  إىل  سيؤدي  األحفوري  الوقود  من  التدريجي 
حيث  السالم  تعزيز  إىل  حاجة  أيًضا  هناك  اقتصادي. 
بطبيعتها  والعسكرة  الرصاعات  ألن  رصاعات؛  توجد 
زيادة  أوكرانيا  عىل  روسيا  حرب  شهدت  فقد  مدمرة، 
إىل  السياسات  صانعو  ويحتاج  االنبعاثات.  يف  كبرية 
املجتمع  مع  إيجايب  بشكل  واالنخراط  الحقوق  احرتام 

املدين يف البحث عن حلول.

وهذا التغيري ممكن، كام يتضح من أخبار يناير 2023، 
متثل  كانت  والتي  تختفي،  كانت  التي  األوزون  طبقة 
مشكلة  عىل  التعرف  تم  تتعاىف.  محتملة،  بيئية  كارثة 
إىل  الدول  واستمعت  الثامنينيات.  يف  األوزون  طبقة 
مونرتيال،  بروتوكول  دولية،  معاهدة  وصاغت  العلامء، 
وأدى  به.  والتزمت  الرشكات،  عىل  قيوًدا  فرض  الذي 
يف  تلوح  بيئية  مشكلة  حل  إىل  الفعال  الدويل  التعاون 
تغيريها.  ميكن  املدمرة  العادات  أن  يثبت  مامَّ  األفق. 
كام يبني أن التغيري يتطلب الكثري من اإلرادة السياسية 
ميكن  األقل،  عىل  واألخري،  املستمر.  والضغط  واملوارد 

االعتامد عليه. سيواصل املجتمع املدين القيام بعمله.

أجل  من  قضائية  إجراءات 
العدالة املناخية: حركة يف تزايد 
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الحفاظ  منظمة  زوكولو،  سينيغوغو 
الربي الساحل  عىل 
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https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-63625693
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إصالح  على  احلث 

العاملية احلوكمة 
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تواجه هياكل وعمليات الحوكمة العاملية اختباًرا هائاًل. 
فعىل الرغم من أنها واحدة من عدة رصاعات – مثل 
تلك التي يف سوريا، وعرب منطقة الساحل، وحتى وقت 
الروسية  الحرب  وضعت   – وغريها  إثيوبيا،  يف  قريب 
املتحدة. ولجأت  األمم  ا عىل  أوكرانيا ضغطًا خاصًّ عىل 
حكومة أوكرانيا واملجتمع املدين إىل النظام الدويل سعًيا 
املتحدة  األمم  استجابة  لكن  والعدالة.  السالم  وراء 

تعطلت بسبب قدرة روسيا عىل العرقلة.

كيفية  يف  مجدًدا  التفكري  تثري  أن  التجربة  شأن  ومن 
وانتقادات  يخدمها.  التي  والجهة  الدويل  النظام  عمل 
إىل  والدعوات  العاملية،  للحوكمة  املدين  املجتمع 

اإلصالح، أكرث أهمية من أي وقٍت مىض. 

روسيا      احتلت  عندما   ،2014 عام  منذ 
ألول  أوكرانيا  وغزت  القرم  جزيرة  شبه 
ممثيل  من  اآلالف  األوكرانيون  رأى  القرن،  هذا  مرة 
فنادق  يف  غالبًا  هنا،  وقتهم  يقضون  الدولية  املنظامت 
أصبحت  أن  بعد  اآلن،  لكن  الثمن.  باهظة  ومطاعم 
تعد  مل  مبارش،  تهديد  تحت  بالفعل  األوكرانيني  حياة 
اآلن  هم  لنا،  بالنسبة  هنا.  موجودة  الدولية  املنظامت 

غري ملحوظني وصامتني.

بشكل      الدويل  الحوكمة  نظام  يعمل هيكل  ال 
روسيا  تصميميًّا جوهريًّا.  عيبًا  به  ألن  صحيح 
هي  الهيئة  هذه  ومهمة  األمن،  مجلس  يف  دائم  عضو 
صون السلم واألمن الدوليني، ولكننا شهدنا عكس ذلك 

متاًما يف أوكرانيا.

يف غياب أي تحرك من جانب مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة، يقع عىل عاتق الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول  جميع  تضم  التي 
يف  نادرة  استثنائية  جلسة  ويف  الرويس.  الغزو  إدانة 
قرارين  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أصدرت  مارس، 
اإلنسانية  املساعدات  ووصول  القتال  إنهاء  إىل  يدعوان 
كانت  املتباينة  الدعم  أمناط  لكن  الفوري.  واالنسحاب 

للقلق. سببًا 

ليس  وهذا  روسيا.  مع  استبدادية  دول  عدة  صوتت 
يف  السيئة  السجالت  ذات  فالدول  املفاجئ،  باألمر 
اإلنسان غالبًا ما تقف إىل جانب زمالئها  مجال حقوق 
العديد  لكن  الدولية.  الرقابة  معارضة  يف  املنتهكني 
إفريقيا،  يف  املوجودة  تلك  وخاصة  الجنوب،  دول  من 
روسيا،  التصويت ضد  من  بداًل  التصويت  عن  امتنعت 
الباردة  الحرب  يف  التضامن  عادات  جزئيًّا  يعكس  مامَّ 

فشل مجلس األمن
يف  العضوية  الدامئة  الخمس  الدول  من  واحدة  روسيا 
بالحفاظ  املكلفة  العاملية  الهيئة  الدويل،  األمن  مجلس 
الدول  بني  املستمرة  االنقسامات  وتعني  السالم.  عىل 
الخمس الدامئة العضوية يف األمم املتحدة – وهي روسيا 
والواليات  املتحدة  واململكة  وفرنسا  جهة  من  والصني 
األمن  مجلس  أن   – أخرى  من جهة  األمريكية  املتحدة 
يف كثري من األحيان ال يترصف يف النزاعات عندما يكون 
ألحد الخمسة الدامئني مصلحة، كام رأينا بشكل متكرر 
فيام يتعلق بالحرب األهلية يف سوريا. لكن مأزق مجلس 

األمن وخلله الوظيفي أصبح اآلن واضًحا للجميع.

األمم  مليثاق  واضًحا  انتهاكًا  تشكل  روسيا  حرب  إن 
"وحدة  ضد  القوة  استخدام  يحظر  الذي  املتحدة، 
األرايض أو االستقالل السيايس" لدولة أخرى. يف مارس، 
األمم  الدولية – وهي محكمة  العدل  أصدرت محكمة 
املتحدة التي تسوي النزاعات بني الدول وتصدر آراءها 
يجب  روسيا  بأن  مؤقًتا  أمًرا   – الدويل  القانون  بشأن 
روسيا  لكن  ملزم،  الحكم  أن  ورغم  غزوها.  توقف  أن 

تجاهلته.

وعىل الرغم من تضارب املصالح الواضح، طبقت روسيا 
ببساطة حق النقض يف مجلس األمن بشكل عام. حتى 
معلومات  لنرش  املجلس  جلسات  استخدمت  إنها 

حول تدخلها يف أوكرانيا. مضللة 

هاوندز،  تروث  براينخ،  ياروبولك 
أوكرانيا

مركز  ماتفيتشوك،  أوليكساندرا 
أوكرانيا املدنية،  الحريات 
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وتيار الرأي العام الذي يرى أن روسيا تقف ضد الغرب. 
الدبلوماسية  روسيا  مشاركة  لزيادة  مقياس  أيًضا  لكنه 
بالنرش  مدعومة  اإلفريقية،  البلدان  يف  واالقتصادية 

.�املتزايد لقواتها من املرتزقة 

حقوق  مجلس  من  مختلطة  رسائل 
اإلنسان

اإلنسان  حقوق  مجلس  يف  مامثل  سيناريو  شوهد  لقد 
الذي صوت يف مارس عىل إنشاء  التابع لألمم املتحدة، 
انتهاكات  من  وغريها  الحرب  جرائم  يف  للتحقيق  لجنة 
دولة   13 ولكن  روسيا،  ارتكبتها  التي  اإلنسان  حقوق 
سبب  عن  التساؤل  وأثارت  التصويت.  عن  امتنعت 
األمم  اإلنسان يف  لحقوق  أعىل هيئة  الدول يف  عضوية 

املتحدة إذا كانت غري مستعدة لدراسة االنتهاكات.

حقوق  مجلس  يف   47 الـ  األعضاء  أحد  روسيا  وكانت 
متت  سخيف  أمر  وهو  املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان 
الجمعية  اتخذت  عندما  أغسطس،  يف  أخريًا  معالجته 
العامة لألمم املتحدة خطوة نادرة الحدوث بالتصويت 
معارضة  مع  ولكن  املجلس.  يف  روسيا  عضوية  لتعليق 
يصل  فلم  التصويت،  عن  دولة   58 وامتناع  دولة   24
التقليل  من  بوتني  مكَّن  مامَّ  اإلجامع،  حد  إىل  القرار 
حقوق  عىل  لهجومه  املستمرة  االنتقادات  أهمية  من 

اإلنسان العاملية باعتبارها غري مكتملة ومنحازة.

ويف أكتوبر، صوَّت املجلس عىل تعيني مقرر خاص معني 
بحقوق اإلنسان يف روسيا. ومن املقرر أن يقدم صاحب 
املكتب تقريرًا يف غضون عام، مامَّ يتيح فرصة للمجتمع 

املرة  هي  وهذه  االنتهاكات.  عىل  األدلة  لتبادل  املدين 
األمن  مجلس  يف  دائم  عضو  فيها  يتعرض  التي  األوىل 
إمكانية  يف  األمل  يعطي  مامَّ  الفحص،  من  النوع  لهذا 
الطعن يف اإلفالت من العقاب، مهام كانت قوة الجاين.

عن  يكون  ما  أبعد  التصويت  كان  أخرى  مرة  لكن 
اإلجامع. فقد صوَّت 17 عضًوا فقط من أعضاء املجلس 
لصالح القرار، وامتنع 24 عضًوا عن التصويت، 12 منهم 

دول إفريقية. 

لوحظت مشكلة مستمرة يف التصويت السنوي ألعضاء 
تخدم  حيث  أكتوبر.  يف  الجدد  اإلنسان  حقوق  مجلس 
للتجديد  قابلة  سنوات  ثالث  مدتها  فرتات  الواليات 
لكن  عام.  كل  الثلث  حوايل  تناوب  مع  ثانية،  لوالية 
انتخابات األعضاء الجدد نادًرا ما تكون تنافسية. وكثريًا 
املرشحني  من  عدًدا  الخمس  اإلقليمية  الكتل  تقدم  ما 
فرصة  يرتك  وهذا  منطقة.  لكل  املتاحة  املقاعد  يساوي 
سجالت  ملراجعة  االنتخابية  العملية  الستخدام  ضئيلة 

حقوق اإلنسان يف الواليات.

