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نبذة عن هذا التقرير
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لتقديم يد املساعدة. وأحدثت  العامل، ظهر املجتمع املدين  عندما اكتسحت جائحة كوفيد-19 
منظامت املجتمع املدين فرقًا لدى الناس واملجتمعات املحلية املتأثرة بتبعات كلٍّ من الجائحة 
دور  أدائها  عىل  املدين  املجتمع  منظامت  تقترص  ومل  الدول.  اتخذتها  التي  الطوارئ  وتدابري 
املستجيبني يف الخطوط األمامية، بل عملت أيضا يف الدفاع عن حقوق اإلنسان خالل الجائحة، 
مبا يف ذلك حقوق الفئات الضعيفة واملستبَعدة. ويْعرض هذا التقرير بعض استجابات املجتمع 
املدين العديدة ألزمة كوفيد-19. ويربز كيف قّدمت منظامت املجتمع املدين املساعدة إىل الناس 
واملجتمعات املحلية، وكيف دافعت عن الحقوق وحافظت عىل العمل املدين من خالل وسائل 
جديدة وبديلة. ويكّمل املبادرات األخرى ملنظمة التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني 
)سيفيكس( الرامية إىل توثيق وفهم مختلف الطرق التي أثرت بها الجائحة عىل املجتمع املدين، 

مبا يف ذلك عواقبها املرتتبة عىل الفضاء املدين وموارد املجتمع املدين.

ويْعرض هذا التقرير اإلجراءات التي اتخذها املجتمع املدين ويُقّدم أصواته. ويستند إىل مجموعة 
والنشطاء،  املدين  املجتمع  قادة  مع  أُجريت  التي  املقابالت  من  سلسلة  فيها  مبا  املصادر،  من 
ودراسة استقصائية ألعضاء منظمة سيفيكس، وإسهامات أعضاء مجموعة Affinity للجمعيات 
الوطنية )AGNA( )وهي شبكة مكونة من جمعيات املجتمع املدين الوطنية ومنصات إقليمية(، 
ومجموعة متنوعة من املحارضات املرئية واملناقشات العامة، ومنشورات مرصد منظمة سيفيكس 

وتقاريره اإلعالمية.

أغلب  عىل  تأثريهام  تواصالن  وعواقبها  الجائحة  كانت  عندما  نرُش  الذي  التقريُر،  هذا  ويروم 
املجتمعات، إعطاَء ملحٍة عن طائفة متنوعة من أنشطة املجتمع املدين، مع اإلشارة إىل إسهامه 
واالبتكار.  لإلبداع  مصدرا  بكونه  ودوره  الحقوق،  عن  ودفاعه  لألزمة  استجابته  يف  الحيوي 
الدول  تسلكها  أن  ميكن  التي  السبل  بشأن  توصيات  ويقدم  األولية  الدروس  بعض  ويستخلص 
للجائحة  االستجابة  سياق  يف  معه،  والعمل  املدين  املجتمع  لتجهيز  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب 
والتعايف منها ومواجهة حاالت الطوارئ مستقبال، ليك يستطيع املجتمع املدين تلبية االحتياجات 

امللحة ويساعد يف معالجة القضايا األساسية التي تكشف عنها األزمات.

أشخاص يوزعون علب الطعام خارج مسجد التقوى يف نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. ©ستيفاين كيت/غيتي إميجز

https://www.civicus.org/index.php/covid-19
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/4388-open-letter-to-donors-accelerate-your-commitments-during-covid-19
https://monitor.civicus.org/COVID19/
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
https://monitor.civicus.org/
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أُصدر هذا التقرير مبساعدٍة كرميٍة من االتحاد األورويب. وتتحمل منظمة سيفيكس 

وحدها املسؤولية عن املحتويات الواردة يف هذا التقرير، والتي ال ميكن، بأي حال من 

األحوال، اعتبار أنها تعكس آراء االتحاد األورويب.
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التضامن يف زمن كوفيد-19

شّكل كوفيد-19 أزمة جديدة ومقلقة لنا جميًعا. ومع انتشار هذه الجائحة، توقع الناس عن حقٍّ أن 
يواجه قادة بلدانهم هذا التحدي ويقوموا بخيارات سديدة لحامية حياتهم وسبل معيشتهم. ودعوا 
الناس من  الحريات مؤقتا ومتكني  بتقييد  الفريوس  انتشار  قادتهم إىل تحقيق توازن صعب بني منع 

توفري احتياجاتهم األساسية.

وشهدت دوٌل قيام صانعي القرار فيها بخياراٍت سديدٍة عىل نطاٍق واسعٍ حّدت من انتقال الفريوس 
وتأثري تدابري الطوارئ. وكانت هناك أيضا أمثلة عىل قراراٍت كارثيٍة وفاسدٍة لخدمة املصالح الشخصية 

طالٌب يف إسبانيا يتظاهر رافعا الفتة كُتبت عليها العبارة التالية: “سواء عن بعد أو حضوريا، فإننا نريد تعليام جيدا”. © كارلوس غيل أندرو/غيتي إميجز

ملحة عامة

كلّف اتخاذها أرواح الناس وتقييد الحقوق وتداعيات متفاقمة. ويف حاالت كثرية، فرضت دوٌل قيودا 
مفرطة عىل الحقوق، واستخدمت بعضها بوضوح حالة الطوارئ كدريعة لرتكيز السلطة وقمع الحريات 

األساسية.

ولكن بينام اتجهت الكثري من األنظار إىل اإلجراءات التي اتخذتها الدول، اإليجابية منها والسلبية، كان 
الدور الحيوي الذي اضطلع به املجتمع املدين أقل تقديرا بكثري. وحتى يف الظروف الصعبة التي شهدت 
تقييد الفضاء املدين، كانت استجابُة املجتمع املدين رسيعًة وحيويًّة. فقد متّكن املجتمع املدين من تلبية 
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1.OVERVIEW5
االحتياجات، والدفاع عن الحقوق، وتشكيل مسارات جديدة للعمل املدين. وسارعت طائفة متنوعة 
من فئات املجتمع املدين يف بلد تلو اآلخر، إىل تلبية احتياجات أكرث املجتمعات تأثّرا باألزمة. وتدّخل 
يف كثري من األحيان املجتمع املدين حيث أخفق اآلخرون يف اتخاذ أي إجراء، وعمل عىل سّد الثغرات 

التي تركتها الدول والرشكات. 

