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تقرير حالة املجتمع املدني لعام 2021
حملة عامة

نبذة عن هذا التقرير
عام تقرير حالة املجتمع املدين لتحليل كيفية تأثري األحداث
تنرش منظمة سيفيكوس ّ
كل ٍ
واالتجاهات املعارصة عىل املجتمع املدين وكيفية استجابته للقضايا واملشكالت الكربى املطروحة
اليوم .ويركز هذا التقرير يف نسخته العارشة عىل عمل املجتمع املدين والتطورات املؤثرة عليه
يف عام  ،2020ويستعرض أنشطته عىل مدى السنوات العرش املاضية ،ويسلط الضوء عىل أبرز
األفكار التخاذ إجراءات بشأنها يف املجتمع املدين خالل عام  2021وما بعده.
ويرجع هذا التقرير للمجتمع املدين ويقوم عليه ويستهدفه ،ويستند إىل العديد من املقابالت
املتعمقة واملشاورات عرب اإلنرتنت مع نشطاء املجتمع املدين وقادة وخرباء وغريهم من الذين
عايشوا أبرز قصص العام .ويسرتشد أيضا هذا التقرير لعام  2021بربنامج سيفيكوس الحايل املعني
بالبحث والتحليل واملنارصة ،وعمل أعضائنا وشبكاتنا ورشكائنا ،والسيام سيفيكوس مونيتور ،وهو
منصتنا اإللكرتونية التي تتعقب ظروف الفضاء املدين يف  196بل ًدا .ويف ضوء الجائحة ،يتطرق
التقرير لخمسة مجاالت محورية يف عمل املجتمع املدين خالل عام :2020
•النضال العاملي من أجل تحقيق العدالة العرقية
•تحدي اإلقصاء واملطالبة بالحقوق
•املطالبة بالعدالة االقتصادية والبيئية
•الدميقراطية يف ظل الجائحة
•املجتمع املدين يف الساحة الدولية

فريق التحرير والبحث
أندرو فريمني ،إيناس م .بوساديال ،مانديب تيوانا
موظفو سيفيكوس
كاثرين أركيبالد ،أمل أتركويت ،أنا أفاجيان ،جوزيف
بينيديكت ،كالرا بوسكو ،باتريسيا دينيز،أنا باوال غراسيا،
منى بن جرجة ،تور هودينفيلد ،دايفيد كودي ،ديبورا
لياو ،ليزا ماجومدار ،عائشة موغو ،بول ميلندوا ،آريت
ناريس ،ماسانا ندينغا-كارغا ،إليسا نوفوا ،كارولينا فيغا
ريفاس ،سوزان ويلدينغ
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فريق االتصاالت و التواصل
كاالليلو غاييبي ،ثابيلو ماسيوا ،لرياتو باغيوا ،سيلفيا
بويرتو أبوي ،ماثيو ريدينغ سميث ،نينا تيغاريت ،ديبورا
والرت.
املترجمون
والرت أغوايو  ،ريناتو باريتو  ،سامية ديري  ،برشى
الغزايل  ،نورا سيكارد
املصممون
دييغو مارش أفيال ،جوليانا بيكويو

overview

متظاهرون يحتشدون ضد قانون األمن القومي يف منطقة مونغكوك يف هونغ كونغ يف  27مايو  .2020تصوير
بييل إتش .صور كووك  /جيتي امياجز

احملتويات
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متهيد

ليسا جون ،األمينة العامة ملنظمة سيفيكوس

وقعـت الكثير مـن األحـداث خلال السـنوات العشر التـي تلـت إصـدار منظمـة سـيفيكوس العمـل الجـاد الـذي أنجزه املجتمـع املدين.
تقريرهـا األول عـن حالـة املجتمـع املـدين .واجتاحـت موجـات واسـعة مـن االحتجاجـات كل
قـارات العـامل املأهولـة مـع انتفـاض أعـداد كبيرة مـن النـاس للمطالبـة بالدميقراطيـة وحقـوق ويسـتعرض التقريـر أيضـا عامـا ال مثيل له .فعندما بدأت الجائحة ،كشـفت عـن وجود اختالالت
ٍ
شـخص
كل
اإلنسـان .ونتيجـ ًة لذلـك ،أُطيـح بحـكام مسـتبدين طالـت مدة حكمهـم يف بلدان مثل السـودان وع ّززتهـا وأظهـرت كيـف أننـا مازلنـا بعيدين عـن عال ٍَم صالـ ٍح للجميع ،حيث يضمن ّ
وتونـس .وانتقلـت حـركاتٌ تحمل شـعار ٍ
ات مثل "حياة السـود مهمـة" ،و"أنا أيضـا" ( ،)Me Tooحصولـه على حقوقـه واحتياجاتـه األساسـية وميكنه أن يُسـمع صوت َه .فأينام احتجنـا إىل التعاون
و"وال امـرأة واحـدة أقـل" ( )Ni Una Menosإىل أرجـاء العـامل احتجا ًجـا على اإلقصـاء املتجذر والنزعـة الدوليـة ،وجدنـا انقسـا ًما ومصالـح وطنيـة ضيقـة .وكثّفـت الـدول ،التـي كانـت أصلا
وللمطالبـة باتخـاذ تدابير جذرية للمحاسـبة إزاء العنرصية املمنهجة والنظـام الذكوري .وحولت تهاجـم الحقـوق ،القمـع بتطبيقهـا ال ُّنهـج املعت ِمـدة على العقوبـة أوال للسـيطرة على الفريوس
هـذه الحـركات الخطـاب وغيرت األولويـات السياسـية ،وحـازت حركات شـبابية معنيـة باملناخ ،واحتـكار تدفـق املعلومـات .وكان املجتمـع املـدين هدفـا للقيـود الجديـدة املفروضـة ،التـي
مـن خلال االحتجاجـات الجامهرييـة والعمـل الفـردي املبـارش ،عىل االعتراف بوجـود أزمة تغري تجـاوزت يف كثير مـن األحيـان مـا ميكـن تربيـره بالجائحـة وتهـدد بـأن تدوم فترة أطول.
املنـاخ وبالحاجـة إىل اتخـاذ إجـراءات عاجلة.
ك
ومم
ع
متنـو
ين
مـد
ع
مجتمـ
إىل
حاجتنـا
سـبب
أيضـا
الجائحـة
أظهـرت
ولكـن
ٍ
َّـنٍ
ٍ
ٍّ
وفعـا ٍل ،حينما كان يف طليعـة الجهـود الراميـة إىل حشـد التعاطـف وتطبيق القيم
لقـد وضعتنـا نجاحاتنـا عىل خط النار .وشـهدت السـنوات العشر املاضية ردود
اإلنسـانية لتقديم مسـاعدة عملية ،ومشـاركة املعلومات الحيوية ومسـاءلة الدول
فعـل عنيفـة كبيرة إزاء مطالـب النـاس املتعلقـة بالتغيير .وال شـك أن ظـروف
الفضـاء املـدين تدهـورت خلال تلـك الفرتة عامليـا ،مع هجـوم ٍ
عـن القـرارات التـي تتخذهـا .وبعـد الجائحـة ،يجـب أال يكـون هنـاك مزيـ ٌد مـن
مزيد مـن الدول
الحجـج التـي تبرر سـبب حاجـة العـامل إىل املجتمـع املـدين .ومبـا أننـا نسـعى إىل
واملجموعـات غير التابعـة للـدول على الحريـات املدنيـة وصقـل أسـاليبها.
إعـادة بنـاء مجتمعاتنـا مبجـرد انتهـاء الجائحـة ،ينبغـي إعطـاء دفعـة لكي تكـون
ويف العديـد مـن البلـدان ،ظهـرت مجـددا القـوى القوميـة والشـعبوية املثيرة
مجتمعاتنـا أكثر عـدال وشـموال ومراعـاة للبيئـة .وال ميكـن تحقيق هـذا التحول إال
للقلـق ،والتـي تأجـج العداوة وتسـتهدف الحقـوق وتهاجم الفئات املسـتبعدة.
بالعمـل مـع املجتمـع املـدين وتأمين ظـروف متنحـه حريـة العمل.
وأصبحـت املعلومـات املغلوطـة املنتشرة عرب وسـائل التواصـل االجتامعي جز ًء
مـن الهـواء الـذي نتنفّسـه .وتتعـرض املؤسسـات الدوليـة ،التـي نتطلـع إليهـا
للدفـاع عـن الحقـوق ،على نحـ ٍو متز ٍ
ُ
التفـاؤل قـو َة املجتمع املدين الخارقـ َة يف مواجهة الصعـاب الكبرية املطروحة
ويُعـد
ايـد للهجـوم وتقويـض الـدول املارقة.
يف كثير مـن األحيـان .وأمتنـى أن تتمكـن النسـخ املقبلـة مـن هـذا التقريـر مـن
وشـهدت ،باختصار ،السـنوات العرش التي شـملتها هذه السلسـلة من التقارير تنافسـا كبريا بني اسـتعراض تغييرات أكبر ناتجـة عـن عمـل املجتمـع املدين.
قـوى املجتمـع املدين املدافعـة عن حقوق اإلنسـان والحريات الدميقراطيـة والعدالة االجتامعية،
وتلـك القـوى العازمـة على إيقافهـا .وجوبهـت اإلنجـازات ،حيثام تحققـت ،بردود فعـل عنيفة،
ليسا جون،
ولكـن العمـل الجامعـي أثبـت قوتـه .وسـتجدون يف صفحـات هـذا التقريـر العديد مـن األمثلة
ٍ
األمينة العامة ملنظمة سيفيكوس
ونجاحـات تحقّقـت مبـرور سـنني مـن
الدالـة على نضـال املجتمـع املـدين الـذي يحـدث تأثيرا
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متهيد

حملة عامة

 :2020عام ال مثيل له
ٍ
أزمات غري مسبوق يف الذاكرة الحية
يستعرض هذا التقرير عا ًما ال مثيل له .لقد كان عام
عىل الصعيد العاملي .وبالنسبة للكثريينَ ،ع َنت الجائحة العيش يف ظل مصدر خوف جديد،
وعدم اليقني ،وانعدام األمن ،عالو ًة عىل الصعوبات اليومية التي يواجهها أصال معظمهم.
وقامت األزمة عىل اختالالت اجتامعية موجودة وع ّمقتها .وعانت عىل نح ٍو أكرب الفئاتُ
األقل حظا اقتصاديا .وقاومت الفئات املستبعدة بصورة أكرب للبقاء آمنة ،والوصول إىل
العالج ،وكسب عيشها .وشكلت الجائحة تحديا جديدا للمجتمع املدين الذي كان منخرطا يف
نضاالت متعددة ويقاوم سيال من القيود املفروضة يف العديد من البلدان.