فقط،  كتلتني  يف  منافسة  هناك  كانت   ،2022 عام  يف 
. يف آسيا  وعمل املجتمع املدين عىل جعل هذا األمر مهامًّ
البحرين  أن  اإليجابيات  إحدى  كانت  الهادئ،  واملحيط 
االستبدادية انسحبت من حملتها للحصول عىل مقعد، 
لحقوق  الواسعة  انتهاكاتها  عىل  عنيف  فعل  رد  بعد 
الالتينية  أمريكا  دول  مجموعة  يف  وباملثل  اإلنسان. 
بحملة  املدين  املجتمع  قام  الكاريبي،  البحر  ومنطقة 
ال  لكن  مسعاها.  يف  فنزويال  خسارة  أجل  من  ناجحة 
تزال هناك العديد من الدول التي لديها سجالت سيئة 
يف مجال حقوق اإلنسان يف املجلس، مبا يف ذلك الجزائر 

وفيتنام. وبنغالديش 

مجلس  يف  أعضاء  دولة   34 تفرض  الحايل،  الوقت  يف 
التابع لألمم املتحدة – أكرث من 70 يف  حقوق اإلنسان 
ملثل  بالنسبة  املدين.  الحيز  عىل  شديدة  قيوًدا   – املائة 

تسعى  كانت  إذا  ما  نسأل  أن  العدل  من  الدول،  هذه 
التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  مهمة  دعم  إىل  بصدق 

لألمم املتحدة، أم إنها تنوي تقويضها.

اختبار الصني
األمن  مجلس  يف  آخر  دائم  عضو  وهي  الصني،  قدمت 
التابع لألمم املتحدة، اختباًرا هائاًل آخر للنظام الدويل، 

ومل ينجح أحد يف االختبار إال بشكل جزيئ. 

عن  املتحدة  األمم  تقرير  أخريًا  نرُش  أغسطس،  ففي 
ترتكبها  التي  اإلنسان  لحقوق  املنهجية  االنتهاكات 
األغلبية  ذات  شينجيانغ  منطقة  يف  الصينية  الحكومة 
الصني  جانب  من  متضافرة  مواجهة جهود  املسلمة، يف 
التعذيب  عىل  موثوقة  أدلة  التقرير  ووجد  ملنعها. 
والعنف الجنيس املبني عىل النوع االجتامعي واالحتجاز 
وخلص  أخرى،  انتهاكات  بني  من  والتمييزي،  التعسفي 
الدويل.  القانون  قد تشكل جرائم مبوجب  أن هذه  إىل 

وجندت الصني حلفاءها لشن رد فعل عنيف غاضب.

السنة  عرقل  املتأخر  التقرير  حول  أُثري  الذي  الجدل 
األخرية مليشيل باشيليت كمفوضة سامية لألمم املتحدة 
لحقوق اإلنسان، واتُّهمت بالتقليل من شأن االنتقادات 
حول حقوق اإلنسان ومحاولة التفاوض مع الدول التي 
تنتهك الحقوق، وهو نهج يخاطر بجعل الحقوق تبدو   

 

ضعف  نقاط  تكشف  أوكرانيا  حرب 
النظام الدويل

الصني: تقرير األمم املتحدة ال يرتك 
مجااًل لالختباء

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحدة يتخذ إجراءات بشأن روسيا
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التقرير  وصدر  واملقايضة.  للتفاوض  قابل  يشء  وكأنها 
قبل انتهاء فرتة واليتها مبارشة، ثم غاب مجلس حقوق 
عىل  ضئيل  بفارق  صوَّت  عندما  أكتوبر  يف  اإلنسان 
الصينية.  شينجيانغ  انتهاكات  حول  نقاش  إجراء  عدم 
ببساطة  قرر  املجلس  ولكن  وافرة،  أدلة  التقرير  وقدم 
الوسائل لضامن  كل  الصني  واستخدمت  مناقشته.  عدم 
دولة   17 املعتدل. ويف حني صوَّتت  االقرتاح  فشل هذا 
لصالح القرار، عارضته 19 دولة وامتنعت 11 دولة عن 
التكتل  خارج  الدول  من  قليل  عدد  وأيَّد  التصويت. 
األورويب االقرتاح، وحتى العديد من الدول ذات األغلبية 
الصني  نفوذ  التصويت، مامَّ يؤكد  امتنعت عن  املسلمة 

العميق. 

الدول التي تقاوم الكشف عن انتهاكات الصني متيل إىل 
الرجوع للقول السهل بأن مجلس حقوق اإلنسان يجب 
تزال  ال  ذلك،  ومع  التشهري.  من  بداًل  الحوار  يعزز  أن 
املدين  املجتمع  التقرير، وسيواصل  إدانة يف  أدلة  هناك 

الضغط من أجل املتابعة.

استمرار االنقسام حول إرسائيل
يف  الدول.  بعض  فيه  فشلت  آخر  رئييس  اختبار  هناك 
قراًرا  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أصدرت  ديسمرب، 
احتالل  بشأن  الدولية  العدل  محكمة  رأي  إىل  يدعو 
العديد من  وقد وصفت  الفلسطينية.  لألرايض  إرسائيل 
بأنه  االحتالل  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرارات 
التابعة  الحقائق  تقيص  بعثة  أكتوبر،  ويف  قانوين،  غري 
وجود  إىل  فيه  خلصت  تقريًرا  أصدرت  املتحدة   لألمم 

 

اإلنسان  حقوق  مجلس  الصني: 
يف  يفشل  املتحدة  لألمم  التابع 

اختبار حاسم

تصوير مايكل إم سانتياغو/ جيتي إمياجيس

املتظاهرون، مبَن فيهم أعضاء من املجتمعات الكازاخستانية واإليغور ومقرها الواليات املتحدة، يدينون انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق اإلنسان. نيويورك، الواليات املتحدة 
األمريكية، 26 يوليو 2022.
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انتهاكًا  بالفعل  يشكل  أنه  الستنتاج  معقولة  أسباب 
للقانون الدويل.

 ونُفذت الدعوة إىل الحصول عىل رأي محكمة العدل 
املعارضة  األصوات  من  كبري  عدد  وجود  مع  الدولية، 
االنقسام  كان  هنا  ولكن  التصويت،  عن  واالمتناع 
اتخاذ  أيدت  التي  الغربية  الدول  ا. فمعظم  مختلًفا جدًّ
إجراء بشأن الصني وروسيا اتخذت موقًفا مختلًفا بشأن 
صوَّتت  أو  التصويت  عن  وامتنعت  إرسائيل  انتهاكات 
لصالح  صوَّتت  التي  الدول  غالبية  وكانت  القرار،  ضد 
الصني  من  كل  دعمتها  وقد  الجنوب.  دول  من  القرار 
وروسيا، مامَّ جعل روسيا تدين بشكل غريب االحتالل 

أثناء قيامها بغزو أوكرانيا.

مرة أخرى أشار هذا إىل أكرب تحدٍّ للحكم العاملي: القادة 
السياسيون يقومون بحسابات ملصلحتهم الشخصية إىل 
التي  اتخاذ مواقف مبادئية. والدول  بداًل من  حدٍّ كبريٍ 
الصني وروسيا اختارت أن  التي ترتكبها  الجرائم  أدانت 
مكَّنت  ترتكبها إرسائيل. وبذلك،  التي  الجرائم  تتجاهل 
دوافع  وذات  انتقائية  باعتبارها  االنتقادات  رفض  من 
يف  النفاق،  وليس  االتساق،  إىل  حاجة  وهناك  سياسية. 

مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان.

األمم  يف  اإلنسان  لحقوق  جديد  رئيس 
املتحدة

يف  متميزة  األحوال  من  حاٍل  بأي  باشيليت  تكن  مل 
اإلنسان  لحقوق  رئيسة  بصفتها  واحدة  فرتة  خدمتها 
الوحيد  الجدل  هي  الصني  تكن  ومل  املتحدة،  األمم  يف 
الذي واجهته. وأشارت الفرتة التي قضتها يف منصبها إىل 
ويريد  والدعوة.  الدبلوماسية  بني  دورها  يف  دائم  توتر 
املدافعني  أحد  املكتب  قيادة  يتوىل  أن  املدين  املجتمع 
من  كثري  يف  ينتهي  األمر  لكن  اإلنسان،  حقوق  عن 

أو دبلومايس محرتف. فعملية  أيدي سيايس  األحيان يف 
ملدخالت  ضئياًل  مجااًل  يعطي  مامَّ  شفافة،  غري  التعيني 

املجتمع املدين.

سبتمرب،  يف  املرة.  هذه  جديد  من  الحال  هو  هذا  كان 
تم تعيني فولكر تورك، من داخل األمم املتحدة، مفوًضا 
ساميًا جديًدا. وليس من الواضح كيف تم االختيار وما 

هي املعايري التي تم تطبيقها.

وجاء التعيني يف وقٍت انترشت فيه ردود فعل عنيفة ضد 
األساسية  املدنية  الحريات  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق 
التي يعتمد عليها املجتمع املدين. وحث املجتمع املدين 
املفوض السامي الجديد عىل الدفاع عن حقوق اإلنسان 
يريدون من  إنهم  املتحدة.  األمم  علًنا وداخل منظومة 
املفوض السامي أن يندد مبنتهيك حقوق اإلنسان مهام 
اإلنذار  عالمات  عىل  بناًء  يترصف  وأن  قوتهم،  بلغت 
عىل  يجب  بذلك،  وللقيام  انتهاكات.  بحدوث  املبكر 

املكتب التعامل مع املجتمع املدين والدفاع عنه.

استبعاد املجتمع املدين
املركزية  للطبيعة  مهامًّ  توازنًا  يوفر  املدين  املجتمع 
التمكن  إىل  ويحتاج  املتحدة.  األمم  عمليات  يف  للدولة 
القرارات  عىل  التأثري  إىل  يسعى  حتى  الوصول  من 
الطموح والواقع تم  الفجوة بني  الدول. لكن  ومحاسبة 

الكشف عنها لألسف يف الدورة السنوية رفيعة املستوى 
للجمعية العامة لألمم املتحدة التي ُعقدت يف نيويورك 

يف سبتمرب.

وأدان  خطاباتهم.  إللقاء  الرئيس  بعد  الرئيس  اصطف 
الكثريون الحرب الروسية عىل أوكرانيا، ويف ضوء الحرب، 
أثار البعض األمل يف إحراز تقدم يف إصالح مجلس األمن 
للحد من حق النقض من النوع الذي تستعرضه روسيا. 
أيَّد  حيث  ذلك،  من  أبعد  إىل  بايدن  الرئيس  وذهب 
فكرة توسيع عضوية املجلس، وهو أمر تدعمه العديد 

من الدول اإلفريقية.