تدابري  فرضت  التي  الدول  سياسات  آثار  تخفيف  عىل  املدين  املجتمع  استجابات  من  الكثري  وركزت 
اإلغالق وأوقفت العديد من جوانب الحياة اليومية، مام أثر أوال وبشكل أسوء عىل الفئات املستضعفة 
واملستبعدة. وفُرضت عىل وجه الرسعة يف كثري من األحيان تدابري اإلغالق وحظر التجول وغريها من 
القيود الطارئة، بقليٍل من اإلعداد وغالبًا دون إجراء مشاورات مع املجتمع املدين، وهو ما أدى إىل 
للنشاط  الشديد  التباطؤ  إثر  املساعدة عىل  الدول قدمت  العديد من  أن  عواقب غري متوقعة. ومع 
يواجهون  الناس  من  الكثري  جعل  مام  مالمئة،  األحيان  من  كثري  يف  تكن  مل  الخطط  فإن  االقتصادي، 
صعوبات مستمرة. وكثريا ما فشلت الدول يف مراعاة احتياجات فئات مستبعدة معيّنة. فعىل سبيل 
املثال، مل يتمكن العديد من األشخاص العاملني يف االقتصاد غري الرسمي من االستفادة من إجراءات 
الدعم التي اعرتفت فقط بالعمل الرسمي؛ ومل يستوف يف كثري من األحيان األشخاص غري املتوفرين عىل 
وثائق هوية رسمية، مبن فيهم املهاجرون غري الرشعيني، رشوط االستفادة من الدعم؛ وُهّمشت النساء، 
عىل سبيل املثال ال الحرص، يف خطط الدعم التي استهدفت الرجال بصفتهم أرباب األرس املعيشية. 

وعمل املجتمع املدين عىل تعويض هذا العجز عن طريق توفري الدعم الحيوي واملعلومات.

وإىل جانب التدابري التي اتخذها املجتمع املدين لتلبية االحتياجات األساسية، فقد عمل عىل الدفاع عن 
حقوق أصحابها الذين ُحرموا منها. وترّضرت مجموعٌة من الفئات من ضمنها النساء اللوايت أصبحن 
أكرث عرضًة بكثري للعنف الجنساين يف املنازل خالل فرتة اإلغالق، واألقليات اإلثنية والعرقية والدينية، 
وامليول  الهوية  وأحرار  الجنسانية  الهوية  ومغايرو  الجنسية  امليول  ومزدوجو  واملثليون  واملثليات 
ون بكونهم مصدرا للعدوى، واملرشدون  الجنسية وحاملو صفات الجنسني )مجتمع امليم( الذين يعريَّ
أو األشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات عشوائية حيث كانوا أكرث عرضة لخطر العدوى ومواجهة 
عقوبة خرق أنظمة الطوارئ. وعمل املجتمع املدين عىل رصد االنتهاكات الحقوقية وعرضها وإطالق 
أيضا إىل  املستبعدة ومنارصتها. وسعى  الفئات  التي خدمت بصورة أفضل  السياسات  حمالت بشأن 
مساءلة الدول عن القرارات املتخذة يف إطار استجابتها للجائحة، مبا يف ذلك القرارات الكربى والغامضة 

يف أحيان كثرية املتعلقة برشاء املوارد واستخدامها. 

واستجاب املجتمع املدين مع أن الجائحة شكلت أيضا أزمة له. وأُجربت منظامت املجتمع املدين عىل 
تأجيل العديد من األنشطة املربمجة، وإجراء محادثات عاجلة مع الجهات املانحة والعمل من أجل 
املوارد  توفري  يف  املدين  املجتمع  يعتمدها  التي  التقليدية  النُّهج  أن  إىل  نظرا  موظفيها،  رعاية  ضامن 

والتنظيم واجَهت مجموعة من التحديات. وأصبح الفضاء املدين أكرث تقييدا يف العديد من السياقات 
نتيجة تدابري الطوارئ. وحاول املجتمع املدين، حيثام أمكن، عقد رشاكة مع الدول والقطاع الخاص عىل 
السواء، مع أن الدول رأت يف منظامت املجتمع املدين يف حاالت كثرية منافسا لها عىل الظهور أو املوارد، 
أو عائقا أمام استجابتها. وعملت العديد من الدول عىل تقييد قدرة تلك املنظامت عىل العمل، بينام 

فّضلت حلفاءها من القطاع الخاص.

التحديات، مطلقا  اعتمد املجتمع املدين مرارا وتكرارا طريقة تفكري منفتحة يف مواجهة هذه  ولكن 
املوظفني  نرش  املدين  املجتمع  منظامت  وأعادت  واالبتكار.  واإلبداع  باملرونة  تتميز  الستجابٍة  العنان 
وتوزيع املوارد املالية لتلبية االحتياجات امللحة. وأرسعت هذه املنظامت التي تعطي عادًة األولوية 
ملنارصة الحقوق، يف إعادة توجيه عملها نحو تقديم الخدمات واإلمدادات األساسية، مبا فيها األطعمة 
والرعاية الصحية والدعم النقدي ملساعدة املجتمعات املحلية عىل تأمني معاشها. ووجدت منظامت 
املجتمع املدين التي تعمل عادًة بشكل وثيق مع املجتمعات املحلية طرقا أخرى لخدمة الناس الذين 
تعذر الوصول إليهم بالحضور العيني. وأصبحت تلك املنظامت يف كل مكان مصادر معلومات موثوقة 
وأعداًء للمعلومات املضلّلة. وإىل جانب إعادة انتشار منظامت املجتمع املدين القامئة، تشّكلت برسعة 
العديد من املجموعات املتعاونة الجديدة عىل مستوى األحياء، لتستفيد من املرونة املحلية وتتيحها. 
وأجريت االحتجاجات املطالِبة بالحقوق عىل شبكة اإلنرتنت أو وجدت طرقا بديلة للتجمع احرتمت 

التباعد الجسدي وتبّنت وسائل إبداعية للتعبري عن املعارضة.

بصفته  بها:  يضطلع  التي  واملرتابطة  األساسية  األدواَر  املدين  املجتمع  استجاباُت  أخرى  مرة  وأظهرت 
رشيكا موثوقا، وعامال متكينيا ومدافعا عن املجتمعات املحلية والفئات املستبعدة؛ وبصفته مْصدرا قيّام 
للدعم واملشورة واملعلومات؛ ومبثابة عنرٍص مصّحٍح أسايس إلخفاقات الدولة والسوق؛ ومنارٍص قويٍّ 
لوضع سياسات أفضل تصل إىل املجتمعات املحلية، وتلبي احتياجات الناس وتدعم حقوقهم؛ وبصفته 
مصدرا مهامًّ إلخضاع قرارات الدولة والقطاع الخاص للمساءلة وحاميًا ضد الفساد. ومل تكن يف السابق 
حاجٌة أكرب من اليوم إىل املجتمع املدين، والواضح أن الحاجة إىل التباعد الجسدي مل تكن عىل حساب 
التضامن االجتامعي؛ فقد برزت الحاجة إىل التضامن أكرث من أي وقت مىض ملساعدة كل شخص عىل 

املرور من هذه األزمة وتجاوز آثارها.