العديد من الدول تفشل يف اختبار اجلائحة

شكلت الجائحة اختبار إجها ٍد للمؤسسات السياسية التي اتضح ضعف معظمها .وكُشف
النقاب عن قصور العديد من أنظمة الرعاية الصحية والدعم االجتامعي ،وظهرت مرة أخرى
طرق عدم نجاعة االقتصادات بالنسبة للكثريين .ومل يكن العامل مستعدا :كانت الحاجة إىل
عاملي ،ولكنه مل يكن متاحا ألن الحكومات أكدت
التعاون الدويل من أجل االستجابة لتح ٍّد
ٍّ
املصلحة الذاتية الضيقة ،وابتكرت مامرسة قومية اللقاح املحزنة .وأظهرت التفاوتات الكبرية
يف معدالت التلقيح بني الدول القوية اقتصاديا وباقي الدول واقعا قبيحا تعتمد فيه قيمة
حياة اإلنسان عىل حظه يف مكان والدته.
وفرضت الدول واحد ًة تلو األخرى نُهجا قيادية ورقابية منطلقة من القمة إىل القاعدة،
كان يبدو أنها ال تثق كثريا يف حكمة الناس واملجتمعات املحلية .وكانت أول غريزة أبان
عنها العديد من الرؤساء ورؤساء الوزراء هي اتخاذ إجراءات توحي بأن الجائحة تهدد
سلطتهم ،مع الرشوع يف تنفيذ إجراءات القمع الروتينية ا مل ُتقَنة .واستخدمت الدول
سلطات واسعة يف حالة الطوارئ ،واستعملت بعضُ ها عىل األقل الجائحة بوضو ٍح كذريعة
لفرض قيو ٍد عىل الحقوق ستدوم مدة طويلة بعد انتهاء األزمة .وبينام كان التدقيق أكرث
صعوب ًة ،كانت الشكوك تحوم حول انتهاز بعض القادة السياسيني الفرصة لتعزيز سلطتهم،
باملسارعة نحو فرض إجراءات قمعية لطاملا أرادوا تطبيقها .وأطلقت العديد من الدول
وسعت ،تحت غطاء السيطرة عىل "املعلومات الخاطئة" ،إىل التحكم يف تدفق
دعاي ًة رسمي ًة َ
املعلومات ،مع زيادة الرقابة عىل ما يصدر من استفسار وتعليق مرشو َعني وتجرميهام،
مبا يف ذلك محاوالت مساءلتها عن األداء الضعيف إزاء الجائحة وإبالغ العاملني يف قطاع
الرعاية الصحية عن املخالفات .وتح ّول الفريوس إىل جائحة نتيجة استجابة الصني املألوفة
املتمثلة يف السيطرة عىل الروايات وقمع املعارضة ،ولكن الدولة مل ترتاجع .وكانت الصني يف
وسعت نطاق مامرسات املراقبة وسحقت الحق يف الخصوصية ،بذريعة
مقدمة الدول التي ّ
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املتظاهرون يطالبون باإلنتاج املجاين للقاحات وإتاحتها يف جميع أنحاء العامل خارج الربملان اإليطايل يف روما يف  11مارس /
آذار  .2021تصوير ستيفانو مونتييس  /كوربيس عرب جيتي امياجز

متهيد

منع انتشار الفريوس ،مع تطوير قدرات املراقبة التي يُحتمل أن تسمح مستقبال مبواصلة
االخرتاق.

ألكرث الناس احتياجا ويدافع عن الحقوق .واستجابت منظامت املجتمع املدين برسعة بتوفري
الدعم الحيوي ،من خالل توزيع النقود والطعام واألدوية واإلمدادات الصحية ،وتبادل
معلومات دقيقة عن الفريوس ،وتقديم الرعاية الصحية والخدمات النفسية .وعندما ارتفعت
معدالت العنف الجنساين خالل إجراءات اإلغالق ،وضعت منظامت املجتمع املدين خطوطا
هاتفية للمساعدة ،وعملت عىل توفري فضاءات آمنة تستجيب لرشوط الحجر الصحي،
ودافعت عن اللجوء إىل النظام القانوين .وبُذلت العديد من الجهود الجديدة بشكل طوعي
لحشد الدعم املتبادل ومشاركته عىل صعيد املجتمع املحيل واألحياء .وعملت منظامت
املجتمع املدين عىل ضامن إدارة برامج الدعم إدار ًة عادل ًة ووصولها إىل أكرث الفئات استبعادا،
وسعت جاهدة إىل التصدي لقيود الدولة املفرطة ،وعرض التجاوزات ،واالحتجاج عىل
اإلفالت من العقاب .وكان املجتمع املدين يف طليعة الجهود الرامية إىل بلورة األفكار التي
تفيض إىل عا ٍمل أكرث عدال واستدامة بعد انتهاء الجائحة والرتويج لها.

ويف العديد من البلدان التي تنظم انتخابات ،طبق أصحاب املناصب حسابات سياسية
ضيقة وسارعوا للتصويت يف ظروف غري آمنة عىل غرار ما حدث يف سنغافورة ورسيالنكا،
أو أ ّجلوها مثل بوليفيا ،أو حاولوا تسييس االستجابة للجائحة لالستفادة من حمالت إعادة
االنتخابات مثلام حدث يف الجمهورية الدومينيكية وبولندا .وانتهزت األحزاب الحاكمة
الفرصة لحظر مسريات املعارضة بينام واصلت حملتها الخاصة ،عىل غرار ما حدث يف تنزانيا
وأوغندا .وكانت القوات اليمينية الشعبوية والقومية نشيطة ،يف أماكن منها مجموعة من
البلدان األوروبية ،حيث اغتنمت فرصة الجائحة باعتبارها آخر فرصة لها لزرع االنقسامات
واالستقطاب لتحقيق مكاسب سياسية ،بتسييس مسائل مثل استخدام القناع والتلقيح ،دون
االكرتاث إىل أن معلوماتها املغلوطة تكلف أرواحا.

وأثبت املجتمع املدين يف جميع أنحاء العامل قيمته وأحدث فرقا .وكانت تجربة الناس
للجائحة ستكون أسوأ بكثري يف غياب استجابة املجتمع املدين .ويجب أن يتمثل الدرس
حيوي يف النسيج املجتمعي ومصد ٌر للمرونة
املستفاد يف أن وجود مجتمعٍ مد ٍّين ُممكَّن أم ٌر
ٌّ
يف أوقات األزمات ،وينبغي تعزيزه بدل قمعه .وينبغي متكني املجتمع املدين ليكون مز ِّودا
حيويا للخدمات ،ويؤدي أيضا كافة أدواره املرشوعة التي كانت الحاجة إليها خالل الجائحة،
لتحقيق مجموعة من األمور منها مساعدة الناس عىل املشاركة يف صنع القرار ،وتقديم
بدائل ،والتدقيق يف اختيارات الدول.

ومع أن القانون الدويل ينص عىل أن أي قيو ٍد مفروضة ألسباب صحية ينبغي أن تكون
متناسبة ومحدودة زمنيا ،فقد أثري قلق واضح بشأن تجاوز العديد من الدول الحد املطلوب
واستمرار بعض السلطات الجديدة عىل األقل مستقبال ،والسيام عند مترير قوانني الطوارئ
تجارب سابق ٌة عىل التفاؤل ،مثل وضع قوانني
دون تاريخ يحدد انتهاء مدتها؛ وال تبعث
ٌ
ومامرسات دامئة وسعت نطاق عنف الدولة يف أعقاب فظائع الحادي عرش من سبتمرب .فال
عجب أن نهاية السنة شهدت وجود حوايل  87يف املائة من سكان العامل يف بلدان ذات قيو ٍد
صارمة عىل الفضاء املدين.ومل يكن هذا النموذج الوحيد ،إذ سيطرت بعض الدول -وبخاصة
نيوزيالندا وكوريا الجنوبية وتايوان -عىل الفريوس ،وكسبت ثقة الناس وبلّغت تدابري
االستجابة للجائحة بوضوح ،واحرتمت يف الوقت نفسه الحقوق عىل نطاق واسع ودعمت
الحريات الدميقراطية .وأظهر ذلك أن مسار القمع الذي اتبعته العديد من الدول مل يكن
رضور ًة وإمنا اختيا ًرا.

يف ظل تركيز العامل عىل الجائحة ،كان أصعب عىل الناس من أي وقت مىض إسامع أصواتهم
للتعبري عن مطالب التغيري فيام يخص املشكالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي
سبقت الجائحة وتفاقمت بسبب هذه األخرية .ولكن ذلك مل يوقفهم .فقد واصل الناس
املطالبة بحقوقهم من خالل جميع الوسائل املتاحة لهم .وطالبوا بالحريات الدميقراطية،
وسعوا إىل تأمني سبل عيشهم ،وأرصوا عىل مطلب املساواة .وبتأكيدهم الحاجة إىل التغيري
ٍ
شخص وتحقيقه.
كل
اآلن ،عملوا عىل حامية مستقبل ّ

وزادت الدول استخدام سلطتها القرسية ،بفرض القيود بشكل عنيف عىل الحركة وقمع
االحتجاجات ،حيث تتعامل مع عموم الناس باعتبارهم أهدافا لتدابري اإلنفاذ بدل أن يكونوا
رشكاء يف محاربة الفريوس .ويف الفلبنيُ ،وضع الناس يف أقفاص الكالب بسبب خرق القواعد
التنظيمية للجائحة .ويف العديد من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مبا فيها البحرين
ومرص وإيران والسعودية ،بقي نشطاء املجتمع املدين املسجونون بسبب عملهم يف الدفاع
عن الحقوق ،يف السجون املزدحمة حيث يتزايد خطر اإلصابة بالفريوس ويقل األمل يف
الحصول عىل رعاية صحية كافية .ويف الجزائر ،أفرجت الدولة عن بعض السجناء لدواعي
السالمة ولكنها مألت الفراغ بنشطاء أُرسلوا حديثا إىل السجن.