وأساء البعض استخدام املنصة. واستخدم الرئيس اإليراين 
بالده  لتصوير  مخادعة  بطريقة  خطابه  رئييس  إبراهيم 
عيل أنها بطل يف الكفاح ضد الظلم، حتى أثناء إطالق 
النار عىل املتظاهرين اإليرانيني �. وأشاد رئيس وزراء 
روسيا.  مع  الودية  بالده  بعالقة  مايغا  الله  عبد  مايل 
العاملي،  لالهتامم  مضيعة  الخطب  من  العديد  كانت 

موجهة بشكل مبارش إىل الجامهري املحلية.

املستوى  رفيعة  للجلسة  الحقيقية  القيمة  تتمثل 
أن  غري  رسمية.  أقل  تفاعالت  عىل  الحصول  فرصة  يف 
هذا  من  فرص  أي  من  محروًما  يزال  ال  املدين  املجتمع 
ميكنها  التي  املدين  املجتمع  منظامت  ظلت  إذ  القبيل. 
املتحدة،  األمم  مقر  إىل  الوصول  العام  أيام  باقي  يف 
االقتصادي  املجلس  لدى  االعتامد  عقبات  إزالة  بعد 
واالجتامعي التابع لألمم املتحدة، ممنوعة من الدخول 
ألسباب أمنية. وال يزال املجتمع املدين ينظم عدًدا كبريًا 
األمم  مقر  من  استبعاده  لكن  املوازية،  املبادرات  من 

املتحدة حرمه من فرصة مشاركة ال تقدر بثمن. 

يكافح  املدين  املجتمع  أكرب:  مشكلة  إىل  يشري  وهذا 
املتحدة  األمم  قدمت  وقد  الفرصة.  أجل  من  باستمرار 
عام  ففي  الصدد.  هذا  يف  املشجعة  اإلشارات  بعض 
دعوة  غوترييس  أنطونيو  العام  األمني  أصدر   ،2020  

 

لألمم  ساٍم  مفوض  مطلوب: 
املتحدة لحقوق اإلنسان

األمم  مفوض  أمام  كبرية  تحديات 
لحقوق  الجديد  السامي  املتحدة 

اإلنسان
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حقوق  بوضع  وعدت  اإلنسان،  حقوق  بشأن  للعمل 
ال  أمر  وهو   – املتحدة  األمم  عمل  صميم  يف  اإلنسان 
من  املدين  املجتمع  متكني  تم  إذا  إال  يحدث  أن  ميكن 
نطاق  عىل  بتوجيهات  ذلك  واقرتن   - كامل  دور  لعب 
األمم املتحدة بشأن الحيز املدين. ومع ذلك، كانت هناك 
دالئل قليلة عىل املتابعة. ويُعد نقص املوارد جزًءا من 
املشكلة، إذ يفرتض أن حقوق اإلنسان هي واحدة من 
الركائز الثالث لألمم املتحدة إىل جانب التنمية والسالم 
واألمن، ولكن العالقة ضعيفة إىل حد كبري، حيث تتلقى 

حوايل أربعة يف املائة فقط من التمويل العادي.

سيستمر املجتمع املدين يف الضغط من أجل املزيد من 
اآلن  حتى  ضئيل  تقدم  سوى  يتحقق  مل  الطموحات. 
بشأن   2021 لعام  املشرتكة  أجندتنا  تقرير  تنفيذ  يف 
بالفعل خيبة أمل  إصالح األمم املتحدة. وقد كان هذا 
للمجتمع املدين ألنه مل يوِل اهتامًما كبريًا حتى للفكرة 
املتواضعة بتعيني مبعوث للمجتمع املدين عىل مستوى 
األمم املتحدة، وهو يشء ال يزال مطلوبًا بشكل عاجل 

للمساعدة يف متكني مشاركة املجتمع املدين.

إحراز بعض التقدم يف مجال االعتامد
تسع  حصلت  عندما  ديسمرب  يف  صغري  تقدم  حدث 
االستشارية  الصفة  عىل  املدين  املجتمع  منظامت  من 
من  سنوات  بعد  واالجتامعي  االقتصادي  باملجلس 
املعنية  اللجنة  أيدي  يف  االعتامد  ويقع  املحاولة. 
تابعة  فرعية  هيئة  وهي  الحكومية،  غري  باملنظامت 
دولة،   19 من  مكونة  واالجتامعي  االقتصادي  للمجلس 
وعادًة ما تؤجل الطلبات املقدمة من منظامت املجتمع 

املدين املعنية بقضايا حقوق اإلنسان التي تعرتض عليها 
بعض الدول. وقد واجه العديد منها سنوات طويلة من 
أنه  بدا  فيام  الوثائق،  من  مبزيد  واملطالبة  االستجواب 
 – انتظار  فرتة  أطول  وكانت  متعمدة.  استنزاف  عملية 
15 عاًما – هي التي شهدتها الشبكة الدولية للتضامن 
مع الداليت، التي عرقلت الهند اعتامدها لفرتة طويلة. 

تسعٍ  اعتامد  مبنع  أخرى  مرة  اللجنة  قامت  عندما 
األمرييك  الوفد  ضغط  املدين،  املجتمع  منظامت  من 
االقتصادي  املجلس  يتخذ  أن  أجل  من  ذلك  من  بداًل 
والذي  القرار،  54 عضًوا  املكون من  األكرب  واالجتامعي 
صوَّت عىل اعتامدها بـ 24 صوتًا مع القرار، و17 صوتًا 
معظم  صوتت  بينام  التصويت،  عن   11 وامتناع  ضده، 
الدول التي تفرض قيوًدا شديدة عىل الحيز املدين تقريبًا 

ضد االعتامد.

وعىل الرغم من الخطوات التي اتخذت لتمهيد الطريق 
هذه املرة، ال تزال عادة منع االعتامد قامئة. ففي يناير 
مدين  مجتمع  منظمة  بحصول  اللجنة  أوصت   ،2023
واحدة عىل اعتامد، بينام أرجأت 103 أخرى. وأوضحت 
املجتمع  منظامت  عىل  الدول  طرحتها  التي  األسئلة 
منظامت  يف  اشتباهها  اعتامدها  رفض  تم  التي  املدين 
املجتمع املدين التي تدافع عن حقوق اإلنسان. وتشكل 
أمام  عقبة  الحكومية  غري  باملنظامت  املعنية  اللجنة 
إىل  وتحتاج  املتحدة  األمم  مع  املدين  املجتمع  مشاركة 

إصالح عاجل.

اختبار القيم للمؤسسات
بعيًدا عن األمم املتحدة، كان العام عاًما من العودة إىل 
الوضع الطبيعي بالنسبة للعديد من املنظامت الدولية، 
الشخيص  بالحضور  هامة  قمم  عقد  من  متكنت  التي 
ألول مرة منذ بداية الجائحة. وعقدت املنظمة الدولية 

الناطقة  للبلدان  الدولية  الشبكة  وهي  للفرانكفونية، 
بالفرنسية، اجتامعها يف تونس يف نوفمرب. مل تكن هناك 
أي دالئل عىل أي محاولة ملناقشة تزايد الديكتاتورية 
االجتامع  له  قدم  ذلك،  من  بداًل  سعيد؛  قيس  للرئيس 

مكانة عالية.

وكانت هناك قصة مامثلة مع الكومنولث. مثل تونس، 
�، أظهر اجتامع  COP27   ومثلام حدث يف مرص يف
والذي  كثريًا،  تأخر  الذي  الكومنولث  حكومات  رؤساء 
ُعقد يف يونيو، أن سجل حقوق اإلنسان القايس ال يشكل 
عائًقا أمام استضافة قمة دولية، فقد ُعِقد االجتامع يف 
بول  االستبدادي  الرئيس  منتقدو  ينتهي  حيث  رواندا، 

كاغامي إىل املوت أو السجن. 

الكومنولث  التزامات  أن  إىل  آخر  تطور  وأشار 
بالدميقراطية وحقوق اإلنسان ال تعني الكثري يف الواقع 
الرتحيب بحضور توغو  تم  القمة،  العميل، ففي مؤمتر 
اإلفريقية  البلدان  ومثل  جديدين.  كعضوين  والغابون 
عىل  حريصة  فهي  بالفرنسية،  الناطقة  األخرى 
من  غالبيتها  شبكة  إىل  واالنضامم  فرنسا،  عن  االبتعاد 
اإلشارة  طرق  إحدى  السابقة،  الربيطانية  املستعمرات 
الدخول  مبتطلبات  البلدين  كال  يفي  ال  لكن  ذلك.  إىل 
أي  تسمح  فال  املتوقعة.  اإلنسان  للدميقراطية وحقوق 
من الحكومتني بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وكالهام 
والتعبري.  واالحتجاج  التنظيم  حقوق  بشدة  يقيد 
طويلة،  فرتة  منذ  استبداديون  رؤساء  لهام  وكالهام 
الكومنولث  آبائهم. وتبدو عضوية  السلطة من  وورثوا 

لتنظيف سمعتهم.  طريقة 

 

 

اختباًرا  تقدمان  وتوغو  الغابون 
جديًدا لقيم الكومنولث

املتحدة:  لألمم  العامة  الجمعية 
املجتمع  لعمل  مجال  هناك  ليس 

املدين
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الهادئ،  ويف الوقت نفسه، اجتمع منتدى جزر املحيط 
يوليو.  يف  أوقيانوسيا،  يف  اإلقليمي  التعاون  هيئة  وهو 
أخذ  بفضل  وذلك  متناسق،  بشكل  القمة  اختتمت 
محمل  عىل  املناخ  تغري  الجديدة  األسرتالية  الحكومة 
لالنتكاس  اإلقليمي  التعاون  تعرض  ذلك،  ومع  الجد. 
التحيز ضد  إىل  املنظمة، مشرية  غادرت كرييبايت  عندما 
أن  بدا   ،2023 يناير  ويف  ميكرونيزيا.  منطقة  من  دول 
إىل  ستعود  كرييبايت  أن  أُعلن  عندما  انتهى  الشقاق 

االنضامم.

كانت خلفية االجتامع هي دور الصني اإلقليمي املتزايد. 
قبل القمة مبارشة، حاولت الصني تأمني اتفاق اقتصادي 
أنها  دول  عدة  ورصحت  املنطقة.  مستوى  عىل  وأمني 
بحاجة إىل مزيد من الوقت، وأوضحت بشكل جامعي 
أنها تتوقع من أي رشكاء االلتزام باتخاذ إجراءات قوية 
بشأن تغري املناخ. وتواصل الصني السعي إلقامة عالقات 
وال  الهادئ،  املحيط  جزر  دول  من  العديد  مع  ثنائية 
سيام كرييبايت – وهي العالقة التي رمبا أدت إىل الخالف 
– وجزر سليامن. وطُلب من أسرتاليا والواليات املتحدة 

األمريكية تكثيف مشاركتهام ردًّا عىل ذلك.