وكان ينبغي أن تتضح متاما يف تلك الفرتة مسألة عدم احتكار أّي أحٍد الحكمة، مبا يف ذلك الدول والقادة 
السياسيون؛ فقد كانت الحاجة لالعرتاف بالكثري من مصادر املعرفة واإلبداع واالبتكار واحرتامها، مبا يف 
ذلك املجتمع املدين وحكمة املجتمعات املحلية. وكان ينبغي اتخاذ قرارات صعبة، ولكن كان باإلمكان 
اقرتاح أكرث من استجابة واحدة للجائحة، ومل يكن رضوريا أن تبسط االستجابة سلطة الدولة وتركّزها، 
وتعاقب الناس وتقمع الحقوق. ومل تكن االستجابات مثالية، وال شك أن الخيارات الصعبة التي كان 

التضامن يف زمن كوفيد-19

http://civicus.org/documents/DV_During_COVID19.pdf
http://www.civicus.org/documents/Social-Security-Protocol-Arabic.pdf
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/open-letters/4346-open-letter-donors-and-supporters-must-act-to-ensure-civil-society-resilience-against-covid-19-pandemic
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التضامن يف زمن كوفيد-19

“غرام بهارايت ساميتي” )جمعية التنمية الريفية( يف الهند تستعد لدعم أرس املهاجرين خالل الجائحة. © رامشاندرا سايني

ينبغي اتخاذها أدت إىل بعض اآلثار السلبية. ولكن الدول التي كان أداؤها أفضل يف االستجابة للجائحة، بالحد من انتشارها وتقليل آثارها، هي تلك الدول التي أقرّت برضورة املوازنة بني تدابري الطوارئ واحرتام 
الحقوق، وأظهرت التعاطف، واسرتشدت باملشورة العلمية، وقّدمت معلومات واضحة ودقيقة، واحرتمت الفضاء املدين واعرتفت باملجتمع املدين بصفته رشيكا. وأما األداء األسوأ فكان للدول التي وضع حكامها 

ا. املصالح الحزبية يف املرتبة األوىل، وأهملوا الحقوق، وشّككوا يف العلم، ونرشوا املعلومات املضللة، وعاملوا املجتمع املدين بكونه عدوًّ

وال بد من توضيح أن االستجابة للجائحة وجميع االستجابات املستقبلية لألزمات وحاالت الطوارئ، تحتّم عىل الدول أن تعرتف بقيمة املجتمع املدين وتعمل عىل مساعدته وإقامة رشاكة معه، عرب مختلف 
أشكاله املتنوعة واستجاباته. وسيؤدي هذا األمر إىل استجابات مشرتكة وفعالة عىل نحو أكرب تحرتم الحقوق. ويجب استخالص الدروس القاسية من األخطاء املرتكبة خالل جائحة كوفيد-19 ليكون العامل جاهزا 

للتحديات املقبلة، مبا يف ذلك اإلجراءات املُتخذة بشأن أزمة املناخ.
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أنواع  بعض  ولوحظ  أفضل.  نحو  عىل  فهمها  من  أوال  بد  فال  املدين،  املجتمع  جهود  دعم  تَقّرر  إذا 
األساسية  االستجابة  مجاالت  أسفله  وترد  متنوعة.  وبأشكال  متعددة  سياقات  يف  الشائعة  االستجابة 
املحددة يف البحث. وتُظهر وجود كنز دفني من الخربات واملهارات والقدرات التي طُبقت وُصقلت 

خالل االستجابة للجائحة والتي ميكن االستناد إليها يف االستجابة لحاالت الطوارئ مستقبال.
منظامت  من  العديد  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  أسفله،  االستجابات  أنواع  أبرز  تحديد  من  الرغم  وعىل 
املجتمع املدين املذكورة يف هذا التقرير قّدمت أشكاال متعددة من االستجابات بصورة متزامنة. وكانت 
فعالة ألنها جمعت بوجه خاص بني استجابات مختلفة، مثل تقديم السلع والخدمات األساسية إىل 
املجتمعات املحلية، وتبادل املعلومات ومنارصة الحقوق أمام الدول، واستخدمت أساليب مختلفة يف 

الربط بني هذه االستجابات.

.https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/interviews :حة. ميكن االطالع عىل النسخ الكاملة للمقابالت عىل موقعنا اإللكرتوين التايل 1 جميع املقابالت الواردة يف هذا التقرير عبارة عن مقتطفات منقَّ

واتخاذ  العامة،  السياسات  منارصة  اسرتاتيجيات  بني  الجمع  إن 
املحيل،  املجتمع  ومتكني  الجامعية،  النزاعات  يف  قضائية  إجراءات 
أفىض إىل إحداث تأثري عىل نطاق أوسع مقارنًة بالتأثريات املحتملة 

نتيجة غياب هذا الرتابط بني االسرتاتيجيات.

سيباستيان بيلو، الرابطة المدنية
 من أجل المساواة والعدالة، األرجنتين1

االستجابات الرئيسية

الصحية  الرعاية  تقديم  يف  املوجودة  الفجوات  وسد  املايل  الدعم  وتوفري  األساسية،  الصحية  واملواد 
والدعم النفيس. ومع أن املجتمع املدين تعاون مع الدول حيثام أمكنه ذلك، مل ينتظرها للرشوع يف 
العمل، وتحرك يف كثري من األحيان برسعة أكرب من الدول. وتحّمل املجتمع املدين املسؤولية وأظهر روح 
القيادة ونّسق االستجابات التي أمكن توسيع نطاقها. ومل يكن األمر مرة أخرى يتعلق مبجرد بتوزيع 
املعونات التي جعلت الناس متلقني للمعونة، وإمنا بالوصول إىل مجتمعات محلية كانت تكابد املعاناة، 
واالستامع إىل احتياجات الناس والعمل عىل تلبيتها، باتباع سبٍل حفظت كرامة الناس وحقوقهم وأقرت 

بالتحديات الطويلة األجل وقصص اإلقصاء التي رافقت الجائحة.

أساسية  وخدماٍت  سلعٍ  من  إلحاحا،  الحاجات  ألشد  األحيان  من  كثري  يف  املدين  املجتمع  واستجاب 
حشدت  ماليزيا،  ويف  الصحية.  والرعاية  الطعام  ذلك  يف  مبا  الحياة،  عىل  الحفاظ  أجل  من  رضورية 
املاليزي  واملؤمتر  للدميقراطية،  املؤيد  بريسيه  ائتالف  فيها  -مبا  املحيل  املجتمع  هيئات  من  مجموعة 
للنقابات العاملية، وطيف من فئات املهاجرين والالجئني املجتمعية- لتوفري الطعام للعامل املهاجرين 
الذين فقد عدٌد كبرٌي منهم مصدر دخلهم الوحيد وتُركوا خارج خطط الدعم الحكومية، والسيام يف 
حال عدم توفرهم عىل الوثائق. وعىل هذا النحو، استجاب املجتمع املدين لالحتياجات التي حددها 
العامل املهاجرون وأبلغوا عنها. وبغض النظر عن هذه االستجابات الفورية، عمل املجتمع املدين عىل 

بلورة خطط دعم أطول أجال.
أنواع  مختلف  السياسات عىل  وواضعي  املانحة  والجهات  الدول  دعم  يقترص  أن  ينبغي  ال  وبالتايل، 
استجابات املجتمع املدين املحددة أسفله، بل أن يشمل أيضا متكني الروابط بني االستجابات وقدرة 
املجتمع املدين عىل العمل عىل جبهات مختلفة بصورة متزامنة. وأثناء الطوارئ، وعىل غرار أوقات 
أخرى، يجب االعرتاف مثال باملنارصة والتدقيق بكونهام دورين مرشوعني للمجتمع املدين، وال ينبغي 

أن تنحرص وظائف املجتمع املدين يف مجرد تقديم الخدمات رغم أهمية هذه الوظيفة.