احلشد -والنجاح -ضد الصعاب

وعىل الصعيد العاملي ،تص ّدرت عناوي َن الصحف التعبئ ُة الشعبية التي أعادت ظهور مطالب
العدالة العرقية ،تحت شعار "حياة السود مهمة" يف الواليات املتحدة األمريكية وحول
رشطي يف أيار/مايو .وانفجر الوضع بسبب التفاصيل
العامل بعد مقتل جورج فلويد عىل يد
ٍّ
املريعة لجرمية القتل ،واإلهانة العلنية فيها ،والتوقيت الذي تزامن مع مطالبة الناس بقبول
القيود واحرتام الجهات املكلفة بإنفاذها .وخرج الناس بشكل ال ميكن مقاومته إىل الشوارع
للمطالبة بإنهاء العنرصية املمنهجة ووحشية الرشطة التي عايشوها لعدة أجيال .وتحدى
اجلائحة تثبت احلاجة إلى املجتمع املدني
الناس يف ٍ
بلد تلو اآلخر محاوالت تصنيف العنرصية املمنهجة باعتبارها مشكلة ال تهم سوى
ظهر املجتمع املدين ،يف ظروف صعبة غالبا وحتى عندما زاد التضييق عىل الفضاء املدين من الواليات املتحدة األمريكية ،مؤكدين أنها آفة يف مجتمعاتهم أيضا ،ومسلطني الضوء عىل
خالل تدابري جديدة ،ليس ّد الفجوة التي تركتها الدولة وإخفاق األسواق ،وميد يد املساعدة العنرصية يف أماكن تتسم بالتنوع مثل كولومبيا وهولندا وجنوب أفريقيا ،بينام تظاهر
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األمريكيون من أصل آسيوي أيضا ضد تصاعد أعامل العنف والتمييز ضدهم خالل الجائحة.
ولقي التصمي ُم عىل وضع ح ٍّد لوحشية الرشطة صدى واسعا ،مام شجع عىل االنتفاض ضد
عنف الرشطة ،والسيام يف نيجرييا .وعرضت الحركة عامليا أمناطا راسخة من اإلقصاء ومسا ٍع
طويلة األمد لتجاوزها ،وخصصت دعام جديدا لتلك النضاالت.
وإىل جانب ذلك ،تواصل العمل إلعامل حقوق كافة الفئات التي تواجه إقصا ًء هيكليا
تفاقم خالل الجائحة ولكنه سبقها بفرتة طويلة ،مبا فيها النساء ومجتمع امليم ،مع تحقيق
بعض اإلنجازات املهمة .ويف شييل ،تحققت االلتزامات بصياغة دستور جديد عرب عمليات
الدميقراطية التداولية ،من خالل احتجاج جامعي عىل مستوى الشارع ،وضامن تكافؤ
الجنسني ومتثيل الشعوب األصلية .وأصبح اإلجهاض قانونيا يف األرجنتني .وأُلغي تجريم
العالقات الجنسية املثلية يف بوتان وغابون وأصبح زواج مثليي الجنس قانونيا يف كوستاريكا،
وهو الحدث األول من نوعه يف أمريكا الوسطى .وكان هناك تقدم يف كل مكان ،وظهرت
أيضا ردود فعل عنيفة مناهضة للحقوق ،ولكن انبعث األمل يف إمكانية إزاحة هذه القوى
يف الواليات املتحدة األمريكية ،حيث تحرك الناس بأعداد قياسية وتجاوزوا مساعي قمع
الناخبني املنهجي ليطردوا رئيسا عنرصيا ومتحيزا جنسيا.
واندلعت احتجاجاتٌ ال حرص لها  -تعرضت يف الغالب لقمع وحيش -بسبب اآلثار
االقتصادية القاسية الناتجة عن تدابري اإلغالق وإخفاق الدول يف توفري الدعم الكايف للعديد
من األشخاص الذين مل يعودوا قادرين عىل تلبية احتياجاتهم األساسية .وطالب الناس
تبي أن السياسيني واملسؤولني مل يروا يف الجائحة مسؤولي ًة تقع عىل
بتحسني الحوكمة عندما ّ
عاتقهم لحامية الناس وإمنا فرص ًة لإلثراء الشخيص واملحسوبية ،من خالل جملة أمور منها
الفساد يف رشاء اإلمدادات الطبية الحيوية كام حدث يف براغواي وزمبابوي .ونجح الناس،
من خالل تجمعهم بأعداد كبرية ،يف مواجهة محاوالت الدول واملؤسسات املالية الدولية
فرض التدابري التقشفية االقتصادية النيوليربالية التي قلّصت أكرث ما اعتمد عليه الناس من
َ
ٍ
خدمات خالل الجائحة ،عىل غرار ما حدث يف غواتيامال .وخرج املزارعون بأعداد قياسية يف
الهند احتجا ًجا عىل هيمنة الرشكات وتواطؤ النخبة ،حيث تح ّدوا االستبداد وأجربوا حكوم ًة
متع ّنت ًة عىل االنضامم إىل طاولة املفاوضات .وأ ّدت زيادة الكشف عن الفساد الكبري يف
روسيا املستبدة إىل خروج الناس إىل الشوارع التي واجهوا فيها قمعا مستمرا.
وحتى يف السياقات القمعية إىل حد كبري ،حيث ميكن لألعامل االنتقامية ضد املعارضة أن
تكون مميت ًة ،أو عندما يكون االحتجاز لفرتات طويلة شبه مؤكد ،ع ّرض الناس أجسادهم
للخطر من أجل الوقوف ضد السلطة التعسفية واملطالبة بالحريات الدميقراطية .وجرى
التمرد عىل القوة العسكرية بعصيان مدين جريء يف ميامنار .وتأ ّجل الحلم بالدميقراطي ِة
ِ
بحق يف مجموعة من األماكن منها الجزائر وبالروس وهونغ
وترؤس قادة يصغون للشعب ٍّ
كونغ ،ولكن الناس واصلوا إظهار شجاعة منقطعة النظري ،من خالل النزول إىل الشوارع
ملواجهة صعاب كبرية ،واإلبقاء عىل آمالهم يف التغيري.
وقبل بداية الجائحة ،أعطت التحركات الكبرية يف مجال املناخ يف عام  2019األمل بأن عام
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ُم ِ
نظمة من حركة "حياة السود مهمة" تقود املشجعني يف مسرية يف مدينة نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية ،يف  8أغسطس
 .2020تصوير إيرا إل.بالك  /كوربيس عرب جيتي امياجز
متهيد

 2020سيدخل التاريخ باعتباره سنة إنجازات يف مجال املناخ .ولكن ذلك مل يحدث ،وال
يوجد متس ٌع من الوقت يكفي لتحقيق إنجا ٍز يحدث فرقًا؛ ومن ثم ،واصل الناس االحتشاد
وقتام وكيفام أمكنهم ذلك ملواصلة الضغط من أجل اتخاذ إجراءات تتعلق باملناخ ،مبا
ٍ
احتجاجات عرب اإلنرتنت ومط ِّبق ٍة إلجراءات التباعد وارتداء الكاممات.
يف ذلك من خالل
عمل عد ٍد ال يحىص من الحركات ذات القاعدة الشعبية واملعنية بالبيئة وحقوق
َواصل ُ
وت َ
ملكية األرايض والشعوب األصلية يف الدفاع عن املوارد املحلية ومنع استخراجها املرض ،وهو
عمل ال يحظى يف كثري من األحيان بالقدر الكايف من االعرتاف ومع َّر ٌض للخطر عىل نحو
ٌ
رص الناس عىل رضورة أن يكون املستقبل بعد انتهاء الجائحة
وأ
النافذة.
الجهات
من
متكرر
ّ
ٍ
مزيد من عمليات االستخراج ومزيد من االنبعاثات
مختلفا وعدم إمكانية بنائه عىل
واستمرار املامرسات غري املستدامة التي تقوض املستقبل.
لقد أحدثت هذه الحركات أثرا .ففي العديد من البلدان ،أُدرجت الحقوق التي تجعل
املجتمعات أكرث مساواة يف القوانني وجرى العدول عن السياسات التي ال تحظى بالشعبية.
وأجرب عمل املجتمع املدين عىل إعادة االنتخابات يف مالوي ،مام أدى إىل إلغاء النتيجة
الرئيس عىل
املرسوقة .وأجربت االحتجاجاتُ التي تلت االنتخابات املعيبة يف قريغيزستان
َ
الخروج منها .ونادرا ما استُكملت انتصارات املجتمع املدين؛ إذ مل تتم ّدد الكثري منها مبا
يكفي أو تفتح آفاقا جديدة للمنافسة ،وكان القليل منها محسوما .ولكنها أظهرت كيف
ميكن إحداث تحوالت ولو بعد نضاالت طويلة .وأظهرت الحركة العاملية املعنية بالعدالة
العرقية إمكانية تحقيق تقدم حتى يف املشكالت املتجذرة بعمق ،بوضع إطار جديد للحوار
بعيدا عن التمييز واملواقف الفردية نحو فهم جامعي للقوى النظامية املؤثرة .وفازت ببعض
االعرتاف السيايس الرفيع املستوى الذي يق ّر بوجود مشكلة العنرصية املمنهجة ،وأتاحت
فرصة النظر يف االحتالل عىل نحو أكرب ليس فقط كإرث تاريخي ولكن كواقع مستمر ومؤمل،
وأجربت العديد من املؤسسات التي مل ت ُع َن من قبل باملشكلة -مبا فيها كربى الرشكات-
عىل االلتزام بتحسني سلوكها .ودفعت االحتجاجات إىل إدراج العنرصية يف جدول األعامل،
بنفس الطريقة التي نهجتها التعبئة الشعبية يف مجال تغري املناخ خالل السنة السابقة .إنها
تحوالت طفيفة يجب أن تكون جز ًء من تغريات أكرب ،ولكنها مل تكن لتتحقق لوال العمل
الجامعي للناس.

مأهولة ،يف ظل انتفاض الناس وتحديهم محاوالت قمعهم ،لإلرصار عىل حقوق اإلنسان
والحريات الدميقراطية واملساواة ،واملطالبة بالعدالة بني الجنسني والعدالة العرقية
خاص رصا ًعا قويًّا بني
واالقتصادية واالجتامعية والبيئية .ويعكس تاريخ هذه األوقات بوج ٍه ٍّ
نضاالت الحركات الشعبية وقوى القمع .ورغم وجود انتكاسات عديدة ،كانت هناك أيضا
لحظات من النجاح.
وخالل هذه الفرتة ،حدث يش ٌء مه ٌّم يف بنية التحركات .ويؤكد الناس هوياتهم -بصفتهم
نسا ًء ،وسو ًد ا ،ومثليات ومثليني ومزدوجي امليول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية
وأحرار الهوية وامليول الجنسية وحاميل صفات الجنسني ،وشعوبا أصلية وغريها -متح ّدين
عدم رؤيتهم ،ومؤكدين حقهم يف العيش ومحتفني بحياتهم ،ومطالبني بالحصول عىل حقوق
كاملة ومتساوية .وتسعى النساء إىل وضع حد للعنف الجنساين وقتل اإلناث ،واحرتام
حقوق النساء الجنسية واإلنجابية ،واملساواة يف مكان العمل ،ولكنهن يقُدن أيضا النضال
من أجل الدميقراطية؛ فهن ال يؤدين أدوار الدعم التي ُوضعت تقليديا لهن كإناث ،ولكنهن
وجوه احتجاجية وحامالت لألفكار يف الحركات االحتجاجية.
وتُظهر االحتجاجات ،يف ٍ
بلد تلو اآلخر ،وجود الكثري من املحتجني الشباب ،وأحيانا شباب
غض يحتشدون للمرة األوىل .وأخذ الشباب بزمام تغري املناخ لجعله قضية حاسمة من
ّ
قضايا عرصنا .وإىل جانب تغري املناخ ،تُعد مشكالت مثل العنرصية املمنهجة واالقتصادات
املتفاوتة وإنكار الدميقراطية من القضايا التي تحفز عىل االحتجاج وتعطيه زخام يف صفوف
ٍ
جيلٍ
صاعد يرى غريزيا أنها قضايا تعكس ظلام كبريا .ويرى الشباب الفجوة الشاسعة بني
مبادئهم التي تحدد ما هو عادل ،وما تفعله الدول والرشكات الكربى ،وتدفعهم هذه الهوة
للخروج إىل الشوارع.