واملخاطر  الفرص  من  كلٍّ  إلدارة  أنه  الواضح  من  يبدو 
الدول  عىل  يجب  العالقات،  تعزيز  يجلبها  قد  التي 
الهادئ،  املحيط  جزر  منتدى  يف  بشكل جامعي  العمل 
اإلنسان  مببادئ حقوق  تسرتشد  أنها  من  التأكد  وعليها 

واالستامع إىل أصوات املجتمع املدين.

 

 

 

  

فرتة تغريات يف أوقيانوسيا؟

تصوير بيرت ديجونج/ رويرتز عرب صور جالو

القاضية مياتا ماريا سامبا تدخل قاعة املحكمة ملحاكمة محمد سعيد عبد الغني يف 
املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي، هولندا، 26 سبتمرب 2022.
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األمل يف تحقيق العدالة الدولية
أحد األسباب التي تجعل الناس يلجؤون إىل النظام الدويل 
هو أنه األمل يف ضامن املساءلة والعدالة بشأن انتهاكات 
حقوق اإلنسان. وقد شهد عام 2022 مرور 20 عاًما عىل 
نظام روما األسايس، الذي أنشأ املحكمة الجنائية الدولية، 
الجسيمة  اإلنسان  حقوق  جرائم  يف  بالتحقيق  املكلفة 
املحكمة  بدأت محاكمة  مرتكبيها. ويف سبتمرب  ومقاضاة 
الجنائية الدولية ملحمد سعيد عبد الغني، املتهم بارتكاب 
انتفاضة  من  كجزء  حرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد  جرائم 

املتمردين يف جمهورية إفريقيا الوسطى يف عام 2013.

وخالل العقدين املاضيني، قامت املحكمة الجنائية الدولية 
مبقاضاة وإدانة العديد من مرتكبي االنتهاكات الجسيمة 
التعويضات  بعض  تقدم  محاكمة  وكل  اإلنسان.  لحقوق 
لكن  العقاب.  من  اإلفالت  ضد  برسالة  وتبعث  للضحايا 
القوية  الدول  العديد من  قامئًا:  يزال  الرئييس ال  التحدي 
– مبا يف ذلك الصني وروسيا والواليات املتحدة األمريكية، 
مجلس  يف  العضوية  دامئة  دول  الخمس  من  ثالث  أي 
األمن – مل تصدق عىل نظام روما األسايس، مامَّ يحد من 

قدرة املحكمة عىل محاسبتها.

ال  التصديق،  عدم  بسبب  القضايئ  االختصاص  غياب  ويف 
بإحالٍة  الترصف  الدولية  الجنائية  املحكمة  بإمكان  يزال 
تنطوي  التي  التحديات  كل  مع   – األمن  مجلس  من 
التحقيقات بشكل  عليها – وميكن ملسؤولها الرئييس بدء 
مستقل. ولكن بدون تعاون الدولة، ال ميكن توقع تقدم 
للتعويض  أُنشئت  التي  الدولية  املؤسسة  تزال  وال  كبري. 
عن إخفاقات الدولة – ملقاضاة الجرائم الجسيمة عندما 
غري  أو  قادرة  غري  الوطني  املستوى  عىل  املحاكم  تكون 
أجرب  وقد  الدولة.  ملناورات  عرضة   – ذلك  يف  راغبة 
مختلط،  نهج  اتباع  عىل  الدولية  الجنائية  املحكمة  هذا 

والتحقيق واملقاضاة عندما تستطيع ذلك. 
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الدولية  الجنائية  املحكمة  يف  عضًوا  أوكرانيا  ليست 
الوالية  حكومتها  منحت  الحرب،  بدء  بعد  لكن  كذلك، 
الدولية  الجنائية  املحكمة  أرسلت  مايو،  ويف  القضائية. 
أكرب فريق عىل اإلطالق من املحققني إىل أوكرانيا للبدء 
يف جمع األدلة. األمل هو أنه يف يوٍم من األيام ستكون 
محاسبة أولئك الذين يقفون وراء جرائم روسيا ممكنة.

ضحايا  أمل  يُبقي  الدولية  الجنائية  املحكمة  وجود  إن 
الجنائية  املحكمة  لكن  حيًّا.  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
إذا  تنفذ املحاسبة بشكل أكرث فعالية  الدولية ميكن أن 
الجنائية  املحكمة  إجراءات  تدعم  التي  الدول  اتخذت 
املتحدة  الواليات  سيام  وال   – روسيا  تجاه  الدولية 
نفسها  التالية، ووضعت  املنطقية  الخطوة   – األمريكية 
تحت واليتها القضائية. يجب أن يكونوا واضحني بشأن 
عندما  فقط  وليس  للمؤسسة،  املرشوط  غري  دعمهم 

يناسبهم ذلك.

يجب عىل األمم املتحدة إنشاء محكمة دولية     
لالتحاد  العسكري  العدوان  وقائع  إلثبات 
الدولية  الجنائية  املحكمة  عىل  يتعني  بينام  الرويس، 
يف  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  يف  النظر 

أوكرانيا، والبت فيها عىل وجه الرسعة. 

الوحيد  السبيل  ليست  الدولية  الجنائية  املحكمة 
لتحقيق العدالة الدولية. ففي نوفمرب ُحكم عىل كونتي 
كامارا، وهو زعيم متمرد سابق يف الحرب األهلية التي 

مدى  بالسجن  و1996،   1989 عامي  بني  رحاها  دارت 
املحاكمة  اإلنسانية. وجرت  الحياة الرتكابه جرائم ضد 
القضائية  الوالية  مبدأ  وفق  تعمل  فرنسية  محكمة  يف 
العاملية، والتي تنص عىل أنه يجوز ألي دولة أن تتخذ 
ضد  جرائم  عىل  تنطوي  التي  القضايا  يف  إجراءات 

القانون الدويل.

واستخدمت الدول األوروبية هذا املبدأ بشكل متزايد، 
ُحكم  يناير،  ويف  وسويرسا.  وأملانيا  فنلندا  ذلك  يف  مبا 
أجهزة  يف  سابق  كبري  مسؤول  وهو  رسالن،  أنور  عىل 
يف  إدانته  بعد  املؤبد  بالسجن  السورية،  االستخبارات 

أملانيا بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

وتبعث هذه املحاكامت األمل يف أنه، إىل جانب املحكمة 
متعددة  طرق  هناك  تكون  أن  ميكن  الدولية،  الجنائية 
قوي  دور  املدين  وللمجتمع  الدولية.  للعدالة  ومكملة 
مبدأ  ملامرسة  الدول  من  املزيد  عىل  الضغط  يف  يلعبه 
الوالية القضائية العاملية وجمع األدلة التي تساعد عىل 

الجناة. محاسبة 

لقد أتيحت ملنظامت املجتمع املدين املوجودة     
املحاكامت  يف  التحدث  فرصة  الساحة  عىل 
للضحايا  وكان  الخارج،  يف  ليربيا  مواطني  تشمل  التي 
والناجني كلمتهم. ويساعدنا املجتمع الدويل يف السعي 
املحاكمة.  إىل  املتهمني  بتقديم  العدالة  تحقيق  إىل 
العدالة  لتحقيق  للسعي  ومهمة  فريدة  يجعلها  وهذا 

يف ليبرييا.

آفاق جديدة للتعاون الدويل
تواصل  أن  الدولية  واالتفاقيات  املؤسسات  عىل  يتعني 
والتنبؤ  التغري  دائم  عامل  تحديات  ملواجهة  تطورها 
استعداد  عدم  مدى  كوفيد-19  جائحة  أظهرت  بها. 
لحاالت  للتصدي  املستويات  جميع  عىل  املؤسسات 
األرواح.  من  املاليني  يكلف  مامَّ  العاملية،  الطوارئ 
الوطنية  واملصالح  الدولة،  تتمحور حول  التي  فاملناهج 
ويلزم  قليل.  الدويل  والتعاون  تسود،  التي  الضيقة هي 
لالستجابة  الجائحة،  تجربة  من  الدروس  استخالص 

لألزمات العاملية يف املستقبل.

الوقاية  بشأن  معاهدة  صياغة  بدأت   ،2022 عام  يف 
رعاية  لها، تحت  واالستجابة  لها  والتأهب  الجائحة  من 
دعوة  أعقاب  يف  ذلك  وجاء  العاملية.  الصحة  منظمة 
املدين، والتي كانت تدعو إىل  للمجتمع  النطاق  واسعة 

تعاون دويل أقوى حتى قبل كوفيد-19.

والشفافية      اإلنصاف  مبادئ  تضمني  يجب 
واملساءلة يف هذه املعاهدة. ونحن بحاجة إىل 
هذه  ألن  تصحيح؛  أو  تسوية  إىل  يحتاج  فيام  التفكري 
الواضح  عنها. ومن  التي سنكون مسؤولني  األشياء  هي 
أن املجتمع املدين يطالب بدور أكرب يف املسائل الصحية، 
هذا  أن  وأعتقد  الجائحة،  ملكافحة  معاهدة  وضع  ويف 

أمر رضوري فعاًل. 

وأظهرت الجائحة الفارق الحاسم الذي يحدثه املجتمع 
املدين يف مساعدة املجتمعات ودعم الحقوق. وللمجتمع 
العاملية،  الصحة  املدين دور كمراقب رسمي يف منظمة 
وفعالة،  شاملة  معاهدة  إىل  التوصل  أجل  من  ولكن 
بد  وال  للتأثري.  بكثري  أوسع  مجال  له  يُتاح  أن  ينبغي 

 

 

املحكمة  إنشاء  عىل  عاًما  عرشون 
الدولية الجنائية 

العدالة عرب الوطنية: اإلفالت من 
العقاب يواجه تحديًا

الحريات  مركز  رومانتسوفا،  ساشا 
أوكرانيا املدنية، 

املدين  املجتمع  منرب  دميبسرت،  أداما 
ليربيا اإلنسان يف  للدفاع عن حقوق 
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املعني  الفريق  ستوكينغ،  باربرا 
العامة للصحة  العاملية  باالتفاقية 
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الجنوب عىل وجه  بلدان  إىل أصوات من  االستامع  من 
الخصوص، نظرًا إىل التفاوتات العاملية الواسعة النطاق 

التي كشفت عنها الجائحة. 

وسيواصل املجتمع املدين محاولة التأثري عىل املعاهدات 
الهامة األخرى التي يجري التفاوض بشأنها حاليًّا، مبا يف 
واستخدام  املحيطات،  بحفظ  املتعلقة  املعاهدات  ذلك 
وحقوق  التجارية،  واألعامل   ،� البالستيكية  املواد 
املدين  للمجتمع  اإليجايب  التأثري  تجىل  وقد   .� اإلنسان 
البيولوجي تقدمي  يف االتفاق عىل إطار عاملي للتنوع 
نسبيًّا يف ديسمرب. وتتجىل القيمة التي ميكن أن يحققها 
برنامج  املستمر يف  أكرب يف دوره  املدين بشكل  املجتمع 
املناعة  نقص  بفريوس  املعني  املشرتك  املتحدة  األمم 
يف  املدين  املجتمع  ممثلو  يعمل  حيث  البرشية/اإليدز، 
تركيزه  استمرار  اإلدارة، مامَّ يساعد عىل ضامن  مجلس 

عىل األشخاص األكرث احتياًجا.