تلبية االحتياجات األساسية

يف  وخاصة  متزايدًة،  حاجًة  املجتمعات  من  العديد  يف  املفروضة  الطوارئ  وتدابري  الجائحة  خلّفت 
صفوف الفئات املستبعدة واألشخاص الذين فقدوا دخولهم، تزامًنا مع عدم توفر العديد من الخدمات 
الجامعية. وكانت  النهارية واملالجئ واملطابخ  الرعاية  املدارس ومراكز  يف ظل إغالق مؤسسات مثل 
خطط الدعم الطارئة التي أطلقتها الدول يف كثريٍ من األحيان غري كافيٍة نظرا إىل حجم االحتياجات، أو 
أخفقت يف الوصول إىل أبرز الفئات الضعيفة واملستبعدة، بينام مل تتمكن شبكات السالمة االجتامعية 
القامئة من االستجابة للزيادة املفاجئة يف الطلب بعدما وجد العديد من الناس أنفسهم غري قادرين 

عىل رشاء املستلزمات األساسية. 
وأقدم املجتمع املدين عىل تلبية هذه الحاجة، من خالل تقديم الطعام، ومعدات الوقاية الشخصية، 

وكان هناك الكثري من القصص املشابهة األخرى الستجابة املجتمع املدين. ويف جميع أنحاء آسيا، قّدم 
ميثاق الشعوب األصلية اآلسيوية وأعضاؤه الطعام إىل مجتمعات السكان األصليني املحتاجة، مبا فيها 
املوجودة يف الهند حيث اشتدت العنرصية ضد السكان األصليني خالل الجائحة، مام أدى إىل طرد بعض 
الناس خارج منازلهم ومنعهم من ارتياد وسائل النقل العمومي وولوج متاجر البقالة. وشهدت الهند 
أيضا استجابة مئات منظامت املجتمع املدين، مبا فيها عىل سبيل املثال ال الحرص غونج وغرام بهارايت 
ساميتي ومهامتا غاندي سيفا أرشام التي حشدت طاقاتها ملساعدة املهاجرين والعامل غري الرسميني 
وسكان األحياء الفقرية، بتقديم الطعام واألقنعة واملطهرات ومنتجات النظافة الصحية يف فرتة الطمث. 
الرعاية  قطاع  يف  العاملني  إىل  الطعام  التطوعي  والعمل  الوحدة  أجل  من  الشباب  منظمة  وقدمت 
الصحية، إىل جانب الدعم املقدم إىل املترشدين وسكان األحياء الفقرية يف الهند. ويف ميامنار املجاورة، 
 172 إىل  الطعام، ووصلت  وزعت  التي  الجهات  تلك  )Soi Dog( ضمن  دوغ  كانت مؤسسة سوي 
أرسة من أرس العامل املهاجرين الذين توقف عملهم يف البناء والصناعات الرتفيهية. ووجد املترشدون 
يف اليابان، الذين يواجهون قدرا كبريا من وصمة العار االجتامعية وال يراهم يف أحيان كثرية واضعو 
التي  الطعام ومقاهي اإلنرتنت  التي يعتمدون عادًة عليها للحصول عىل  السياسات، مطابَخ الحساء 
ينامون عادة فيها مقفلًة. واستجابًة لهذا الوضع، عمل مركز دعم موياي للعيش املستقل مع إحدى 
مجموعات املجتمع املدين لتأسيس مطبخ حساء جديد، مع تقديم أكرث من 600 حزمة من األغذية يف 

شهر نيسان/أبريل لوحده.

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4507-argentina-we-must-counter-any-attempt-to-go-back-to-the-injustices-and-privileges-of-the-pre-pandemic-era
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4507-argentina-we-must-counter-any-attempt-to-go-back-to-the-injustices-and-privileges-of-the-pre-pandemic-era
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4389-malaysia-migrants-are-amongst-the-first-to-be-victimised-and-discriminated-during-the-pandemic
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4427-asia-under-the-pandemic-racism-against-indigenous-peoples-has-intensified
https://www.gbsjaipur.org/
https://goonj.org/
https://www.mahatmagandhisevaashram.org/help-india-fight-covid-19-pandemic/
https://www.gbsjaipur.org/
https://yuvaindia.org/
https://www.thephuketnews.com/soi-dog-distributes-relief-supplies-to-myanmar-workers-affected-by-covid-19-75873.php
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4439-japan-the-vulnerability-of-the-homeless-is-the-result-of-contemporary-society-s-built-in-social-exclusion
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موظفان يف منظمة املجتمع املدين “صليبيون من أجل حامية البيئة ورصد األوزون” يُركّبان محطة للمياه يف مجتمعٍ 

محيلٍّ يف الكامريون. © فونتو ديسموند

الكونغو  جمهورية  يف  الناس  من  املئة  يف   50 من  أقل  يحصل 
الدميقراطية عىل املياه النظيفة وبنية تحتية كافية للرصف الصحي. 
وسلوكياتهم  الناس  معارف  لفهم  غوما  مدينة  يف  تقييام  وأجرينا 
املبادئ  عىل  وبناًء  كوفيد-19.  بجائحة  يتعلق  فيام  ومامرساتهم 
الصحة،  ووزارة  العاملية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  التوجيهية 
دّربنا 50 متطوعا وثّقفنا بعد ذلك أكرث من 10 آالف شخص. وصنع 
أيضا  أقنعًة وّزعها عىل األطفال والشباب. وجمعنا  الشاب  فريقنا 

األغذية ومنتجات النظافة ووّزعناها. 

أحد الموظفين، مكتب اإلعالم والتدريب والتبادل والبحث من أجل 
التنمية، جمهورية الكونغو الديمقراطية

 وعملت منظمة Caminando Fronteras )الّسري عىل الحدود(، وهي منظمة مجتمع مدين تدعم 
املهاجرين يف املغرب وإسبانيا، مع رشكاء يف املدن الكربى عىل ضفتَي البحر املتوسط لتقديم اإلمدادات 
مع  التضامن  املدين، وهي  املجتمع  منظامت  من  أخرى  منظمة  الصحية. وعملت  واللوازم  األساسية 
قّفات  لتوزيع  املغرب  يف   ،)Solidarity with Women in Distress( للخطر  املعرضات  النساء 
ويف  ومراكش.  البيضاء  الدار  مدينتَي  يف  معزولة  أحياء  يف  القاطنات  العازبات  األمهات  عىل  األغذية 
مسّن   1000 من  أكرث  لتزويد  البانتو  إكامفا  منظمة  تعبّأت  أفريقيا،  جنوب  يف  تاون  كيب  بلدات 
باألغذية ومواد النظافة الصحية. ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية، عمل مكتب اإلعالم والتدريب 
والتبادل والبحث من أجل التنمية )BIFERD(، وهو منظمة مجتمع مدين تعمل عىل الصعيد الوطني، 

مع رشكاء لتوزيع األغذية واألقنعة.