ومع أن الناس يؤكدون هوياتهم ،فإن العديد من الحركات االحتجاجية تظهر يف الوقت
نفسه فهام عميقا للروابط التي تجمع بني النضاالت ،ومتد الجسور لتجاوز الفجوات
ٍ
لوقت طويلٍ مختلف املجتمعات من تقديم مطالب مشرتكة،
االجتامعية التي منعت
عىل غرار الوضع يف بلدان ذات انقسامات دينية أو طائفية مثل العراق ولبنان .وأصبحت
الحركات االحتجاجية متداخلة عىل نحو متزايد :فبنا ًء عىل االعرتاف بأوجه عدم املساواة
املتداخلة وحاالت اإلقصاء ،فإنها تطالب بحقوق الفئات املستبعدة بطرق مختلفة ،مثل
إثبات قوة العمل اجلماعي
األشخاص السود املتحولني جنسيا ،متيقّن ًة أن الجميع سيصبحون أحرارا مبجرد حصول أكرث
عىل الرغم من أن عام  2020كان متف ّردا ،فإنه كان أيضا جز ًء من صورة أكرب .ففي النسخة الفئات استبعادا عىل حريتهم .وقد أضحى من الواضح أن الحركات متلك قوة أكرب وتأثريا
العارشة لتقرير حالة املجتمع املدين ،استعرضنا عرش سنوات خلت وحددنا  10اتجاهات أوسع عندما تكون متداخلة وعندما تتزعمها النساء والشباب وغريهم من أعضاء الجامعات
ميكن متييزها بوضوح ات ّبعتها هذه السلسلة من التقارير (انظر القسم الخاص يف هذا الذين يتح ّدون إقصاءهم.
امللخص) .واستمرت تلك االتجاهات الرئيسية يف الظهور يف عام  ،2020مام شكّل مسار
خاص إنتاج األنشطة الشبكية املفتوحة والجامعية يف الحياة الحقيقية،
الجائحة.
ويعيد الشباب بوج ٍه ٍّ
بعدما تجاوزت اتصاالتهم الحدود وامتلكوا هويات عرب التكنولوجيا االجتامعية واملتنقلة يف
ويتضح من خالل تلك السنوات العرش أن الحركات الجامعية أثبتت قوتها مرارا وتكرارا .سن مبكرة .وتشكَّلت الحركات االحتجاجية املعارصة يف صيغة شبكية وليست هرمية ،مع
ومتثلت قصة السنوات العرش املاضية يف تنظيم احتجاجات واسعة النطاق ،يف كل قارة وجود العديد من القادة الفاعلني محليا .ولعل حركة "ثورة املياه" ()Water Revolution
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متهيد

رصف مثل املياه -عدمية الشكل
يف هونغ كونغ تعرضت للقمع ،ولكن الصورة املجازية للت ّ
ومتنقّلة ومتكيفة -تبقى صحيحة.
وتشكل ردود الفعل العنيفة الصادرة عن النخب السياسية واالقتصادية التي متلك مصلحة
خاصة يف رفض التغيري دليال إضافيا عىل نجاح االحتجاج .فال عجب أن العديد من القيود
املفروضة عىل الفضاء املدين التي وث ّقتها منظمة سيفيكوس يف السنوات األخرية مرتبط ٌة
بالقمع املبارش لالحتجاجات ،من خالل العنف الذي تستخدمه قوات األمن واالعتقاالت
وحظر املظاهرات العامة ،وقمع محاوالت التعبري عن املعارضة وتبادل املعلومات التي
تحشد الناس ،من خالل وضع الرقابة وحجب اإلنرتنت وتعطيله واملراقبة .وال يشكل فرض
قيو ٍد عىل االحتجاجات وقمع حرية التعبري اتجاهني منفصلني؛ بل يسريان جنبا إىل جنب
كجز ٍء من الدينامية الكبرية يف عرصنا :فاملعركة بني األشخاص الذين يجتمعون بأعداد كبرية
للمطالبة بالتغيري ،وأولئك العازمني عىل إيقافهم .ويتوفّر أولئك الذين يقفون يف وجه التغيري
عىل الكثريِ من أدوات القمع ،ولكن املجتمع املدين ميلك قو ًة يستمدها من أعداد الناس
الذين يناضلون من أجل حياتهم ومستقبلهم ،ومن قوة إرادتهم.

استشراف املستقبل :التحديات

بعد استعراض األنشطة املاضية ،حان وقت التطلع إىل املستقبل .وال يعكس واقع العامل
اليوم ما متنته العديد من مكونات املجتمع املدين قبل عرش سنوات .وعىل الرغم من تحقيق
مكاسب وتكبد خسائر عىل السواء ،فقد تدهورت عموما ظروف عمل املجتمع املدين .و ُحرم
العديد من الناس حول العامل من حقوقهم .ومل تؤت بع ُد العديد من النضاالت أُكلها وسقط
الكثري من قادة الحمالت املنادية بالتغيري ضحايا للقمع أو السجن .وأُضعفت مامرسات
ومؤسسات متعددة األطراف ،ومت ّر يف كثري من األحيان االنتهاكاتُ الحقوقية الجسيمة
عقاب .وتَب ّدد األمل يف إمكانية اضطالع القوى
وجرائ ُم الحرب والجرائ ُم ضد اإلنسانية دون
ٍ
االقتصادية العاملية الصاعدة يف دول الجنوب ،مثل الربازيل والهند وجنوب أفريقيا ،بدور
أكرب يف سبيل الخري ،استنادا إىل تاريخها يف النضال من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
لدعم القيم الدميقراطية ومتكني املجتمع املدين.
وتلوح بعض السحب األخرى القامتة يف األفق القريب .فالعامل مه ّد ٌد بأن يشهد املزيد من
عدم املساواة واالنقسام بني من ميلكون اللقاح ومن ال ميلكونه ،يف ظل تطعيم أكرث البلدان
ثرا ًء سكانها وبقاء العديد من الناس يف بلدان الجنوب عرض ًة للخطر .ويُحتمل أن تظل
أجزا ٌء كبري ٌة من العامل حبيسة قيو ٍد طويلة األجل عىل الحريات والرصاع االقتصادي ،حتى مع
تعايف بلدان الشامل برسعة .ويتمثل الخطر يف ترك الفريوس ليواصل تح ّوره ،مام يجعل العامل
مكانًا أخطر للجميع.
املتظاهرون املؤيدون لحق االختيار يحتفلون يف الخارج باملؤمتر الوطني يف بوينس آيرس  ،األرجنتني  ،حيث تم ترشيع
اإلجهاض يف  30ديسمرب  /كانون األول  .2020تصوير مارسيلو إندييل  /جيتي إمياجز
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ويف الوقت نفسه ،تعكس تسجيالت الظواهر الجوية القصوى تدهورا مستمرا ،وتنقيض
اآلجال املحددة التخاذ اإلجراءات الالزمة .وقد تشكّل االلتزامات الحكومية بتحقيق الحياد
الكربوين يف مواعيد بعيدة اعرتافا رمزيا مهام ،ولكن إمكانية اتخاذ إجراءات ملموسة قادر ٍة
متهيد