وخربات      نظر  وجهات  تقديم  هو  هدفنا 
املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  األشخاص 
من  خاص  بشكٍل  املترضرين  والسكان  البرشية/اإليدز 
يسرتشد  أن  لضامن  املدين،  املجتمع  وكذلك  الجائحة، 
نقص  بفريوس  املعني  املشرتك  املتحدة  األمم  برنامج 
عىل  وقائم  منصف  بنهج  البرشية/اإليدز  املناعة 
أجل  من  االجتامعي  النوع  العتبارات  ومراٍع  الحقوق، 
نقص  فريوس  من  الشاملة  الوقاية  إىل  الوصول  ضامن 
والدعم  والرعاية  والعالج  والتشخيص  البرشية  املناعة 

للجميع. 

الوحيدة  األزمات  أوكرانيا  يف  والحرب  الجائحة  تكن  مل 
التي كشفت عن عدم كفاية ترتيبات الحوكمة العاملية 
الحالية. إن تغري املناخ، وأزمة الجوع العاملية، والتكلفة 
كلها  الهائل،  االقتصادي  والتفاوت  للمعيشة،  املرتفعة 
ذريًعا.  فشاًل  العاملية  الحوكمة  فشل  إىل  تشري  عوامل 
ومشاكل العامل أكرب من أن تعالجها الدول وحدها، فهي 
تكون  ليك  ولكن  عاملي،  إىل حلول عىل مستوى  تحتاج 
أن  يجب  الشعوب،  تحتاجها  التي  اإلجابات  هي  هذه 
املدين  املجتمع  أمام  مفتوحة  الدولية  العمليات  تكون 

ومتكينه.

اإلصالح.  بقضية  للدفع  املقبلة  الفرص  اغتنام  وينبغي 
أجل  من  العاملي  القمة  مؤمتر  املبادرات  هذه  وتشمل 
"ميثاق  لوضع   2024 عام  يف  عقده  املقرر  املستقبل، 
للمستقبل"، وقبل ذلك، عقد جلسة كجزء من الجمعية 
العامة لألمم املتحدة رفيعة املستوى لعام 2023 لتقييم 
املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  املحرز  التقدم 
دون  تحقيقها  يستحيل  طموحة  إمنائية  أجندة  وهي 

مشاركة كاملة من املجتمع املدين. 

األحداث من هذا  األحداث، وكذلك يف جميع  يف هذه 
كاماًل،  رشيًكا  املدين  املجتمع  يكون  أن  يجب  القبيل، 
الحوكمة  مؤسسات  لجعل  دعواته  تُسمع  أن  ويجب 
ملواجهة  ومالءمة  واستجابة  دميقراطية  أكرث  العاملية 

املعارصة. التحديات 

 

 

سيكون  هل  الجائحة:  معاهدة 
ا لألزمة القادمة؟ العامل مستعدًّ

مؤسسة  ديفيسيتش،  غاستون 
األرجنتني هويسبيد، 

من خالل الكشف عن الخلل الوظيفي يف مجلس األمن 
روسيا  غزو  فتح  واضح،  بشكٍل  املتحدة  لألمم  التابع 
املجتمع  عىل  ويجب  لإلصالح.  فريدة  فرصة  ألوكرانيا 
املدين أن يعمل مع الدول ذات التفكري املامثل لتوسيع 
املجلس والحد من استخدام حق النقض، وجعله أكرث 

شمواًل وفعالية.

يف  التعيينات  يف  املراقبة  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك 
أدوار  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  األمم  يف  العليا  املناصب 
يواصل  أن  ويجب  السامي.  واملفوض  العام  األمني 
عمليات  شفافية  أجل  من  الضغط  املدين  املجتمع 
املجتمع  مع  الحوار  خالل  من  ذلك  يف  مبا  االختيار، 

املدين، وااللتزام باالختيار عىل أساس الجدارة.
 

املنتديات  إىل  املدين  املجتمع  وصول  محدودية  تؤدي 
الحكومية الدولية إىل نتائج سيئة، ففي غياب الضغط 
والتأثري اللذين ميارسهام املجتمع املدين، غالبًا ما تكون 
أوىل  الالزم. وكخطوة  واملعايري أضعف من  االلتزامات 
وضع  املتحدة  األمم  عىل  يجب  ذلك،  تحسني  نحو 

مبعوث أو منارص للمجتمع املدين لتنسيق املشاركة.

1

2

3

أفكار للعمل
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https://lens.civicus.org/global-biodiversity-framework-from-words-to-action/
https://www.wfp.org/global-hunger-crisis
https://lens.civicus.org/20-years-of-the-international-criminal-court/
https://www.huesped.org.ar/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6181-global-health-on-world-aids-day-we-remind-people-that-the-hiv-pandemic-is-not-over
https://www.huesped.org.ar/
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5801-pandemic-treaty-states-hold-a-shared-responsibility-to-keep-the-world-safe-and-must-be-held-accountable
http://60
http://23
http://60


وتقدير شكر 
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لينا أبو حبيب، "لبنان: وقد سلطت هذه االنتخابات الضوء على أصوات جديدة تتحدث عن الحقوق"، 23 مايو | 2022بلقيس أبو إصبع، "اليمن: المرأة غائبة تماًما عن هيئات صنع القرار؛ 
سياسيًّا، ال وجود لنا"، 9 مارس | 2022أوشاريا أبوا، "لجنة وضع المرأة 66: يجب على الدول األعضاء في األمم المتحدة بذل الجهود للوفاء بالتزاماتها في الداخل"، 4 أبريل | 2022بنان أبو 
زين الدين، "األردن: التضامن النسوي عبر الوطني أمر حيوي في الكفاح ضد العنف القائم على النوع االجتماعي"، 23 أغسطس | 2022تمارا أدريان، "األمم المتحدة: قوة الجماعات المناهضة 
للحقوق تتزايد؛ المستقبل يحمل لنا أوقاتًا صعبة"، 9 أغسطس | 2022هادية أفضال، "أفغانستان: عدم وجود حوار وعقوبات يقوضان تعزيز حقوق اإلنسان"، 30 سبتمبر | 2022صفاث أحمد 
ظاهر، "المالديف: لقد قطعنا شوطًا طوياًل، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لفتح المجال للعمل المدني أكثر"، 17 أكتوبر | 2022ديالن أكباير، "تركيا: الالجئون كبش فداء مثالي 
في أوقات األزمات"، 10 يونيو | 2022ماريا العبدة، "سوريا: أضافت الجائحة مستوى جديًدا من تضاؤل حصول المرأة على الرعاية الصحية"، 4 مارس | 2022بسام األحمد، "تركيا: ال ينبغي 
استخدام الالجئين المدنيين كورقة مساومة سياسية"، 13 يوليو | 2022علياء األنصاري، "العراق: لقد قدمنا العديد من مشاريع القوانين، لكن البرلمان يرفض اعتماد قانون ضد العنف القائم 
على النوع االجتماعي"، 7 مارس | 2022روث أليباز كوكي، "بوليفيا: ال تحتاج الشعوب األصلية إلى إذن أي شخص لممارسة حقوقها"، 10 فبراير | 2022طارق العليمي، "قمة COP27: العدالة 
ألفاريز، "نيكاراغوا: قضية  لوسيا  النامية ال يترتب عليه ديون"، 1 نوفمبر | 2022آنا  المناخية تتطلب إلغاء الديون والتعويضات وتموياًل ألنشطة مكافحة تغير المناخ للدول الجزرية الصغيرة 
ماريا إسبيرانزا هي جزء من عملية متنامية لتجريم االحتجاج االجتماعي"، 19 فبراير | 2022أليسيا أماريال، "باراغواي: ما دامت األرض في أيدي القطاع الخاص، سيستمر الصراع"، 5 يناير 2022 
|غيدا عناني، "لبنان: االنتهاكات ضد المرأة هي نتاج مباشر لالختالالت المبنية على النوع االجتماعي في المجتمعات األبوية"، 10 مارس | 2022سيسيليا أنانياس سوتو، "شيلي: ال يزال العمل 
المنزلي وأعمال الرعاية على عاتق النساء"، 8 مارس | 2022أحد النشطاء من منغوليا، "منغوليا: الحكومة تتخذ القرارات دون تشاور مناسب"، 21 يوليو | 2022أحد النشطاء من فلسطين، 
بورما، "ميانمار: المجلس العسكري  النشطاء من  "فلسطين: قامت القوى االستعمارية في النصف الشمالي من الكرة األرضية بتطبيع القتل والدمار في دول الجنوب"، 1 سبتمبر | 2022أحد 
الحاكم يستخدم الخوف كأداة للهيمنة"، 20 سبتمبر | 2022كاتارينا أنتونيس غوميز وسيسالتينا أبريو، "أنغوال: تم بذل جهد كبير الستبعاد الناس من العملية االنتخابية"، 12 سبتمبر 2022 | 
رشيد عوين، "الجزائر: السلطات تعتقل المدافعين عن حقوق اإلنسان للتضييق على المجتمع المدني"، 16 مارس | 2022دارسي أتامان، "المجتمع المدني: يمكن أن تكون الموسيقى بوابة 
ألنها آخر شيء يمكن أن يُسلب منك"، 23 نوفمبر | 2022أراش أزيزادا، "أفغانستان: االستيالء على األصول السيادية سيزيد من تفاقم أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، 3 أكتوبر | 2022إيليانا 
باالبانوفا، "بلغاريا: تعمل منظمات حقوق المرأة مًعا لتحقيق هدف أوروبا المناصرة للنسوية"، 2 مارس | 2022باسكوال بابتيستيني، "أنغوال: فرص الديمقراطية الحقيقية في أنغوال منخفضة 
بيسيرا، "تشيلي: هناك توافق اجتماعي  أنطونيو  |ماركو  الخضوع"، 22 نوفمبر 2022  أو  المنفى  أو  المتاحة هي السجن  الوحيدة  الخيارات  باريرو، "كوبا:  كارولينا   | للغاية"، 8 سبتمبر 2022 
على أن اإلقصاء التعسفي لألسر المتنوعة غير مقبول"، 18 فبراير | 2022سودها بهارادواج، "الهند: الحكومة تتعامل مع المعارضة بطرق مقلقة للغاية"، 16 فبراير | 2022آنا بيرلي، "المملكة 