الفقرية  األحياء  وسكان  املهاجرين  لدعم  جهودنا  كثفنا  لقد 
واملُياومني. وطبخ املوظفون واألعضاء واملتطوعون الطعام، وخيطوا 
األقنعة القابلة للغسل، وأنتجوا املناديل الصحية، وأعدوا املعقامت. 
أكرث  إىل  الغذائية  الحبوب  من  ومجموعة  األغذية  علب  وقّدمنا 
الثمن ومعقام  30 ألف شخص، وأقنعة قابلة للغسل زهيدة  من 
والفتيات.  النساء  آالف  إىل  الصحية  واملناديل  2000 شخص،  إىل 
العودة إىل قراها األصلية  60 أرسة مهاجرة كانت تحاول  وتلقت 

دعاًم منا للسفر.

بافاني كوسوم، غرام بهاراتي ساميتي، الهند

فإن  مجانية،  إمدادات  تكفل  أن  دون  إلزاميا  القناع  ارتداء  الدولة  فيها  جعلت  التي  الكامريون  ويف 
منظمة صليبيون من أجل حامية البيئة ورصد األوزون )CEPOW(، وهي منظمة مجتمع مدين تقوم 

http://www.civicus.org/covid-19#stories
https://globalhumanrights.org/blogs/pivoting-to-protect-the-health-and-rights-of-migrants-in-morocco/
https://www.africanews.com/2020/04/13/covid-19-moroccan-ngo-delivers-food-aid-to-single-mothers/
https://ikamva.org.za/
http://biferdong.blogspot.com/
http://biferdong.blogspot.com/
http://biferdong.blogspot.com/
http://www.civicus.org/covid-19#stories
https://www.facebook.com/CEPOW1/
https://www.facebook.com/CEPOW1/
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عادًة بحمالت عن القضايا البيئية، أعادت توجيه عملها نحو توزيع األقنعة وإنتاج املعقامت وتركيب 
األوعية لغسل اليدين. ويف البلد نفسه، قام بالعمل ذاته مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية يف أفريقيا، 
وهو منظمة مجتمع مدين تكرس عادًة وقتها ملنارصة حقوق اإلنسان وتعزيز الحوكمة الدميقراطية، 
بينام جمع ركن الشباب املحيل العلامء الشباب لتصنيع معقم مجاين وتوزيعه عىل املجتمعات املحلية 

التي تفتقر إىل املياه النظيفة. 

تضطلع املنظامت املدنية ومنظامت حقوق املرأة بأدواٍر حيوية 
من خالل تقديم الدعم النفيس والقانوين بوجه خاص إىل النساء 
بشأن  الوعي  وبث  الجنساين،  العنف  من  الناجيات  والفتيات 
اإلنرتنت  خالل  من  والسيام  الحالية،  لألزمة  الجنساين  التأثري 
ووسائل التواصل االجتامعي، والدعوة إىل اتخاذ إجراءات أفضل 
والتزام الحكومة واملسؤولني بحامية حقوق النساء، ودعم توزيع 
املعونة الغذائية وتوفريها وتقديم مساعدات عينية أو نقدية إىل 

األرس والنساء املحتاجات.

حياة مرشاد، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

واستجاب أيضا املجتمع املدين بتقديم الخدمات الصحية الرضورية. وترضرت بوجه خاص مجتمعات 
السكان األصليني ترضرا كبريا يف الربازيل بسبب كوفيد-19 وتدابري الطوارئ، ومل يكن دعم الدولة 
 Health الربازيلية  املدين  املجتمع  منظمة  أسست  األمازون،  منطقة  يف  ذلك،  عىل  وردًّا  كافيًا. 
Expeditionaries )الحمالت الصحية( مستشفيات مؤقتة، ليك يتمكن الناس من الحصول عىل 
عالج قرب منازلهم بدل السفر ملسافات طويلة إىل مستشفيات املدن، بينام عملت جامعات السكان 
املساعدات  وصول  تعّذر  عندما  وتوزيعها  الغذائية  السالل  لرشاء  املحليني  املسؤولني  مع  األصليني 
الخدمات  توفري  املبارشة  اإلغاثة  منظمة  أيضا  كّملت  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ويف  الحكومية. 
الصحية الرسمية، بتقديم املعدات والِخيم للتمكن من فرز املرىض خارج املستشفيات للمساعدة 
عىل تفادي العدوى. ويف شييل، ركزت Movimiento Salud en Resistencia )حركة الصحة يف 
املقاومة( التي تأسست خالل االحتجاجات الواسعة التي شهدها عام 2019 واالنتقادات املستمرة 
لنظام الرعاية الصحية يف البلد، عىل إجراء دورات تدريبية يف مجال الصحة وتطهري األماكن العامة، 
إىل جانب تثقيف عموم الناس بشأن جائحة كوفيد-19، وتقييم فشل الدولة يف القيام بذلك كله 
بصورة كافية. وباملثل، فإن الحركة االحتجاجية املعروفة بالحراك يف الجزائر التي أجربت يف عام 
يف  واستمرت  التنحي  عىل  طويلة،  لفرتة  الرئاسة  توىل  الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس   2019
املطالبة بإجراء تغيري سيايس أكرب عندما تفّشت الجائحة، أعادت التنظيم لتقّدم معدات الحامية 
اإلمدادات  وتقدم  أمكن،  حيثام  املحلية،  السلطات  مع  رشاكة  وتقيم  املستشفيات  إىل  الشخصية 

الغذائية.

واضطلعت جامعات املغرتبني يف كثري من األحيان بدور محوري يف حشد املساعدات األساسية: فقد 
 We Are All( ”قّدمت مجموعة من املغرتبني يف الواليات املتحدة تحمل اسم “نحن كلنا دومينيكيون
Dominican( دعام مّكن 250 أرسة يف الجمهورية الدومينيكية من الحصول عىل األغذية الرضورية 
وإمدادات أخرى ملدة ثالثة أشهر. ويف سياق اليمن الذي مزّقته النزاعات، نقلت مؤسسة الغذاء من 
أجل اإلنسانية )Food4Humanity(، وهي إحدى منظامت املجتمع املدين ذات القيادة النسائية، 
التمويل من املغرتبني اليمنيني لدعم تدريب حوايل 200 عامل شاب يف القطاع الصحي، متجاوزين 
العامل  تحويالت  وكانت  رسمية.  قنوات  خالل  من  بالدعم  األحيان  من  كثري  يف  املقرتن  الفساد 
املهاجرين إىل أرسهم يف البلد األم مصدر دعم آخر أسايس يف العديد من مجتمعات دول الجنوب.

وميكن أن تقوم املؤسسات الدينية أيضا بدوٍر مهٍم. ففي الواليات املتحدة األمريكية، استفادت منظمة 
املجتمعية  املطابخ  استخدام  بإعادة  الدينية،  املامرسات  من   )United Sikhs( املتحدون  السيخ 
الكبرية ملعابد السيخ يف تقديم الوجبات الرئيسية إىل املحتاجني، مبن فيهم كبار السن الذين يْحتمون 
يف منازلهم واألشخاص غري القادرين عىل تحمل تكاليف الطعام، مع متكني الناس من طلب املساعدة 
عرب رقم للطوارئ وموقع إلكرتوين مخّصَصني لهذا الغرض. و وفرت معابد السيخ أيضا الطعام واملياه 

اللوايت كانت  النيجرييات  النساء  العصابات خالل اإلغالق بكل بساطة عن آالف  ويف إيطاليا، تخلت 
تتاجر بهن وتستغلهن يف مجال الجنس. ومل يستطعن طلب املساعدة من الدولة نظرا إىل عدم توفرهن 
عىل وثائق رسمية. وتدخلت فئات املجتمع املدين بتوزيعها الطعام بانتظام. ويف مدينة نابويل، أسست 
من  وغريها  غذائية  حزم  لتقديم  ممولًة جامعيا  مبادرًة   )Dedalus( ديدالوس  التعاونية  املجموعة 
املساعدات. وإىل جانب ذلك، عمل املجتمع املدين عىل دعم العدد املتزايد من النساء الراغبات يف 
قطع عالقتهن باملتاجرين بهن، وقّدم الدعَم النفيس، وهو مجال أهملته الدولة يف عملياتها يف العديد 

من البلدان، مع أن زمن الجائحة شهد ارتفاع احتياجات الصحة النفسية.