عىل إحداث تغيريٍ
حقيقي تتضاءل برسعة .ويجب أن تكون قمة املناخ "كوب "26-التي لعنرصية الرشطة ،وإحداث ثورات سياسية ووضع دساتري جديدة .فهي تذكّرنا برضورة
ٍّ
ستُعقد يف ترشين الثاين/نوفمرب  2021لحظة بداية تحويل املسار .وهو ما سيحدث فقط يف التحيل بالطموح.
حال االستامع ألصوات املجتمع املدين واالستجابة لها .وإذا مل يكن األمر كذلك ،ستدفع أكرث
وعند التطلع إىل السنوات العرش املقبلة ،ينبغي أن يكون األمل يف أن يعيش الناس يف
الفئات استبعادا يف أفقر السياقات الثمن األكرب.
ٍ
خوف وفق ٍر
جبون عىل العيش يف
ي
ال
حيث
ومساواة:
وعدال
شموال
أكرث
مجتمعات
ُ َ
وانعدام لألمن وميلكون حرية أن يكونوا أنفسهم بكل بساطة؛ حيث يكون تغري املناخ
تراعي أي اسرتاتيجية تروم دعم الحقوق وتحقيق تغيري تدريجي تزاي َد
وسيتعني أيضا أن
ٍ
َ
األدوار الخبيثة التي تؤديها الدول القمعية القوية ،والسيام الصني وروسيا ،ليس فقط داخل تحت السيطرة؛ وتعود االقتصادات بالنفع عىل الجميع؛ وتخضع املؤسسات السياسية ،عىل
حدودها وإمنا أيضا عىل الصعيد الدويل .ومع أنها ليست بالرضورة متوافقة -تريد الصني الصعيدين الوطني والدويل ،للرقابة وميلك الناس طرقا متعددة للتعبري عن شواغلهم؛ وحيث
النموذج العاملي ،يف متلك املنظامت والحركات الشعبية حرية العمل .وال ينبغي استبعاد هذه اآلمال باعتبارها
أن تجعل منوذ َجها املتعلق بالتنمية االقتصادية املنفصلة عن الحقوق
َ
حني تو ّد روسيا أن تحافظ عىل نطاق نفوذها حول حدودها عرب تعزيز الفوىض وزعزعة أهدافا غري معقولة .فهي تطلعاتٌ تستند إىل تجارب الناس املعيشة وفهمهم ملشكالتهم.
االستقرار ،-فإن الحقوق تتأثر سلبا وتشتد النزاعات حيثام حلّت .وبينام ترتفع اآلمال ويوجد الكثري من الناس الذين يريدون أن تحدث هذه التغيريات.
باعتامد الواليات املتحدة األمريكية توجها أكرث مسؤولية فيام يتعلق بالسياسة الخارجية،
تقدم الصني وروسيا ردود فعل عنيفة .ففي عام  ،2020اختربت الدولتان مستوى إفالتهام ولحدوث تغيري ،يجب القيام بشيئني .أوال ،يجب الدفاع عن الحريات املدنية ،مبا فيها الحق
من العقاب ،وهام عىل ثقة بأن الحلفاء التابعني واملقيدين يف عالق ٍة من التبعية االقتصادية يف التجمع السلمي ،واحرتامها ،ليك يتمكن الناس من االحتشاد بأعداد كبرية للمطالبة
سيغضون الطرف عنهام :فقد س ّممت روسيا معارضا بارزا ه ّدد السلطة الرئاسية ،وعندما بالتغيري .وبالعودة إىل املايض ،فإن كافة التحوالت التاريخية الكربى ،مبا فيها حق املرأة يف
نجاُ ،سجن؛ و َم َحت الصني الوضع الخاص لهونغ كونغ وح ّولت شينجيانغ إىل سجن .وإذا التصويت وإنهاء االستعامر وحق تقرير املصري وقوانني املساواة العرقية واإلعالنات املتعلقة
استمرت هذه الدول يف اإلفالت من مثل هذه االنتهاكات ،فإن السؤال الخطري املطروح هو بحالة الطوارئ املناخية ،مل تتحقق إال بعدما حثت التعبئة الشعبية عىل حدوثها .ومع ذلك،
تنزع حاليا الدول ذاتها التي تحققت فيها تلك التغيريات طابع الرشعية عن االحتجاجات
ما ميكنها أن تحاول القيام به يف املرة املقبلة.
وتقمعها.
ويف سبيل معالجة بعض هذه املشكالت ،توجد حاجة أكرث من أي وقت مىض إىل تعاون
دويل مالئم قائم عىل القواعد ،بنا ًء عىل معايري قوية لحقوق اإلنسان .وينبغي امليض قدما وال بد أن تكون أك ُرث الدول دميقراطي ًة مبثابة مناذج يُحتذى بها من خالل السامح بالتجمع
بأفكار املجتمع املدين إلصالح مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،والتدقيق عىل نحو أقوى يف السلمي داخليا وتشجيع البدان األخرى عىل اتباع النهج نفسه يف دبلوماسيتها الثنائية
اتفاقيات حقوق اإلنسان واملساءلة بشأنها ،ووضع معايري حقوقية جديدة .ولتحقيق ذلك ،ومتعددة األطراف .ويجب إبطال القيود املؤقتة املفروضة يف ظل الجائحة يف أقرب فرصة
ال بد من مشاركة املجتمع املدين يف املؤسسات األممية مشارك ًة أكرث دميقراطية ،كام أوىص ممكنة .ويتعني عىل النظام الدويل أن يبذل املزيد من الجهد لتعزيز القواعد املتعلقة بالحق
بذلك مجددا املجتمع املدين يف عام  .2020ويعكس التعليق العام عن الحق يف التجمع يف االحتجاج .ويجب مساءلة املؤسسات التجارية الكربى وتغرميها كلام انحازت إىل القادة
السلمي الذي وضعت ُه يف عام  2020لجن ُة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،وهي هيئة املستبدين عىل حساب الحركات الشعبية .وال بد أن يتحىل الناس بالشجاعة لالحتجاج،
من الخرباء تتوىل مهمة رصد تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،مثاال ولكن ينبغي أال يقوموا بذلك مع وجود خطر الزج بهم خلف القضبان ،أو التعرض للعنف
جيدا للتعاون بني املؤسسات املتعددة األطراف والدول واملجتمع املدين؛ وتوجد حاج ٌة إىل الشديد أو حتى املميت.
ٍ
مزيد من هذا التعاون.
ٍ
ثانيًا ،توجد الحاجة أكرث من أي وقت مىض إىل مزيد من األعداد ليك تستحوذ االحتجاجات
عىل االنتباه .وال بد أن يخرج الناس ويواصلوا االحتجاج بأعداد غفرية .ويتمثل الدرس
استشراف املستقبل :التطلعات واآلمال
املستفاد من السنوات العرش املاضية يف أن التغيري ال يأيت دون املطالبة به ،وأن األعداد
يف كل مرحلة ،ال بد من مقاومة االعتداءات التي تستهدف الحقوق والدفاع عن املكتسبات الضخمة قادرة عىل إحداث تغيري .ومبجرد انتهاء الجائحة التي ص ّعبت كثريا التجمهر،
التي حققها املجتمع املدين .ولكن ال بد أيضا من رفع سقف األحالم وتحديد أهداف كبرية .فلنأمل يف رد فعل ينعكس يف تدفق الناس وانضاممهم :االحتفال بكل فر ٍح بأن كونك إنسانا
َ
وطرق رؤية الناس للعامل يعني أن تكون ذا عالقة باملجتمع ،واإلرصار ،بطريقة سليمة ،عىل رضورة أن يصبح العامل
َ
جدول األعامل
فعىل الصعيد العاملي ،مل تكن الحركات التي غريت
ودو َرهم فيه ،ضمن تلك الحركات التي تلتمس تحقيق إصالح تدريجي عىل استحياء ،وإمنا أفضل للجميع.
كانت تطالب بتغيريات كبرية -وضع حد الستخراج الوقود األحفوري ،ووقف متويل الدولة
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متهيد

 10سنوات 10 ،اجتاهات

عىل مدى  10سنوات من نرش تقرير حالة املجتمع املدين السنوي ،ميكن تحديد بعض
ٍ
واتجاهات يف عمل املجتمع
االتجاهات الطويلة األجل التي تؤثر عىل املجتمع املدين
َ
ظروف الجائحة الحالية ،وأثرت عىل كيفية مواجهة
املدين .وسبقت هذه التطورات
الجائحة وطرق التعامل معها .وستشكل عامل َنا بعد انتهاء الجائحة وستستمر أهميتها.
وبالتطلع إىل املستقبل ،يواجه املجتمع املدين بعض املسائل الرئيسية يف االستجابة لهذه
االتجاهات ومواجهة تحدي تجاوز التطورات السلبية املتعددة التي شهدتها السنوات
املاضية.
1.قمع مستمر للفضاء املدني

لطاملا كان الفضاء الذي يستخدمه املجتمع املدين لتعزيز الحقوق والسعي إىل تحقيق
العدالة االجتامعية محل نزاعٍ ،ولكن ظهرت خالل السنوات األخرية طائفة أكرب من
الدول التي تهاجم املجتمع املدين ،مبا فيها الدول الدميقراطية ظاهريا ،إىل جانب تزايد
املجموعات املناهضة للحقوق التي تصنف نفسها يف فلك املجتمع املدين ولكنها تهاجم
أعامل املجتمع املدين الذي يكتيس مرشوعي ًة وميلك تو ّجها حقوقيا .واستُحدثت أساليب
جديدة لفرض القيود ،مبا فيها االستخدام املتزايد للهجامت عىل شبكة اإلنرتنت ،والرقابة،
واملراقبة ،وقوانني "األخبار الزائفة" ،يف حني تتعرض االحتجاجات يف العديد من البلدان
تحسن املجتمع املدين يف التعبري عن املشكلة ،بنرش الوعي
لقمعٍ
وحيش .واستجاب ًة لذلكّ ،
ٍّ
والعمل بصورة جامعية ،ووضع اسرتاتيجيات املرونة والتضامن والدعم الدوليَني.
ما الذي ميكن للمجتمع املدين حاليا أن يقوم به أيضا للمقاومة والفوز يف النقاش
بشأن الفضاء املدين عىل الصعي َدين الوطني والدويل؟ ما الدعم اإلضايف الذي يحتاجه
املجتمع املدين لتعزيز مرونته إزاء االعتداءات؟
2.السياسة يف حالة تغير مستمر والدميقراطية يف خطر
شهدت العديد من السياقات اضطرابات سياسية ورفضا للقواعد املتعلقة مبامرسة السياسة
والدميقراطية .وأعاد العديد من الرؤساء كتابة الدساتري ليرتشّ حوا لفرتات إضافية ويخوضوا
انتخابات مل تكن حر ًة أو نزيه ًة .وظهرت مجددا النزعة القومية والشعبوية اليمينية يف
العديد من السياقات ،والتي يؤججها السياسيون والجامعات املناهضة للحقوق التي تنرش
املعلومات املغلوطة وتح ّرض عىل الكراهية لزرع االنقسامات .ويتبنى الكثري من األشخاص
مواقف أكرث تطرفا .ويف خضم االستقطاب ،أصبح النقاش العقالين وبناء التوافقات أصعب.
ونتجت عن ذلك اعتداءات عىل أعامل املجتمع املدين الرامية إىل تعزيز الحقوق والدفاع
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متهيد