والقادة  املدين  املجتمع  نشطاء  من  الواردة  واألفكار  املداخالت  لوال  ممكناً  يصبح  أن  التقرير  هذا  يف  الوارد  للتحليل  كان  ما 
والخرباء يف جميع أنحاء العامل. نحن ممتنون ملن أجريت معهم املقابالت التالية ملساعدتنا يف إبالغ هذا التقرير:
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املقابالت

https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5658-yemen-women-are-completely-absent-from-decision-making-bodies-politically-we-don-t-exist
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5815-lebanon-this-election-has-brought-to-the-forefront-new-voices-speaking-about-rights
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5982-jordan-transnational-feminist-solidarity-is-vital-in-the-struggle-against-gender-based-violence
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5726-csw66-un-member-states-should-make-efforts-to-honour-their-commitments-at-home
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5949-united-nations-the-power-of-anti-rights-groups-is-growing-difficult-times-lie-ahead
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5982-jordan-transnational-feminist-solidarity-is-vital-in-the-struggle-against-gender-based-violence
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6101-maldives-we-have-come-a-long-way-but-more-needs-to-be-done-to-further-open-up-civic-space
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6069-afghanistan-lack-of-dialogue-and-punishing-sanctions-are-undermining-the-promotion-of-human-rights
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5844-turkey-refugees-are-the-perfect-scapegoat-in-times-of-crisis
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6101-maldives-we-have-come-a-long-way-but-more-needs-to-be-done-to-further-open-up-civic-space
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5910-turkey-civilian-refugees-should-not-be-used-as-political-bargaining-chips
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5637-syria-the-pandemic-added-another-layer-to-women-s-diminished-access-to-healthcare
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5640-iraq-we-have-submitted-several-bills-but-parliament-has-refused-to-adopt-a-law-against-gender-based-violence
http:// طارق العليمي
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5592-bolivia-to-exercise-our-rights-indigenous-peoples-don-t-need-anyone-s-permission
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5607-nicaragua-maria-esperanza-s-case-is-part-of-a-growing-process-of-criminalisation-of-social-protest
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5537-paraguay-as-long-as-land-remains-in-private-hands-conflict-will-continue-at-the-local-level
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5648-chile-domestic-and-care-work-still-falls-overwhelmingly-on-women-2
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5664-lebanon-abuses-against-women-are-the-direct-product-of-the-gender-imbalances-of-a-patriarchal-society
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6009-palestine-colonial-powers-of-the-global-north-have-normalised-murder-and-devastation-in-the-global-south
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5919-mongolia-the-government-makes-decisions-without-proper-consultation
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6039-myanmar-the-ruling-military-junta-uses-fear-as-a-domination-tool
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6024-angola-much-effort-was-put-into-excluding-people-from-the-electoral-process
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6165-civil-society-music-can-be-an-entry-point-because-it-s-the-last-thing-someone-could-take-away-from-you
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5671-algeria-the-authorities-are-arresting-human-rights-defenders-to-suffocate-civil-society
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5633-bulgaria-women-s-rights-organisations-are-working-together-towards-the-goal-of-a-feminist-europe
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6071-afghanistan-the-seizure-of-sovereign-assets-will-worsen-the-world-s-worst-humanitarian-disaster
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6013-angola-chances-for-real-democracy-in-angola-are-quite-low
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5633-bulgaria-women-s-rights-organisations-are-working-together-towards-the-goal-of-a-feminist-europe
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5606-chile-there-is-social-consensus-that-the-arbitrary-exclusion-of-diverse-families-is-unacceptable
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/6161-cuba-the-only-options-available-are-prison-exile-or-submission
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5613-uk-for-women-to-be-respected-and-treated-as-equals-police-reform-is-necessary-but-not-sufficient
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/5602-india-the-government-is-dealing-with-dissent-in-very-concerning-ways