وواجهت مجموعة من الفئات تحديات متزايدة متعلقة بالصحة النفسية من بينها العديد من الشباب 
وامليول  الهوية  وأحرار  الجنسانية  الهوية  الجنسية ومغايري  امليول  واملثليني ومزدوجي  املثليات  من 
الجنسية وحاميل صفات الجنسني، الذين أُجربوا عىل الذهاب إىل املساكن األرسية والعودة عمليا إىل 
داخل الحجرات بناًء عىل تدابري الطوارئ، واضطرار العديد منهم إىل إخفاء هوياتهم وقطع اتصالهم 
لهذه  االستجابة  يف  مهمة  الشباب  أصوات  منظمة  ساعدت  الفلبني،  ويف  املعتادة.  دعمهم  بشبكات 
الحاجة من خالل توزيع حزم الرعاية الخاصة مبجتمع امليم، وأيضا عىل األشخاص الحاملني لفريوس 
)Humanity and Inclusion( دعام  واإلدماج”  “اإلنسانية  البرشية/اإليدز. وقدمت  املناعة  نقص 
دورات  إىل جانب  بانغالديش،  يعيشون يف  الذين  ميامنار  من  الروهينغا  الالجئني  إىل  نفسيا شخصيا 
تدريبية تُعنى بالتوعية الصحية واإلحاالت الطبية. ويف لبنان، قّدم التجمع النسايئ الدميقراطي اللبناين 
الدعَم النفيسَّ بكونه جزءا من مجموعة استجاباته ملساعدة النساء والفتيات املعنَّفات خالل الجائحة.

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/masks-bans-questions-cameroon-covid-19-response-200422134140013.html
https://www.loyocameroon.org/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4507-argentina-we-must-counter-any-attempt-to-go-back-to-the-injustices-and-privileges-of-the-pre-pandemic-era
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4507-argentina-we-must-counter-any-attempt-to-go-back-to-the-injustices-and-privileges-of-the-pre-pandemic-era
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/21/brazil-losing-generation-indigenous-leaders-covid-19
https://www.directrelief.org/
https://www.directrelief.org/
https://theowp.org/reports/protesting-in-a-pandemic-how-have-social-movements-adapted-to-covid-19/
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_en.pdf#page=5
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_en.pdf#page=5
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/algerias-hirak-protest-movement-covid-19-could-prove-opportunity
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Democracy_en.pdf#page=22
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4562-dominican-republic-we-are-part-of-a-global-anti-racist-movement
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4562-dominican-republic-we-are-part-of-a-global-anti-racist-movement
https://www.forbes.com/sites/jackieabramian/2020/05/26/how-food4humanity-is-yemens-lifeline-amidst-war-and-covid-19-pandemic/#4190130d251d
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/09/14/blog-supporting-migrants-and-remittances-as-covid19-rages-on
https://unitedsikhs.org/sikh-volunteers-are-delivering-thousands-of-meals-during-the-pandemic/
https://unitedsikhs.org/sikh-volunteers-are-delivering-thousands-of-meals-during-the-pandemic/
https://www.nytimes.com/2020/06/08/dining/free-food-sikh-gundwara-langar.html
https://theconversation.com/coronavirus-lockdown-lgbtq-people-face-hostility-and-loneliness-135974
https://theconversation.com/coronavirus-lockdown-lgbtq-people-face-hostility-and-loneliness-135974
https://theconversation.com/coronavirus-lockdown-lgbtq-people-face-hostility-and-loneliness-135974
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مركز دعم موياي يف اليابان يبحث عن بدائل للمترشدين بعد إغالق مقاهي اإلنرتنت وغريها من أماكن التجمع بسبب 

الجائحة. © كارل كورت/غيتي إميجز

مطابخ  أّدته  الذي  الحيوي  الدور  عن  الراهنة  الحالة  تكشف 
للمترشدين،  إعالمي  كمركز  أخرى  تطوعية  وأنشطة  الحساء 
حصول  فرص  وتقل  العراء.  يف  ينامون  للذين  بالنسبة  والسيام 
املتعلقة  املهمة  املعلومات  عىل  الحالة  تلك  يف  األشخاص  هؤالء 
باملوضوع.  الصلة  ذات  والخدمات  والسياسات  بكوفيد-19 
ولكن  والجرائد  اإلذاعة  من  املعلومات  عىل  بعضهم  ويحصل 
ينامون  الذين  األشخاص  لجميع  تتوفر  ال  هاته  اإلعالم  وسائل 
يف العراء. وبالتايل، فبالنسبة للعديد منهم، تكاد تكون األنشطة 

التطوعية املصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة.

تسوباسا يوكي، مركز دعم موياي للعيش المستقل، اليابان

للمشاركني يف احتجاجات حركة “حياة السود مهمة”، وتواصلت مع الكنائس للقيام بهذا العمل.
واستحدثت منظامت املجتمع املدين بروتوكوالت حامئية جديدة واعتمدتها، ليك تستمر يف الوصول إىل 
املجتمعات املحلية بالحضور العيني، مستثمرًة يف معدات الحامية الشخصية ومطبّقًة إجراءات التباعد 
لتقليل الخطر عىل األشخاص الذين تخدمهم. ففي املكسيك عىل سبيل املثال، واصلت املالجئ املخصصة 
للنساء املجربات عىل مغادرة منازلهن بسبب العنف األرسي تقديم الرعاية الشخصية بعد تزويد 
املكان بتدابري معّززة للسالمة. ويف جامايكا، أجرت 11 منظمة مجتمع مدين تدريبًا مع منظمة الصحة 
للبلدان األمريكية ليك تستطيع التأكد من عدم نرشها الفريوس يف املجتمعات املحلية التي تعمل معها.

تبادل املعلومات

لتبادل  حيوي  مركز  مبثابة  أصبح  مرفقه  أن  اليابان  يف  املستقل  للعيش  موياي  دعم  مركز  أدرك 
املعلومات املتعلقة بكوفيد-19 والطرق الكفيلة بالحد من خطر اإلصابة، إىل جانب تقدميه الطعام 
لسد الرمق يف مطبخ الحساء الذي أسسه. وهو ما شكل دورا حيويا ألن العديد من املترشدين مل 

يكونوا قادرين عىل الوصول إىل تلك املعلومات بالطرق التقليدية.