عن الدميقراطية وفرض املساءلة .ويف الوقت نفسه ،ما فتئت تظهر ابتكارات يف التنظيم يف أعقاب الجائحة اندفاعا نحو تحقيق النمو باستخدام الوقود الكربوين.
والحشد ،وشهد التقلب السيايس صعود كوادر جديدة من القيادات السياسية النسوية
كيف ميكن أن يحافظ املجتمع املدين عىل زخم االحتجاجات املناخية ،ويكون يف
الشابة امللتزمة بالحوار والعدالة االجتامعية واتخاذ إجراءات تتعلق باملناخ.
طليعة الجهود الرامية إىل إيجاد حلول مثل االتفاقات البيئية الجديدة والتجمعات
املعنية باملناخ ،ويع ّمم العمل املناخي يف كل عملنا؟
كيف ميكن أن يعمل املجتمع املدين مع قيادات تقدمية ناشئة؟ كيف ميكن أن يتزعم
املجتمع املدين الحملة ضد التطرف ويعزز تجديد االحرت
االختالفات؟ام للمعايري الدميقراطية ،مبا يف 5.حتدي اإلقصاء الهيكلي والدفاع عن االختالف
ذلك تجاه املعارضة والحوار بغض النظر عن
أُحرز تقد ٌم يف تحدي اإلقصاء الهيكيل الذي يحد من حقوق الكثري من الناس وفرصهم.
3.تأثيرات الرأسمالية املفرطة
وسلطت أعامل املجتمع املدين ،مبا فيها االحتجاجات والحمالت والتقايض ،الضوء عىل
العنرصية املتجذرة والتحيز الجنساين وكراهية املثليني .ويف خضم السعي نحو تحقيق
تأججت الكثري من االحتجاجات يف اآلونة األخرية بسبب الكشف عن فسا ٍد كبريٍ ،والتهديد املساواة ،تعمل العديد من الحركات جاهد ًة من أجل االعرتاف بالتنوع واالختالف واالحتفاء
بتقليص الخدمات األساسية العمومية ،والصدمات االقتصادية؛ وشكلت الزيادات التي بهام بدل االكتفاء باإلدماج .ووضعت املوجات املتتالية الحتجاجات حركة "حياة السود
تبدو طفيفة يف أسعار املواد األساسية نقطة تحول يف االنتفاضات التي كشفت عن مطالب مهمة" إطارا جديدا للعنرصية ،وأوضحت أنها مشكلة منهجية متجذرة يف التفاعالت
بتعديالت سياسية واقتصادية عميقة .ويرفض الناس عىل نحو متزايد النموذج االقتصادي االجتامعية واملؤسسات .وحققت الحركات املعنية مبجتمع امليم وحقوق املرأة مكاسب
َ
األرباح املتزايدة باستمرار
الذي يعزز
َ
وتحويل املجال العام نحو نظام السوق عىل حساب من خالل االعرتاف بالحقوق .ولكن نجاحاتها جذبت ردود فعل عنيفة مناهضة للحقوق.
االقتصادية
املساواة
عدم
حت
والبيئية.
االجتامعية
الحامية
وتدابري
العامل
حقوق
وأضْ
وأذىك أنصار الشعبوية والقومية عىل نحو متزايد حروبا ثقافية ،مام ع ّرض الفئات املستبعدة
التجارية
املؤسسات
وتعد
املستقرة.
غري
العاملة
تكريس
ويجري
قبل
ذي
من
وضوحا
أكرث
للمزيد من التهديدات .وتتعرض املعايري واالتفاقيات الدولية ،مبا فيها حقوق املرأة ،لهجوم
الحقوقية،
واالنتهاكات
املدين
الفضاء
تستهدف
التي
لالعتداءات
رئيسيا
مصدرا
الضخمة
جديد.
والسيام ضد املدافعني عن البيئة والشعوب األصلية وحقوق ملكية األرايض .ور ًّدا عىل
ذلك ،يعمل املجتمع املدين عىل التخطيط للمبادرات االقتصادية ،ومنارصة حقوق العامل،
كيف ميكن أن يتجاوز املجتمع املدين ردود الفعل العنيفة ،وينتقل من االعرتاف
ومساءلة املؤسسات التجارية الضخمة.
باملشكلة إىل التغيري الحقيقي ،وتكون مامرساتنا الخاصة متداخلة ،ونتحدى مواقفنا
وسلوكياتنا املتجلية يف أوجه عدم املساواة الهيكلية والتي تعيد إنتاج هذه الالمساواة؟
كيف ميكن للمجتمع املدين أن يطور التثقيف االقتصادي عىل نحو أفضل ،ويتفاعل مع
غضب الناس تجاه
الوضع االقتصادي ،ويع ّزز مناذج اقتصادية أكرث نزاهة واستدامة من 6.صعود وسائل التواصل االجتماعي واقتصاد املعلومات املغلوطة
أجل التعايف من الجائحة؟
فرصا جديد ًة يف عمل املجتمع املدين ،ولكن استمرار
أتاح ازدهار وسائل التواصل االجتامعي ً
4.االعتراف بأزمة تغير املناخ
االنقسامات الرقمية أصبح أيضا واضحا يف ظل الجائحة .وأثبتت منصات وسائل التواصل
االجتامعي أنها أرضية خصبة للقوى املستبدة واملناهضة للحقوق .ويبدو أن املعلومات
انطالقا من القطب الشاميل ،ووصوال إىل أسرتاليا عن طريق األمازون ،دق املجتمع املدين املغلوطة وخطاب الكراهية ونظريات املؤامرة أصبحت أكرث حدة من ذي قبل .وأذكتها
ناقوس الخطر بخصوص تغري املناخ .وجعلت االحتجاجات الجامهريية
املطالب املتعلقة عم ًدا الدول والجامعات السياسية لتشويه الخطاب والتسبب يف االرتباك والخالف ،داخليا
ٍ
د
والتهدي
ة
أزم
يف
خ
باتخاذ إجراءات تتعلق باملناخ قضي ًة رئيسي ًة .ومن الواضح حاليا أن املنا
َ
َ
و ُدوليا .وت ُستخدم ملهاجمة املجتمع املدين والفئات املستبعدة وأي شخص يدافع عن
وعىل
استبعادا.
الفئات
رش ،مام يؤثر عىل كل شخص ولكنه يؤثر بصور ٍة أسوأ عىل أكرث
مبا ٌ
الحقوق .وتشكل القدر ُة عىل نرش املعلومات املغلوطة برسعة كبرية واالستفادة منها جز ًء
وأصدرت
الكربون
دة
ي
محا
أهداف
عن
ات
ر
اإلدا
من
العديد
أعلنت
االحتجاجات،
ضغط
إثر
َ
ال يتجزأ من منوذج األعامل الخاص بوسائل التواصل االجتامعي ،وهو ما ُصمم ليؤدي إىل
باملناخ
املعنية
املواطنني
تجمعات
مثل
مناذج
وأظهرت
املناخية،
الطوارئ
حالة
عن
إعالنات
ٌ
سلوك قهري عن طريق تدفق البث الذي يضم محتوى غري موثوق .وتهيمن حاليا املنصات
إمكانية إحداث تغيريٍ .ولكن القادة السياسيني والقطاع الخاص لن يتخذوا إجراءات املصممة لبيع اإلعالنات عىل الخطاب السيايس وال تهتم كربى رشكات وسائل التواصل
باملستوى املنشود دون مواصلة املجتمع املدين الضغط .وال توجد حاج ٌة إىل التشدق
بالكالم االجتامعي بتفكيك اقتصاد املعلومات املغلوطة املربح.
وإمنا إىل اتخاذ إجراءات حقيقية تتعلق باملناخ ت ُنهي االعتامد عىل الوقود األحفوري وتحرتم
البيئات الطبيعية .وتتمثل املخاوف الحالية يف أن تشهد خطط استئناف النشاط االقتصادي
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كيف ميكن أن يستخدم املجتمع املدين وسائل التواصل االجتامعي لتعزيز عملنا دون
أن يكون متواطئا يف اقتصاد املعلومات املغلوطة؟ ما املنصات البديلة التي ميكن نرشها
لتحسني جودة الخطاب السيايس؟

كيف ميكن أن يعمل املجتمع املدين بصورة جامعية ويستفيد من عودة انخراط
الواليات املتحدة األمريكية يف مرحلة ما بعد ترامب لفتح قضية جديدة متعلقة
بتعددية األطراف ،وجعل مؤسسات األمم املتحدة أكرث دميقراطية وارتكازا عىل الناس؟

ميتد حاليا دور الصني العاملي ليتجاوز دبلوماسية البنية التحتية ،حيث تستخدم قروضا
ومشاريع ضخمة لتأمني الدعم .وجعلت الدولة الصينية نفسها جهة فاعلة رئيسية عىل
الصعيد العاملي ،بأدائها عىل نحو متزايد دورا طليعيا يف مؤسسات متعددة األطراف .وبذلك،
تفرض قواعد جديدة يف مجال التنمية ،وتركز عىل منو السوق بقيادة الدولة ،وتفصل
الدميقراطية عن التنمية ،وتقمع حقوق اإلنسان .ويف الوقت نفسه ،تعزز روسيا االضطراب
السيايس يف الدول التي يبدو أنها تقف عقب ًة يف طريق طموحات قائدها .ويستعمل كالهام
قوتهام االقتصادية للحد من النقد الصادر عن الدول التابعة ،يف حني يستفيد القادة الذين
يريدون تحقيق التنمية االقتصادية دون دميقراطية من منوذج الصني .ولكن ،يتزايد الوعي
العاملي بتكاليف هذا النموذج الباهظة عىل حقوق اإلنسان ،عىل النحو الظاهر يف منطقة
شينجيانغ ،وكام تظهره املقاومة الشعبية الواسعة ملشاريع الطاقة والبنية التحتية الصينية يف
أمريكا الالتينية.

يهيمن النزاع عىل تجربة الكثري من الناس يف العديد من املناطق منها الساحل وسوريا
سالم .ويتسم واقعهم
واليمن .ومل يج ّرب العديد من األطفال والشباب ق ّط معنى العيش يف ٍ
اليومي باالنتهاكات الحقوقية واستهداف الفئات املستبعدة والنزوح الطويل األجل .وهوجِم
ٍ
إجراءات ،وبخاصة
الحيز املتاح للعمل اإلنساين .وأ ّدى إخفاق النظام الدويل يف اتخاذ
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،إىل عواقب مدمرة عىل أرض الواقع .وتعزز الصناعاتُ
العسكرية املدعومة من الدولة استخدا َم أسلحة الحرب واملراقبة التطفلية ،وتتبنى الدول
عىل نحو متزايد نُه ًجا ذات طابع عسكري وأمني لقمع املعارضة ،وتستخدم األسلحة الثقيلة
وتكنولوجيا الطائرات املسرية يف سياقات مدنية .ويف املقابل ،قاد املجتمع املدين الجهود
الرامية إىل بناء السلم الشامل ،وإرشاك املجتمعات املحلية املترضرة يف عمليات السالم،
ووضع قواعد عاملية جديدة متعلقة باالتجار باألسلحة واألسلحة النووية.
كيف ميكن أن يساعد املجتمع املدين يف بناء سالم شامل والنهوض بعا ٍمل مج ّر ٍد من
السالح؟