المتحدة: لكي يتم احترام المرأة، من الضروري إصالح الشرطة ولكنه غير كاٍف"، 23 فبراير | 2022ماريا تيريزا بالندون، "نيكاراغوا: يسعى النظام إلى القضاء على جميع أشكال تنظيم المواطنين 
المستقلين"، 29 أغسطس | 2022بولد فويسس، "المملكة المتحدة: التعليم يمكن أن يجهز الجيل القادم لتعطيل ثقافة العنف القائم على النوع االجتماعي"، 3 مارس | 2022نيكسون بومبا، 
"هايتي: المجتمع الدولي لم يعالج أبًدا األسباب الجذرية لألزمة"، 26 يناير Break the Taboo Malta| 2022، "مالطا: يجب أن يحق للنساء اإلجهاض محليًّا دون التعرض لخطر التجريم أو 
كاهيونو،  إس  |كاهار   2022 مارس   25 اإلنسان"،  انتهاكات حقوق  الطرف عن  القادة من غض  يتمكن  فلن  المعلومات،  تبادلنا  إذا  "أوكرانيا:  براينخ،  |ياروبولك   2022 ديسمبر   19 الوصم"، 
"إندونيسيا: للمجتمعات الحق في أن تُسمع آراؤها وتؤخذ في االعتبار"، 8 نوفمبر | 2022سارة كاسادي، "سان مارينو: كان هناك طلب كبير على أن تحصل النساء على حق االختيار"، 18 يناير 
| 2022سوتاوان تشانبراسيرت، "تايالند: تم استخدام برامج التجسس لمراقبة نشاط المتظاهرين على اإلنترنت", 17 أغسطس | 2022بنديكتا شيسوم، "نيجيريا: الحكومة الفيدرالية وجامعة 
والية أريزونا في مرحلة ما جعلتنا نشعر بأن تعليمنا ال يهم"، 16 مايو | 2022لي تشونغ لون، "كمبوديا: ال يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البيئة السياسية الحالية"، 28 يونيو 2022 | 
مونيك كليسكا، "هايتي: يجب على المجتمع المدني المشاركة ألن الجهات الفاعلة السياسية ال تستطيع إيجاد حل لمشاكلنا"، 30 نوفمبر | 2022جيسيكا كوريدور فيالميل ولينا أرويافي، 
"كولومبيا: عدم وجود وضع هجرة نظامي يفرض حواجز أمام الوصول إلى الحقوق"، 29 نوفمبر 2022 | كوب إيب دابوغات، "بوركينا فاسو: بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع المدني األمن 
مصدر قلق أكثر إلحاًحا من الديمقراطية"، 26 أكتوبر | 2022سيرين دردري ومحمود عبد الله، "لبنان: يبدو أن العالم بدأ ينسى الالجئين السوريين"، 6 ديسمبر | 2022أجني داس وأيمن 
كليرك، "أوروبا: معاهدة ميثاق الطاقة لها تأثير سلبي على تشريعات المناخ"، 14 نوفمبر  |بول دي  خان، "الهند: وجود مجتمع مدني فعال ضروري للنهوض بحقوق اإلنسان"، 9 مايو 2022 
ارتكب جرائم  أي شخص  "ليبيريا: يجب محاكمة  ديمبستر،  |أداما   2022 مارس   17 كبيرة"،  أشياء  تحقيق  الصغيرة، سيمكننا  باألعمال  الكثيرون  قام  إذا  "بولندا:  ديمتشاك،  |ماغدالينا   2022
|غاستون   2022 أكتوبر   13 بالعسكرة"،  حلها  يمكن  ال  ولكن  األهمية،  بالغ  أمر  األمن  انعدام  مشكلة  "المكسيك:  روبينا،  دي  |صوفيا   2022 أكتوبر   24 كان"،  أينما  األهلية،  الحروب  خالل 
ديفيسيتش، "الصحة العالمية: في اليوم الدولي لإليدز، نذكِّر الناس بأن وباء فيروس نقص المناعة البشرية لم ينتِه بعد"، 1 ديسمبر | 2022عبد الرحمن المهدي، "السودان: يجب على الحكومة 
والمجتمع الدولي المشاركة بشكل أكبر مع المجتمع المدني"، 11 يناير | 2022عمر الماوي، "شرق إفريقيا: مشروع خط األنابيب سيفتح نظًما بيئية حيوية أمام استخراج النفط التجاري"، 21 
االنتخابات نوع من  "البحرين: هذه  فيروز،  |جواد  4 نوفمبر 2022  المحلية"،  المجتمعات  المدني مهمة ألنها تمثل أصوات  المجتمع  |شيبيز حزقيال، "قمة COP27: مشاركة  أبريل 2022 
التظاهر، دورها الوحيد هو توفير مظهر خادع من الديمقراطية"، 12 نوفمبر | 2022عزيزة فاخر، "تونس: نحن مجرد طالب يقاتلون من أجل المستقبل في أوقات يتم فيها تجاهل آرائنا"، 31 
مارس | 2022كارمن عايدة فاريا، "كولومبيا: المجتمع المدني ركيزة مهمة في العمل مع السكان المهاجرين"، 30 نوفمبر |روكي فرناندو، "سريالنكا: االحتجاجات المستمرة وضعت الحكومة 
ليفين، "فلسطين: يتم استخدام قانون مكافحة اإلرهاب لتقييد العمل السياسي في فلسطين وتقليص الحيز المدني في إسرائيل"، 5 يناير  |إينات فوغل  في موقف دفاعي"، 20 أبريل 2022 
النساء  تضطهد  البطريركية  العدالة  "السلفادور:  غروس،  غارسيا  |سارة   2022 أبريل   19 السلمي"،  االحتجاج  خالل  من  ديمقراطيتنا  حماية  في  نأمل  "سريالنكا:  فونسيكا،  |بهافاني   2022
"تونس:  غالي،  |أمين   2022 يونيو   27 الوقت"،  على  التركيز  عن  بعيًدا  التحول  يتطلب  العمل  مستقبل  العالمية:  "الحملة  غافيغان،  |هازل   2022 فبراير   25 معاملتهن"،  وتسيء  وتعذبهن 
المزيد من  يتيح  ا  ممَّ واسعة،  للرئيس صالحيات  الجديد سيضمن  الدستور  "تونس:  غالي،  |أمين   2022 يناير   20 قادم"،  دورنا  أن  نعتقد  لكننا  مباشر،  لتهديد  بعد  يتعرض  لم  المدني  المجتمع 
القانون  استخدام  يتم  غونزاليس، "غواتيماال:  |كلوديا  أبريل 2022   29 ماراثون، وليس سباقًا"،  اإلنسان  العمل وحقوق  إلى  الدعوة  "أوزبكستان:  |أليسون جيل،  يوليو 2022   20 االنتهاكات"، 
الجنائي كسالح لالضطهاد السياسي"، 23 ديسمبر | 2022جوديث غوتز، "النمسا: لو أن شيئًا تغير بالنسبة للنساء في ظل الجائحة، فقد كان لألسوأ"، 3 مارس 2022 | زارين هاينزورث، "المملكة 
يستخدمها  أخرى  أداة  مجرد  الحجاب  حظر  "الهند:  حميد،  |سيدة   2022 أبريل   12 آخر"،  مكان  أي  مثل  المتحدة  المملكة  في  الجائحة  مستويات  على  مستمر  المرأة  ضد  العنف  المتحدة: 
السياسيون اليمينيون للبقاء في السلطة"، 5 مايو | 2022روزاليا هاميلتون، "جامايكا: يجب أن نؤسس جمهورية، حيث الشعب هو صاحب السيادة وليس الملكة"، 14 يوليو | 2022صوفي 
بيزلي، "برمودا: حق تمتع  هانسال وهانا شتاينر، "النمسا: لسوء الحظ، نادًرا ما تثبت أوقات األزمات أنها حافز للمساواة المبنية على النوع االجتماعي"، 6 مارس | 2022أدريان هارتنيت 
به مجتمع الميم عين+ لمدة أربع سنوات تم انتزاعه"، 27 مايو | 2022تيريزا هاس، "الواليات المتحدة األمريكية: أثارت حملة ستاربكس النقابية مخيالت العمال في جميع أنحاء البالد"، 8 
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الله، "سريالنكا: يعتقلوننا  اإلنسان، "بولندا: ستكون حقوق اإلجهاض حتًما في طليعة اليوم الدولي للمرأة لهذا العام"، 4 مارس | 2022حجاز حزب  يونيو | 2022مؤسسة هلسنكي لحقوق 
|فرناندا   2022 سبتمبر   14 تاريخيًّا"،  أمرًا  سيكون  للمحيطات  قوية  معاهدة  إلى  التوصل  إن  المتحدة:  "األمم  هوبر،  |إيلي   2022 مايو   30 اآلخرين"،  في  الخوف  وغرس  وإسكاتنا  إليقافنا 
إينجه، "لجنة وضع المرأة 66:  هوبنهايم، "األمم المتحدة: القضايا العالقة بشأن المعاهدة الملزمة بخصوص األعمال التجارية وحقوق اإلنسان سياسية في األساس"، 13 ديسمبر | 2022تيري 
تحتاج النساء إلى مزيد من فرص الوصول إلى سلطة صنع القرار السياسي الحقيقية"، 11 أبريل | 2022مارييال إنفانتي، "شيلي: صياغة الدستور الجديد فرصة تاريخية للمرأة"، 15 مارس 2022 
|مروان عيسى، "لبنان: كانت الحركة الشبابية السياسية ركيزة رئيسية لمعارضة الطبقة الحاكمة"، 25 مايو | 2022ماري جاهودوفا، "جمهورية التشيك: نعتقد أن الحكومة الجديدة ستدافع 
عن المبادئ الديمقراطية"، 13 يناير | 2022أداما جالو، "غامبيا: يعمل المجتمع المدني على ضمان مثول جامع وغيره من مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان أمام العدالة"، 15 يونيو 2022 | 
شريف جميل، "بنغالديش: بذل المجتمع المدني الكثير من الجهود لوقف تمويل اليابان لمشروع مطرباري"، 5 أغسطس | 2022إليانا خيمينو وشارلوت كرامر، "أوروبا: التأخير في التعامل 
مع العنف القائم على النوع االجتماعي يكلف النساء واألطفال ومجتمع الميم عين+ حياتهم"، 1 ديسمبر | 2022جون بول خوسيه، "األمم المتحدة: مفاوضات معاهدة المحيطات هي إلى 
حد كبير مناقشة خلف الكواليس تستبعد المجتمع المدني"، 13 سبتمبر | 2022نازك كابالو، "السودان: عدنا إلى الوضع الذي سبق الثورة"، 26 يونيو | 2022مايكل كاياتسا، "مالوي: األساليب 
التي تستخدمها اإلدارة الحالية هي نفسها التي استخدمتها سابقاتها"، 24 أغسطس | 2022موابي كابيبوال وباميال ماتييو، "زامبيا: هدفنا هو كسر التحيزات المجتمعية ضد الفتيات"، 7 مارس 
| 2022أونوسا كريمو، "الكاميرون: يجب أن يكون السكان األصليون في طليعة حركتنا وأن يتحدثوا عن أنفسهم"، 3 أغسطس | 2022جوزيف كاريوكي، "كينيا: محاسبة ضباط الشرطة على 
الربح"، 31  البنوك وجشعهم من أجل  الرئيسيون في األزمة الحالية هم أصحاب  |عالء خورشيد، "لبنان: المذنبون  الرئيسي"، 31 يناير 2022  الرادع  القتل في محكمة قانونية ستكون  عمليات 
أكتوبر | 2022هيلين كيدان، "إريتريا: بسبب الحيز المدني المغلق، من الصعب بناء قدرة المجتمعات المحلية داخل البالد"، 4 أغسطس | 2022ماريا كوزنيتسوفا، "روسيا: هذه االحتجاجات 
هي المفتاح للحفاظ على المجتمع المدني الروسي"، 22 مارس | 2022مونيك كواشو، "الكاميرون: لم يساعد المجتمع الدولي في معالجة األسباب الجذرية للصراع في المناطق الناطقة باللغة 
اإلنجليزية"، 6 أكتوبر | 2022فيرجيني الديش، "كندا: لم يقدم البابا اعتذاًرا واضًحا للسكان األصليين نيابة عن الكنيسة الكاثوليكية"، 25 أغسطس | 2022أنطونيو الرا، "المكسيك: المدافعون 
عن حقوق اإلنسان يعرضون حريتهم وحياتهم للخطر باستمرار"، 9 مارس | 2022أندرو الفالي، "سيراليون: ندعو إلى مساحة مدنية حيث يمكن للناس االحتجاج دون أي مخاطر"، 30 أغسطس 
الذين  أولئك  الحكومة تحاول إسكات  "تنزانيا:  لنجا،  |بركة  الجديدة"، 11 سبتمبر 2022  األراضي  تنفيذ قوانين  إلى دعم دولي لرصد  المدني  المجتمع  ليبي، "سيراليون: يحتاج  |بيرنز   2022
 2022 يونيو   20 والسياسيين"،  والتقليديين  الدينيين  الزعماء  من  يأتي  عين+  الميم  مجتمع  ضد  الكراهية  خطاب  "أوغندا:  ليتيسيا،  سام  |أوبيو   2022 أبريل   22 األنابيب"،  خط  يعارضون 
|فيكتوريا ليشيت، "األمم المتحدة: من اآلن فصاعًدا يجب على الدول اعتماد نهج حقوق اإلنسان لوضع الضوابط التنظيمية البيئية"، 9 سبتمبر | 2022جيفا إم، "الهند: حققنا فوزًا تاريخيًّا 
في مجال حقوق العمل لعامالت الداليت"، 12 مايو | 2022ناتاليا ماليشيفا، "روسيا: إغالق المصادر اإلعالمية يهدد بخلق فراغ إعالمي للروس"، 24 مارس | 2022ليباكيسو ماتلو، "ليسوتو: 
يجب أن نعمل جنبًا إلى جنب لتعزيز الديمقراطية ومحاسبة قادتنا"، 12 أكتوبر | 2022صموئيل ماتسيكور، "زيمبابوي: بدأ المجتمع للتو في االنفتاح على فكرة العيش بانسجام مع مجتمع 
موليديانتي،  |فاتيا   2022 مارس   29 التاريخية"،  مسؤولياتها  مستوى  إلى  ترقى  ال  الدولية  المنظمات  أن  الواضح  من  "أوكرانيا:  ماتفيتشوك،  |أوليكساندرا   2022 مارس   6 عين+"،  الميم 