وكان دور املجتمع املدين املتمثل يف كونه مركزًا لنرش املعلومات الدقيقة، شائعا يف عدد من البلدان 
لها:  واستجاب  الرئيسية  املشاكل  بعض  املدين  املجتمع  حدد  الحاجة،  لهذه  وتلبيًة  العامل.  حول 
فقد كان يصعب عىل العديد من الناس الوصول إىل املعلومات الدقيقة باللغات واألشكال التي 
يستطيعون فهمها؛ ومل تصل عىل نحو كاف املعلومات الصادرة عن الدولة إىل بعض الفئات ألنها 
محرومة من التمتع بالحقوق والحصول عىل الكهرباء؛ وكان تداول املعلومات املضللة وباًء يف حد 
ذاته. وشجعت يف كثري من األحيان املعلومات املضللة، التي جرى إنتاجها ومشاركتها سواء عن قصد 

أو غري قصد، السلوكيات غري اآلمنة أو استهداف الفئات املستبعدة.

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4439-japan-the-vulnerability-of-the-homeless-is-the-result-of-contemporary-society-s-built-in-social-exclusion
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4439-japan-the-vulnerability-of-the-homeless-is-the-result-of-contemporary-society-s-built-in-social-exclusion
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4466-mexico-violence-against-women-is-a-historical-pandemic
https://www.devex.com/news/opinion-civil-society-is-rebuilding-resilience-in-coronavirus-stricken-caribbean-97415


2. Key responses11
ويف سبيل نرش املعلومات الدقيقة ومحاربة املعلومات املضللة، واجه املجتمع املدين كثريا محاوالت 
الدول السيطرة عىل الروايات وتدفق املعلومات. وسعى العديد من القادة السياسيني إىل الظهور يف 
صورة إيجابية بصفتهم قادة يستجيبون بفعالية، وعملت العديد من الدول عىل وضع الرقابة عىل 
مصادر املعلومات األخرى أو التشكيك يف مصداقيتها، حتى عندما كانت موثوقة. ويف ظل سعِي 
الصحافيني إىل تقديم تقارير مستقلة وانتقاِد الناس تدابري الدولة إزاء تفيش الوباء، جاءت استجابُة 
العديد من البلدان يف أنحاء العامل، مثل كامبوديا، و كوبا، و النيجر، عىل سبيل املثال ال الحرص، عىل 
شكل حمالت قمعٍ شّنتها عىل حرية التعبري. وكانت القوانني والعقوبات املعتَمدة حديثا ضد نرش 
“أخباٍر كاذبٍة” مزعومة هي األدوات التي وقع عليها اختيار العديد من الدول، منها بلغاريا و مرص 
و قريغيزستان. وانتقلت الدول أيضا يف أحيان كثرية إىل منع وسائل اإلعالم الناقدة واملستقلة من 
املشاركة يف املؤمترات اإلعالمية أو طرح أسئلة فيها، مبا فيها ألبانيا و السلفادور و رصبيا. ويف الوقت 
ذاته، كافحت وسائل اإلعالم املستقلة يف العديد من السياقات للحفاظ عىل خدمتها يف ظل انهيار 

اإليرادات خالل الكساد االقتصادي املفاجئ. 

وأمام هذه التحديات، بذل املجتمع املدين ما يف وسعه لتبليغ الرسالة. وسعى من خالل حصوله 
عىل املعلومات ونرشها، إىل مساعدة الناس عىل فهم الطرق الكفيلة بتمكينهم من تجنب اإلصابة 
بالعدوى والحصول عىل العالج يف حال شعروا باألعراض. وحدد أيضا خطط الدعم املتاحة، وحقوق 
وعملت  الطوارئ.  تدابري  إطار  يف  عنها  الدفاع  وطرق  واالقتصادية،  والسياسية  االجتامعية  الناس 
واألشكال،  اللغات  من  مبجموعة  ودقيقة  واضحة  معلومات  تقديم  عىل  املدين  املجتمع  منظامت 

نكن  مل  ألننا  الطوارئ  وحالة  كوفيد-19  جائحة  جميعا  فاجأتنا 
مستعدين. ولكننا تفاعلنا معهام برسعة وأصدرنا مواد إعالمية بتسع 
لغات محلية، ووزعناها عىل جميع املناطق اإلثيوبية. وحشدنا أيضا 
موارد للمنارصة باستخدام اإلذاعة والتلفزيون وتواصلنا مع رشكاء 

للحصول عىل مزيٍد من الدعم.

ميسود غيبيهو ريتا، اتحاد منظامت حقوق اإلنسان اإلثيوبية

نشطاء بيئيون يف كوريا الجنوبية يشاركون يف حملة للوقاية من كوفيد-19 يف سيول يف 30 آذار/مارس 2020. © 

تشانغ سونغ-يون/غيتي إميجز

مبا يف ذلك عدة لغات أخفقت املصادر الرسمية يف استخدامها، مع تكييف املعلومات لتستجيب 
الحتياجات الفئات املستبعدة وقدراتها، واالعتامد كثريا عىل مهارات الرسد للقيام بذلك. ويف اململكة 
املتحدة، ترجمت منظمة أطباء العامل دليل جائحة كوفيد-19، مبا يف ذلك صيغته املسموعة واملرئية، 
إىل أكرث من 60 لغة، لتعويض النقص يف اللغات التي تقدم بها الدولة أحدث النصائح؛ وبحلول 
شهر متوز/يوليو، جرى تحميل دليلها املرتَجم أكرث من 60 ألف مرة. ويف ماليزيا، حّولت مبادرة دول 
الشامل والجنوب )North South Initiative( املعلومات املستقاة من مصادر موثوقة إىل رسوم 
بيانية بعدد من اللغات لفائدة العامل املهاجرين والالجئني. وباملثل، قاد اتحاد منظامت حقوق 

اإلنسان اإلثيوبية ترجمة املعلومات األساسية املتعلقة بالفريوس وتوزيعها.

أعدنا توجيه جهودنا ملنع انتشار كوفيد-19 ونقلنا جهودنا املبذولة 
التي  الداخلية  املحلية  املجتمعات  أعامق  إىل  التوعية  عملية  يف 
أصابتها األزمة االنفصالية، والتي اعتقد معظمها أن الفريوس كان 
ووسائل  كاإلذاعة،  التقليدية  اإلعالم  وسائل  بني  وجمعنا  خرافة. 
التواصل االجتامعي، وحمالت طرق األبواب، وتوزيع املنشورات. 
الصحة  ملنظمة  التوجيهية  املبادئ  احرتام  رضورة  عىل  وركزنا 

العاملية والحكومة.

فونتو ديسموند أبينوي، منظمة صليبيون
 من أجل حامية البيئة ورصد األوزون، الكامريون

ووزعت منظمة صليبيون من أجل حامية البيئة ورصد األوزون يف الكامريون منشورات واستخدمت 
اإلعالنات اإلذاعية ووسائل التواصل االجتامعي لنرش املعلومات، مستهدفًة بوجه خاص األشخاص 
املترضرين من النزاع يف املنطقة الناطقة باللغة اإلنجليزية من البالد. ويف الكامريون أيضا، قّدمت 
منظمة ركن الشباب املحيل دورات لفائدة السجناء لتوعيتهم بالفريوس ومجابهة املعلومات املضللة، 
إىل جانب عملها يف توزيع األقنعة عليهم. وثّقف مكتب اإلعالم والتدريب والتبادل والبحث من 
أجل التنمية ما يزيد عن 10 آالف شخص بخصوص كوفيد-19 يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، 
بينام بث تحالف الشباب لتنمية األرياف يف ليبرييا الوعي يف ليبرييا من خالل حلقات عمل املجتمع 

املحيل.