 .7نقل الدول املارقة مناذجها إلى نطاق عاملي

 .9واقع النزاع والتسليح

كيف ميكن أن يعيد املجتمع املدين تأكيد القواعد الدولية لحقوق اإلنسان يف مواجهة
صعود الدول القمعية مثل الصني وروسيا ،ويعيد ربط التنمية بالدميقراطية ،ويستفيد
من القلق املتزايد بشأن التأثري الفظيع لهذه النامذج السياسية واالقتصادية عىل حقوق  .10أشخاص جرت تعبئتهم حديثا وأشكال جديدة للمجتمع املدني
اإلنسان؟
حدد املجتمع املدين برنامج العمل مرارا وتكرارا .وأعملَت االحتجاجاتُ الجامهريية
 .8محاصرة تعددية األطراف
وغيت الحركات املعنية
والحمالتُ اإللكرتونية اإلبدا َع لتجذب األنظار وتتصدر العناوينَ ّ .
بالعدالة العرقية وحقوق املرأة ومجتمع امليم والعمل املناخي ،الخطاب والتصورات برسعة
سعى املجتمع املدين إىل تعميق انخراطه يف النظام الدويل باعتباره ساح ًة رئيسي ًة إلرساء مدهشة .وأصبحت قوة االحتجاجات واضح ًة بعدما تح ّدت موج ٌة من الحركات الشعبية
ٍ
وغيتها أحيانا .وترتكز العديد من الحركات اليوم عىل جيلٍ
جديد من األشخاص
القواعد ،ومامرسة املساءلة ،ووضع حلول عاملية للمشكالت املل ّحة .وخالل السنوات العرش الحكومات َّ
املاضية ،ساعد املجتمع املدين عىل تجسيد االلتزامات مثل اتفاق باريس وأهداف التنمية الذين يضعون هياكلهم الخاصة باملشاركة والنضال .ويشارك الكثري من الشباب ألول مرة،
املستدامة وعمل منذ ذلك الحني عىل مساءلة الدول بشأنها .ويستخدم املجتمع املدين وتؤدي العديد من النساء أدوارا قيادية ،ويؤكد الكثريون من الفئات املستبعدة قيمة
األدوات التي يقدمها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة لفحص سجالت الدول رؤيتهم للعامل .إنهم جبهة املجتمع املدين ،بتحديهم االفرتاضات القدمية عن طبيعة املجتمع
يف مجال حقوق اإلنسان فحصا دقيقا والدفع من أجل تقوية أدائها يف هذا املجال .ولكن املدين وطريقة عمله.
جلبت التحوالت السياسية الداخلية تداعيات متعددة األطراف .وإىل جانب الصني وروسيا،
تفرض الدول التي اتجهت نحو االستبداد سيادة ضيقة وتتحدى أدوار املؤسسات الدولية،
ما اإلمكانات املتاحة لتجديد املجتمع املدين؟ كيف تحتاج النامذج والنهج التقليدية
من خالل جملة أمور منها االنسحاب وتخفيض التمويل واإلضعاف من الداخل .وتشكل
للمجتمع املدين إىل التغيري وكيف ميكن لفئات املجتمع املدين القامئة االرتباط بالطاقة
قومية اللقاح أحدث مظاهر رفض التعاون الدويل .ويُلحق الدو ُر املتزايد للقطاع الخاص
االحتجاجية ،وتعزيز رحالت املشاركة وتقديم املساعدة لتحقق التعبئة األثر املنشود؟
ويعيق املساءل َة عىل نحو أكرب .ومع ذلك ،ظهرت
يف املؤسسات الدولية الرض َر باملصداقية
ُ
جليا الحاجة امللحة ملعالجة املؤسسات الدولية املشكالت العابرة للحدود مثل أزمة املناخ،
والجائحة ،والنزاعات.
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املصادر
املقابالت

●لينا أبو حبيب ،ناشطة نسوية" ،لبنان :ينبغي التعامل مع هذه األزمة برؤية نسوية"23 ،
أيلول/سبتمرب 2020
● أولوغبيك أزميوف ،مؤسسة "ليغل بروسبرييتي" (" ،)Legal Prosperityقريغيزستان:
خيار املواطنني يف االستفتاء سيكون حاسام ملستقبلنا" 29 ،آذار/مارس 2021
●رافاييل باريو دي ميندوثا ،مجموعة "بروبويستا سيودادانا" (" ،)GPCبريو :النقاش
الدستوري اكتىس أهمية جديدة نتيجة االحتجاجات" 20 ،كانون الثاين/يناير 2021
●ماريا إميليا برياثاتيغي ،منظمة الشفافية الدولية" ،مجموعة الـ :20املجتمع املدين يُعامل
ٍ
كرشيك من الدرجة الثانية؛ ال ُيسمع يف كثري من األحيان لتوصياته" 27 ،شباط/فرباير
2020
●كارلوس برييوس سولورثانو ،شبكة شباب أمريكا الوسطى (Red Juvenil
" ،)Centroamericanaكوستاريكا :االحتجاجات سلطت الضوء عىل مشكالت هيكلية
قامئة" 27 ،كانون الثاين/يناير 2021
●كيت بيست ،الحركة االتحادية العاملية  -معهد السياسات العاملية " ،الذكرى  75إلنشاء
األمم املتحدة :املجتمع املدين بحاجة إىل أن يكون ضمريَ املجتمع الدويل" 1 ،ترشين األول/
أكتوبر 2020
●يايل برومربغ ،مؤسسة أندرو غودمان" ،الواليات املتحدة األمريكية :انتخابات  2020والية
سياسية وأخالقية ضد الفاشية" 16 ،كانون األول/ديسمرب 2020
●هاميلك شاهني ،منظمة "مانيفيستو سيودادانو" ( ،)Manifiesto Ciudadanoوأديس
ثن ماريت ،تحالف أليانزا للمنظامت غري الحكومية (" ،)Alianza ONGالجمهورية
الدومينيكية :األيام املقبلة قد تحمل تغيريا إيجابيا" 4 ،آب/أغسطس 2020
●غاال دياث النغو ،مركز تنفيذ السياسات العامة من أجل اإلنصاف والنمو (،)CIPPEC
"كوفيد :19-نحن بحاجة إىل السياسات العامة التي تحد من أعامل الرعاية غري املدفوعة
األجر وتعيد توزيعها" 12 ،آب/أغسطس 2020
●ليونيد درابكني" ،أو يف دي-إنفو" (" ،)OVD-Infoروسيا :ميكن توقع أن يزداد النضال يف
مجال حقوق اإلنسان ر ًّدا عىل القمع" 25 ،ترشين الثاين/نوفمرب 2020
●هريمان دواريت ،مؤسسة " ،Fundación Igualitxsكوستاريكا :مبجرد تحقيق تغيري قانوين،
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ينبغي أن تواصل السياسات العامة الرتكيز عىل اإلقصاء الهيكيل" 30 ،حزيران/يونيو 2020
●إليف إيي ،منظمة " ،Mor Çatıتركيا :إذا انسحبنا من اتفاقية إسطنبول ،فهذا يعني أننا ال
نؤمن باملساواة بني الجنسني" 10 ،آب/أغسطس 2020
●أندريا غريفا ،حركة الرسدين" ،إيطاليا :تُعنى حركة الرسدين ببناء الثقة يف النفس يف الجانب
التقدمي من السياسات" 3 ،ترشين الثاين/نوفمرب 2020
●مارسيال غيليرباند ،شبكة متطوعي شييل (" ،)Red de Voluntarios de Chileشييل :هذه
اللحظة التأسيسية التاريخية تحققت بفضل املواطنني" 4 ،أيلول/سبتمرب 2020
●ماريا أليسيا غوتيرييش ،الحملة الوطنية من أجل الحق يف اإلجهاض القانوين اآلمن واملجاين،
"اآلن ونحن معا ،اآلن بعد أن رأونا :النقاش حول قانون اإلجهاض العمد يف األرجنتني"
●باكو هانغ ،برنامج " ،VoteRunLeadبيجني :25وجود مزيد من النساء يف املناصب العامة
يعني حكومة أفضل ودميقراطية أقوى" 17 ،كانون األول/ديسمرب 2020
●دانييل هيفستا ،الحملة الدولية للقضاء عىل األسلحة النووية" ،توافق جميع الحكومات
اسميا عىل األقل -عىل أن تحقيق عامل بدون أسلحة نووية هو الهدف املنشود؛ لقد حانالوقت ملطالبتها بااللتزام بوعودها" 27 ،ترشين األول/أكتوبر 2017
●مايكل كاياتسا ،مركز حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل" ،مالوي :املجتمع املدين يتوقع أن
تضع الحكومة الجديدة الحقوق يف أولويات خطتها" 5 ،آب/أغسطس 2020
●رامي خوييل ،الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات" ،تونس :االستجابة الرسمية مل تراع
الجوانب الجنسانية للجائحة" 1 ،متوز/يوليو 2020
●كريستينا كولوس أوربان ،رابطة ترانسفانيليا للمتحولني جنسيا (Transvanilla
" ،)Transgender Associationهنغاريا :املتحولون جنسيا يُسلبون حقوقهم" 3 ،متوز/
يوليو 2020
●بيانوت كوتسان ،منظمة العفو الدولية يف تايالند" ،تايالند :الشباب يشككون يف الحكومة
التي تنتهك حقوقهم وتعرض مستقبلهم للخطر" 1 ،آذار/مارس 2021
●فيفيانا كرستيسيفيتش ،مركز العدالة والقانون الدويل" ،بيجني :25نحن مستاؤون من
التمييز وبصدد تحويل مطالبنا إىل أفعال" 23 ،آب/أغسطس 2020
●بو يك ،جمعية مساعدة السجناء السياسيني" ،ميامنار :إذا مل يُلغ هذا االنقالب ،سريتفع عدد
السجناء السياسيني أكرث بكثري" 10 ،شباط/فرباير 2021
متهيد