والتزاًما طويل  وقتًا  تستغرق  السياسات  لتغيير  الدعوة   :66 المرأة  "لجنة وضع  ماكيشرن،  |هيلين   2022 16 ديسمبر  المدني"،  المجتمع  يمثل خطرًا على  الجديد  الجنائي  القانون  "إندونيسيا: 
األجل"، 13 أبريل | 2022ربيعة محمود، "باكستان: يجب أن يأتي الدعم الدولي للمجتمع المدني مع فهم سياقنا السياسي والمجتمعي"، 29 يوليو | 2022ميروسالف مياتوفيتش، "صربيا: 
نحن ال نقاتل محليًّا فحسب؛ نحن نرسل رسالة إلى العالم"، 14 فبراير | 2022كيونغ مين شين، "كوريا الشمالية: العديد من النساء يهربن لتجربة الحريات التي يُحرمن منها"، 7 نوفمبر 2022 
على  الضوء  يسلط  ماهسا  موت  "إيران:  جيلبرت،  مور  |كايلي   2022 نوفمبر   2 التراجع"،  ومنع  قانونًا  بها  المعترف  الحقوق  تعزيز  هو  الرئيسي  التحدي  "إسبانيا:  أكوستا،  ميكيل  |كارمن 
الصعوبات التي تضطر النساء إلى مواجهتها لمجرد ممارسة حياتهن اليومية"، 8 أكتوبر | 2022نيومبي موريس، "أوغندا: حكومتنا تهتم فقط بالربح وليس الناس"، 25 أبريل  | 2022حورية 
مصدق، "أفغانستان: كفاحنا من أجل المساءلة أصبح أصعب ألف مرة في ظل طالبان"، 30 أبريل | 2022جوي هايلي مونثالي ودوروثي كازومبو موالي "لجنة حقوق المرأة 66: المدافعون 
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الميم عين+ ترسل  التي تميز ضد مجتمع  القوانين  موراي، "جامايكا:  |جلينروي  أبريل 2022   7 القرار"،  للغاية في عملية صنع  ناقًصا  تمثياًل  الشعبية ممثلون  القاعدة  البيئة على مستوى  عن 
|مارغريت   2022 ديسمبر   22 الفتيات"،  تقوض حقوق  التي  التمييزية  السياسات  بإنهاء  تلتزم  الجديدة  اإلدارة  "تنزانيا:  موتيسو،  |برودنس   2022 يونيو   4 المجتمع"،  في  مكاننا  إشارة حول 
موتسامفي، "زيمبابوي: يجب أن تكون الشابات في مركز مناقشة القضايا التي تؤثر عليهن"، 2 مارس | 2022نديم ناشف، "فلسطين: يصفوننا بمعاداة السامية ويصفوننا باإلرهابيين إلسكاتنا 
نغالوكي  |إسبوار   2022 مارس   6 المستويات"،  التمييز على جميع  النساء من  تعاني  الذكورية،  للمعايير  نتيجة  "باكستان:  ناز،  |فرح   2022 يونيو   9 اإلنسان"،  وشل عملنا في مجال حقوق 
المساواة  عدم  تعكس  االحتجاجات  "بنما:  فابريغا،  جي  إن  |إيلين   2022 أغسطس   23 فشلت"،  السالم  لحفظ  المتحدة  األمم  بعثة  الديمقراطية:  الكونغو  "جمهورية  كارتوموا،  بن  وسانكارا 
الهيكلية واإلحباط من الفساد الصارخ"، 2 سبتمبر | 2022أكيرا نيشياما، "اليابان: الربط بين السياسة واليمين المتدين يعيق التقدم في مجال حقوق مجتمع الميم عين+"، 15 أغسطس 2022 
|أماندا نومنقا، "جنوب إفريقيا: نريد أن نعيش في بيئة تحترم المرأة وتعترف بحقوق اإلنسان الخاصة بنا"، 2 ديسمبر | 2022إرنست نيماي، "زيمبابوي: نحتاج إلى منظمات المجتمع المدني 
|كين  أكتوبر 2022   9 اإلنسان"،  العامل في مجال حقوق  المدني  المجتمع  العداء تجاه  نتوقع  "إيطاليا:  أوباسويي،  كيو  |أويزا  يونيو 2022   1 اإلنسان"،  العمل والدفاع عن حقوق  لمواصلة 
أوجيمبو، "كينيا: ال يتشجع األشخاص على التصويت عندما يشعرون بأن أصواتهم ال تهم"، 19 أغسطس | 2022بول أوكومو، "كينيا: كان الحرمان من موارد التثقيف المدني ضربة قوية للمجتمع 
المدني"، 9 مايو | 2022ستيفن أوكواني، "كينيا: ألقت الحكومة كل عبء معالجة رهاب المثلية على المجتمع المدني"، 31 مايو | 2022جوزيف موسى أوليشانجاي، "تنزانيا: تُنتهك حقوق 
أولورونفيمي، "نيجيريا: الحكومة لديها استعداد للتفاوض مع اإلرهابيين أكبر من التفاوض  اإلنسان لشعب الماساي من خالل االندماج غير الطوعي وإعادة التوطين"، 8 يوليو | 2022أديييه 
مع المعلمين المضربين"، 13 مايو | 2022ميالني أومنيهو، "كندا: السكان األصليون األكثر تهميًشا يتعرضون النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان"، 14 أغسطس | 2022كاليب أوروزكو، "بليز: 
ال تزال هناك العديد من القوانين التي تُبقي أفراد مجتمع الميم عين+ مواطنين من الدرجة الثانية"، 21 يونيو | 2022وانون بيرمبيبول وميسون وو، "لجنة وضع المرأة 66: صنع السياسات 
ثارما بيالي، "ماليزيا: يمكن أن يكون الناخبون  على المستوى العالمي منفصل عن واقع المرأة"، 8 أبريل | 2022سوتيريس بتروبولوس، "اليونان: مًعا يمكننا فعل المزيد"، 23 مارس 2022 | 
|نوريل    2022 فبراير   24 االنتخابي"،  األعمال  اإلنسان مدرجة في جدول  أن حقوق  "الفلبين: سنتأكد من  سيمبوالن،  بيمنتل  |نيميا   2022 نوفمبر   24 ماليزيا"،  الملوك في  الشباب صانعي 
قمرية، "إندونيسيا: مشروع قانون العنف الجنسي هو خطوة أخرى في المطالبة بحقوق النساء واألطفال"، 19 مايو | 2022سوهانور رحمن، "قمةCOP27: نشك في أننا سنكون قادرين على 
ماريا  |مارتا   2022 مارس   18 وإعالنه جريمة"،  المتظاهرون  يستخدمه  أسلوب  أي  يتم حظر  أن  المرجح  من  "روسيا:  راخيموفا،  |نيليا   2022 نوفمبر   3  ،"26 القمة  وقت  فعلنا  كما  التعبئة 
راميريز، "كوبا: جميع األساليب التي استخدمها النشطاء تحولت إلى جرائم"، 2 يونيو | 2022سهراب رزاغي، "إيران: كانت قضية ماهسا أميني شرارة في وضع قابل لالشتعال"، 25 أكتوبر 2022 
|ساشا رومانتسوفا، "أوكرانيا: وجود المنظمات الدولية أمر أساسي لضمان ممرات إنسانية آمنة"، 28 مارس | 2022جينا روميرو، "كولومبيا: تعب الناس من طول فترة هيمنة النخب السياسية 
التي هي أيًضا نخب اقتصادية"، 30 يونيو | 2022أحمد سميح، "مصر: الرئيس في حاجة ماسة لالنتباه الدولي قبل انتخابات 2024"، 31 أغسطس | 2022فاني ساراسواثي، "قطر: يجب أن 
تستمر إصالحات العمل بعد انتهاء كأس العالم"، 17 نوفمبر | 2022مونغ ساويد الله، "الجئو الروهينغا: نريد العودة إلى ديارنا بسالم"، 6 يوليو | 2022دينيس شيدو، "روسيا: نأمل أن تتجنب 
|دانييال سيلفا، "البرازيل: إذا  |منى سيف، "مصر: نحن نتعامل مع آلية قمعية متطورة وابتكارية للغاية"، 5 أكتوبر 2022  التواصل االجتماعي أن تصبح أداة رقابة"، 19 يناير 2022  شركات 
والتمثيل كمجتمع  االعتراف  انتهاك حقنا في  يتم  "بوروندي:  سينديزيرا،  |سيفيرين   2022 21 سبتمبر  للبشرية"،  وبالتالي  لألمازون  تهديًدا  رئيس، فسيشكل ذلك  بولسونارو في منصب  استمر 
للسكان األصليين"، 12 يوليو | 2022سوليداريتي ويلز، "إسبانيا: نطالب بقنوات قانونية وآمنة للهجرة، ولن تؤدي محاوالت وقفها إال إلى مزيد من المعاناة"، 1 أغسطس | 2022عزة سليمان، 
 2022 مايو   11 والحجاب"،  التعليم  بين  االختيار  على  يُجبرن  المسلمات  الفتيات  "الهند:  سومان،  |زكية   2022 أغسطس   8 الحكومة"،  أعمال  جدول  في  أولوية  ليست  المرأة  حقوق  "مصر: 
|عبدوليه أومو سو، "غينيا: مستقبل المنطقة الديمقراطي على المحك في بلدنا"، 16 أغسطس | 2022نيكي سبنسر كوكر، "سيراليون: نحن نتعامل مع حملة ال هوادة فيها من قبل الجماعات 
المناهضة للحقوق"، 18 أغسطس  2022 نيلي ستيفنسون، "أستراليا: تم إدخال قوانين قمعية للحد من قدرة الناس على االحتجاج ضد الظلم المناخي"، 21 ديسمبر | 2022باربرا ستوكينغ، 
القادة  من  العديد  يلتزم  المتحدة:  العربية  "اإلمارات  ستوكوود،  |كريستينا   2022 مايو   18 محاسبتها"،  ويجب  العالم  سالمة  على  للحفاظ  مشتركة  مسؤولية  الدول  تتحمل  الجائحة:  "معاهدة 
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الصمت في مواجهة االنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسان"، 22 مارس | 2022جولييتا سواريز تساو، "تشيلي: السؤال األهم هو، كيف سيكون رد فعل المجتمع إذا لم يأِت هذا بدستور جديد؟"، 
3 سبتمبر | 2022خوان كارلوس سوييرو، "بيرو: تم تخفيف اللوائح البيئية، عندما كان ينبغي تعزيزها"، 11 فبراير | 2022إيدي تابورا، "هندوراس: يجب علينا معالجة جذور الصراع، تسليم 
 2022 نوفمبر   25 الثانية"،  الدرجة  من  كمواطنين  العرقية  األقليات  مجتمعات  في  النساء  مع  التعامل  يتم  ما  غالبًا  المتحدة:  "المملكة  طاهري،  |هاللة   2022 مايو   10 الطبيعية"،  الموارد 
رحبين  ُحميرة  ثيونيسن،  |أنوك  أكتوبر 2022  اإلنجليزية من خالل مناقشة هادفة مع جميع األطراف"، 14  باللغة  الناطقة  البلدان  "الكاميرون: يجب معالجة االستياء من  تاندي،  |ديبوسي 
األشخاص  يتعرض  "نيجيريا:  تيميليين،  كايود  |أواليد   2022 ديسمبر   18 حياتهن"،  وعلى  النساء  حقوق  على  القمع  تأثير  عن  تكشف  المصدر  مفتوحة  المراقبة  "أفغانستان:  قطب،  وميترا 
ما يشبه مجتمع مدني حقيقي، وال  "تركمانستان: ال يوجد  توخباتولين،  |فريد  يونيو 2022   3 االجتماعي"،  النوع  المبنية على  أو هويتهم  الجنسي  للحقوق بسبب توجههم  النتهاكات جسيمة 
توجد ظروف مالئمة لظهوره"، 10 مارس | 2022مارينيل أوبالدو، "الفلبين: نخشى أن يتم محو الديمقراطية التي كافح َمن قبلنا بشدة من أجلها"، 20 مايو | 2022كايلي أوالند وجيسيكا 
فيناديرو، "المكسيك: تعديالت القانون بشأن حقوق  نجوين، "فيتنام: يجب أن يؤدي الفشل في معالجة تعذيب السجناء السياسيين إلى مراجعة الصفقات التجارية"، 29 يونيو | 2022إريكا 
على حساب حقوق  البعض  امتيازات  على  الحفاظ  إلى  تسعى  للحقوق  المناهضة  الجماعات  "غواتيماال:   ،Visibles|  2022 نوفمبر   26 فوريًّا"،  اجتماعيًّا  تغييرًا  تجلب  ال  عين+  الميم  مجتمع 
اآلخرين"، 21 مارس | 2022مطيع الله ويسا، "أفغانستان: التعليم حقنا األساسي، وهو حق إسالمي، إنه حق من حقوق اإلنسان"، 5 أبريل | 2022منصة We Will Stop Femicide، "تركيا: 
نواصل التنظيم والتظاهر حتى ال يبقى أي صوت غير مسموع"، 8 مارس | 2022كياو وين، "ميانمار: إذا فشلنا في اتخاذ اإلجراءات المناسبة، سيرتكب المجلس العسكري المزيد من الجرائم"، 
1 مارس | 2022بول رايت، "يجب تمثيل األستراليين األصليين في قلب صنع السياسات"، 10 أغسطس | 2022مين هسوان وو، "تايوان: الصين ستفعل بنا ما فعلته بهونغ كونغ، وما تفعله 
منذ فترة طويلة بسكان التبت واإليغور"، 15 نوفمبر | 2022إدواردو زانشيني، "إيطاليا: الدستور اآلن يفكر في مصالح األجيال القادمة"، 14 أبريل | 2022يفغيني زوفتيس، "كازاخستان: لن 
يؤدي أي إصالح اقتصادي أو اجتماعي إلى تغيير حقيقي ما لم يكن هناك أيًضا إصالح سياسي جاد"، 3 فبراير | 2022سينيغوغو زوكولو، "جنوب إفريقيا: ُحرمنا من الحق في إعطاء أو رفض 

الموافقة؛ لذلك أخذنا شركة ِشل إلى المحكمة، وفزنا"، 29 سبتمبر 2022 |
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، قم  الكاملة  املقابالت  للوصول إىل  املدين والقادة والخرباء.  املجتمع  التقرير هي مقتطفات محررة من مقابالت مع نشطاء  االقتباسات املستخدمة يف هذا  جميع 
.CIVICUS Lens بزيارة مركز مقابالت عىل منصة
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