●كريستيان ليون ،منظمة "أسونتوس ديل سور" (" ،)Asuntos del Surبوليفيا :الجائحة
أصبحت مربرا لتشديد الرقابة عىل املعلومات" 10 ،آب/أغسطس 2020
●إلينا لوراك ،منظمة "ريكونويس.دو" (" ،)Reconoci.doالجمهورية الدومينيكية :نحن جز ٌء
من حركة عاملية مناهضة للعنرصية" 13 ،آب/أغسطس 2020
●يويو ميستا ،جمعية ستوب إيكوسايد (" ،)Stop Ecocideإبادة البيئة الطبيعية :ينبغي
محاكمة مدمري البيئة متاما كام ُيحاكم مجرمو الحرب" 22 ،شباط/فرباير 2021
●حياة مرشاد ،التجمع النسايئ الدميقراطي اللبناين" ،لبنان :التغيري يبدأ بإتاحة املجال
للمنظامت النسوية ذات القاعدة الشعبية" 17 ،حزيران/يونيو 2020
●ساندرا موران رييس ،ناشطة يف مجال حقوق املرأة ومجتمع امليم" ،غواتيامال :كانت
االحتجاجات انعكاسا للتنظيم االجتامعي واستقاللية املواطنني عىل حد سواء" 15 ،كانون
الثاين/يناير 2021
●محمد نضيفونا ،منظمة "جاستيس أكسس بوينت" (،)Justice Access Point-Uganda
"أوغندا :ال ميكن ألي مرشح أن يفوز يف االنتخابات دون أصوات الشباب" 13 ،ترشين
الثاين/نوفمرب 2020
●لورا أوبراين ،منظمة "أكسس ناو" (" ،)Access Nowالذكرى  75إلنشاء األمم املتحدة:
للميض قدما ،ينبغي أن تستمر األمم املتحدة يف متكني الوصول إىل املنصات الرقمية
املتاحة" 19 ،كانون الثاين/يناير 2021
●نيلسون أوالنيبيكون ،منظمة "سيتيزنس غرافل" (" ،)Citizens’ Gavelنيجرييا:
االحتجاجات العاملية املناهضة للعنرصية جدّ دت املطالبة مبساءلة الرشطة" 2 ,أيلول/
سبتمرب 2020
علم ها ٌّم عىل طريق إنهاء النزاعات
●ماركوس أوريانا ،هيومن رايتس ووتش" ،إسكاسوَ :م ٌ
البيئية يف أمريكا الالتينية" 12 ،شباط/فرباير 2019
●لفترييس بابايانايكيس ،منظمة "سوليداريتي ناو" (" ،)Solidarity Nowاليونان :نحتاج إىل
تغيري الروايات والسياسات املتعلقة بالهجرة" 17 ،شباط/فرباير 2021
●أدريان برييرا ،مبادرة شامل-جنوب (" ،)North-South Initiativeماليزيا :املهاجرون من
أُوائل الفئات املعرضة لإليذاء والتمييز خالل الجائحة" 27 ،نيسان/أبريل 2020
●برانكيتسا بيتكوفيتش ،معهد السالم (" ،)Peace Instituteسلوفينيا :استغلت الحكومة
الجائحة لتقييد االحتجاجات" 26 ,شباط/فرباير 2021
●باتريك بون ،باحث مستقل يف مجال حقوق اإلنسان" ،هونغ كونغ :قانون األمن القومي
ينتهك حرية التعبري ويكثّف الرقابة الذاتية" 27 ،آب/أغسطس 2020
●ماريا رشيد ،رابطة األرجنتني املعنية مبجتمع امليم (،)Federación Argentina LGBT
"األرجنتني :التغيري الثقايف أتاح التغيري القانوين ،والتغيري القانوين ع ّمق التغيري الثقايف"30 ،
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ترشين األول/أكتوبر 2020
●أبراجيتا سانجيتا ،ناشط يف مجال حقوق اإلنسان" ،بنغالديش :نحتاج إىل إصالح شامل
للنظام القانوين من أجل التصدي لالغتصاب" 5 ,آذار/مارس 2021
●براين شابريا“ ،مركز االنفتاح والتنمية يف أمريكا الالتينية” (" ،)CADALاألمم املتحدة:
يجب انتقاد نظام حقوق اإلنسان الحايل ،يف الوقت الذي مازال يُدافَع عنه" 16 ،شباط/
فرباير 2021
●مرينال شارما ،منظمة العفو الدولية يف الهند" ،الهند :تُها َجم منظامت املجتمع املدين التي
تهم لها ذات دوافع سياسية" 23 ،شباط/فرباير
تجرؤ عىل قول الحقيقة للسلطة بتوجيه ٍ
2021
●إيثان هي-سوك شني ،الفريق العامل املعني بالعدالة االنتقالية" ،كوريا الجنوبية :يواجه
املنشقون والنشطاء الكوريون الشامليون الضغط عىل نحو متزايد ليك يلزموا الصمت"6 ،
ترشين الثاين/نوفمرب 2020
●كليمنتينا سوتشاناو ،حركة إرضاب النساء البولنديات" ،بولندا :اخرتعنا أشكاال جديدة من
االحتجاج ألننا أُجربنا عىل ذلك" 1 ،أيلول/سبتمرب 2020
●مالغوزاتا شوليكا ،مؤسسة هيلسنيك لحقوق اإلنسان" ،بولندا :ستتعمق أزمة الدميقراطية
وحقوق اإلنسان" 15 ،أيلول/سبتمرب 2020
●إيفانا تيوفيلوفيتش ،املبادرات املدنية (" ،)Civic Initiativesرصبيا :األزمة السياسية
ستتعمق مع افتقار عدد كبري من الناس إىل التمثيل" 8 ،أيلول/سبتمرب 2020
●مايا توماس-دافيس ،منظمة " ،Legal Centre Lesvos AMKEحقوق املهاجرين :أوروبا
تتذ ّرع باملعاناة اإلنسانية ملنع الهجرة" 4 ،آذار/مارس 2021
●لرييك تومسون ،املركز الدويل لألبحاث يف مجال املرأة" ،بيجني  :25يجب أن ترتكز جميع
الجهود املبذولة لتحقيق املساواة بني الجنسني عىل القضايا املتقاطعة ونقل السلطة"4 ،
كانون األول/ديسمرب 2020
●ساندون تودوغاال ،منظمة " ،Law and Society Trustرسيالنكا :السيطرة عىل وسائل
اإلعالم منحت الحكومة ميزة مؤكدة" 18 ،آب/أغسطس 2020
●بريثا توبياس ،ناشطة يف مجال حقوق املرأة" ،ناميبيا :أججت اآلمال املشرتكة االحتجاجات
ضد العنف الجنساين" 26 ،كانون الثاين/يناير 2021
●أمايل تاور ،منظمة "الجئو املناخ" ( (" ،Climate Refugeesكوفيد :19-الالجئون دفعوا
مثنا باهظا خالل األزمة التي اعتقد الكثريون أنها أثرت علينا جميعا بالقدر نفسه"14 ،
آب/أغسطس 2020
●آسية توليسوفا ،مدافعة عن الحقوق البيئية واملدنية" ،كازاخستان :أًصبح الحجر الصحي
نوعا من الغطاء تستخدمه الحكومة الضطهاد املجتمع املدين" 22 ،أيلول/سبتمرب 2020
متهيد

●يولوفان وام ،ناشط يف مجال الحقوق املدنية" ،سنغافورة :أحزاب املعارضة مل تحصل عىل
تغطية مواتية من وسائل اإلعالم الحكومية ووجدت صعوبة يف الوصول إىل الناخبني"27 ،
متوز/يوليو 2020
●ناشط مجهول" ،بوروندي :انتخاب قادة جدد ليس مرادفا للدميقراطية" 19 ،آب/أغسطس
2020

ممثل مجهول إلحدى منظامت املجتمع املدين الدولية" ،الذكرى  :75أظهرت جائحة
● ٌ
كوفيد 19-أن املؤسسات املتعددة األطراف رضورية" 11 ،أيلول/سبتمرب 2020

املتحدثون يف احملاضرات املرئية
"نحن الشعوب :"...إعادة تصور الحوكمة العاملية عشية الذكرى الخامسة والسبعني ()75
إلنشاء األمم املتحدة 14 ،أيلول/سبتمرب 2020

تحدي اإلقصاء واملطالبة بالحقوق 3 ،كانون األول/ديسمرب 2020
كارولينا كاريرا ،مؤسسة -Humanasاملركز اإلقليمي لحقوق اإلنسان والعدل بني الجنسني،
شييل؛ تريي بالماك ،جمعية إصالح قانون اإلجهاض يف نيوزيالندا؛ أوليمبيا كاستيو ،الرابطة
املدنية للتواصل والتثقيف البيئي ،املكسيك؛ فهيمة هاشم ،ناشطة يف مجال حقوق املرأة،
السودان؛ ياسمني الله ،ناشطة حقوقية معنية بالروهينغا ،كندا؛ لورا فالينسيانو أريتا ،رابطة
املواطنني املعنية باإلجراءات االسرتاتيجية بشأن حقوق اإلنسان ( ،)ACCEDERكوستاريكا

ليان الداين ،مركز وصول لحقوق اإلنسان ،لبنان؛ يوليت إتيني ،منظمة أكشن إيد للمعونة
( ،)ActionAidهايتي؛ ميموري كاشامبا ،شبكة النساء األفريقيات للتنمية والتواصل
( ،)Femnetكينيا؛ بيفريل لونجيد ،Civil Society Partnership ،الفلبني؛ أين مناال ،مركز
اإلنصاف واإلدماج االجتامعي ( ،)Centre for Social Equity and Inclusionالهند؛
ألساندرا نيلو ،منظمة  ،Gestosالربازيل؛ جون رومانو ،شبكة الشفافية واملساءلة واملشاركة
( ،)TAP Networkالواليات املتحدة األمريكية؛ ناتايل سامراسينغ ،األمم املتحدة؛ دانييال
فانتشيك ،منظمة  ،Democracy Internationalأملانيا؛ فريغوس وات" ،التحالف من أجل تحدي العنرصية املمنهجة" :حياة السود مهمة" يف الواليات املتحدة األمريكية وخارجها2 ،
شباط/فرباير 2021
األمم املتحدة التي نحن بحاجة إليها" ،كندا
شيال دي كارفالو ،ائتالف  ،Coalizão Negraالربازيل؛ كيليس م ،حملة العمل املجتمعي
حالة الدميقراطية :االنتخابات يف ظل الجائحة 24 ،ترشين الثاين/نوفمرب 2020
بشأن توسيع السجون ( ،)CAPEاململكة املتحدة؛ دافيد موريو ،منظمة ،Dejusticia
كاين عبد الله ،تحالف املدافعني عن حقوق اإلنسان يف النيجر؛ جويل هاغي ،منظمة كولومبيا؛ أكسولييل نوتيواال ،ناشط يف مجال حقوق اإلنسان ،جنوب أفريقيا؛ إرسائيل
الشفافية الدولية يف نيوزيالندا؛ نيكوالي كفانتالياين ،جمعية نيو غروب ( New Groupأوغنساي أوالديبوبو ،احتجاجات نيجرييا  ،#EndSARSنيجرييا؛ كيم م .رينولدس ،مرشوع
 ،)Associationبيالروس؛ أونيسمو أولينغروموا ،تحالف املدافعني عن حقوق اإلنسان يف  ،Our Data Bodiesالواليات املتحدة األمريكية وجامعة كاب تاون ،جنوب أفريقيا
تنزانيا؛ ميشيل بيري ،منصة انخراط املواطنني ( )Citizens Engagement Platformيف
سيشيل؛ إيل كويروز ،مركز الدراسات ودعم التنمية املحلية ،بوليفيا؛ مايا ستويانوفيتش،
املبادرات املدنية ( ،)Civic Initiativesرصبيا؛ آن تويل ،عضو برملاين سابق يف الحزب
الوطني ،نيوزيالندا؛ ساندرا أوركويزا ،مركز كارتر ،الواليات املتحدة األمريكية
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متهيد

للتواصل معنــــــــــــــــا
🌐 civicus.org

📧 info@civicus.org

facebook

/CIVICUS

twitter @CIVICUSalliance
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