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://ar.globalvoices.org/2020/05/18/65120/
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-21782-cuban-government-imposes-more-limitations-independent-journalism-censoring-content-soc
https://www.hrw.org/news/2020/03/24/cambodia-COVID-19-clampdown-free-speech
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/366161/Egypt/Politics-/Jail-term-and-EGP-,-fine-for-spreading-rumours-abo.aspx
https://carnegieeurope.eu/2020/06/23/coronavirus-and-european-civil-society-pub-82112
https://monitor.civicus.org/updates/2020/08/31/hrd-azimjan-askarov-dies-prison-amid-growing-pressure-civil-society-and-media/
https://balkaninsight.com/2020/04/17/prominent-kosovo-serb-journalist-says-intimidation-worsening-with-COVID-19/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/04/07/el-salvadors-response-covid-19-has-excessively-restricted-fundamental-rights-say-csos/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/08/17/activists-detained-over-environmental-protest-transport-sector-vows-continue-protests/
http://www.civicus.org/covid-19#stories
http://www.civicus.org/covid-19#stories
https://www.bbc.co.uk/news/uk-53537062
https://www.bbc.co.uk/news/uk-53537062
https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform/articles/4-lessons-covid-19-can-teach-data-driven-storytelling
https://www.bbc.co.uk/news/uk-53537062
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4389-malaysia-migrants-are-amongst-the-first-to-be-victimised-and-discriminated-during-the-pandemic
https://cehro.org/
https://cehro.org/
https://cehro.org/
https://cehro.org/
http://www.civicus.org/covid-19#stories
http://www.civicus.org/covid-19#stories
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كانت منظمتنا ضمن أوىل منظامت املجتمع املدين يف ليبرييا التي 
بثت الوعي يف أوساط املجتمعات املحلية بخصوص كوفيد-19 و 
الوقاية منه. واستخدمنا األوراق واألقالم ومكربات الصوت ومواد 
أخرى امتلكناها لتوعية الناس. وجاءت يف وقت الحق الجهات 
بعض  ميلكون  كانوا  املحليني  السكان  أن  وجدت  التي  املانحة 

املعارف املسبقة عن كوفيد-19.

فوداي زينة، تحالف الشباب لتنمية األرياف يف ليبرييا

مكتب اإلعالم والتدريب والتبادل والبحث من أجل التنمية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية يدّرب املعلّمني لبث 

الوعي بكوفيد-19 ونرش التدابري الوقائية يف صفوف السكان. © مكتب اإلعالم والتدريب والتبادل والبحث من أجل 

التنمية

وكان مركز الشواغل االجتامعية والتنمية يف مالوي غري قادر عىل عقد اجتامعات بالحضور الفعيل مع 
الفتيات اللوايت يسعى إىل حاميتهن من العنف الجنساين وزواج األطفال، أو توزيع الواقيات الذكرية 
ووسائل منع الحمل كام جرت العادة. وانتقل إىل استخدام مزيج من الوسائل املُتاحة إلكرتونيا 
وعىل أرض الواقع لتبادل الرسائل مع الفتيات والشابات بخصوص اسرتاتيجيات حامية أنفسهن من 
العنف الجنساين يف ظل تدابري اإلغالق وسبل اإلبالغ عن العنف. واعتمد املركز، الذي يستخدم يف 
عمله مجموعة من اللغات مبا فيها لغة اإلشارة، عىل وسائل التواصل االجتامعي والواتساب والبث 
الصويت وإذاعة املجتمع املحيل والظهور التلفزيوين. وإىل جانب ذلك، وزّع املنشورات والكتيّبات يف 
املواقع الرئيسية، مثل املتاجر ومربدات املياه، واستخدم مركبة ذات مكرب صوت ليَجول يف الُقرى عىل 
بعد مسافة آمنة. وطالب املركز أيضا بإدراج املعلومات املتعلقة بالوقاية من العنف الجنساين التي 

يعّدها مقّدمو خدمات الرعاية الصحية، يف املواد التي تُعنى بالوقاية من كوفيد-19.

حّددنا أدوات منخفضة التكلفة إلبقاء الفتيات منخرطات وواصلنا 
متكينهن خالل الجائحة. وقمنا بذلك من خالل استخدام التقنيات 
الجديدة حيثام توفرت وأمكن الوصول إليها، والتواصل مع الفتيات 
يف املجتمعات املحلية غري القادرات عىل الوصول إىل وسائل التواصل 

االجتامعي بسبٍل أخرى.

إيفرايم تشيموازا، مركز الشواغل االجتامعية والتنمية، مالوي

ويف تركيا، أدركت Mor Çatı، وهي منظمة مجتمع مدين تُعنى بإنهاء العنف ضد النساء، أن الدولة 
كانت تخفق يف مهمتها املتمثلة يف اإلبالغ عن إمكانية لجوء النساء املعنَّفات أرسيًّا إىل الرشطة 
ومواصلة املالجئ فتح أبوابها رغم حالة الطوارئ؛ فقد كانت الرشطة تقدم معلومات خاطئة للنساء. 
ونتيجًة لذلك، لجأت منظمة Mor Çatı إىل وسائل التواصل االجتامعي لتسد الفجوة التي تركتها 

الدولة وتبلّغ هذه الرسالة املهمة.

أصبحت وسائل التواصل االجتامعي أداة رائعة لنا. فقد اعتدنا 
أكرب  بوترية  استخدمناها  ولكننا  قبل،  من  كثريا  منها  االستفادة 
خالل الجائحة. واستخدمناها لتقديم املعلومات إىل النساء بهدف 

إخبارهن بحقوقهن.
وكانت الحكومة مسؤولًة عن إبالغ النساء عن أحد االستثناءات 
املتعلقة بالعنف ضد النساء واملتمثلة يف إمكانية ذهابهن دامئا 
إىل مخفر الرشطة يف حال تعرضهن للعنف. ولكنها مل تُعلن عن 

ذلك، وبالتايل كان يتعنّي علينا تقديم هذه املعلومة.

إليف إيي، منظمة Mor Çatı، تركيا

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/resourcing-covid-19-survey_english.pdf
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/resourcing-covid-19-survey_english.pdf
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4463-malawi-girls-need-protection-not-just-against-covid-19-but-also-against-endemic-violations-of-their-rights
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4463-malawi-girls-need-protection-not-just-against-covid-19-but-also-against-endemic-violations-of-their-rights
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4463-malawi-girls-need-protection-not-just-against-covid-19-but-also-against-endemic-violations-of-their-rights
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4463-malawi-girls-need-protection-not-just-against-covid-19-but-also-against-endemic-violations-of-their-rights
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4544-turkey-if-we-withdraw-from-the-istanbul-convention-it-means-that-we-do-not-believe-in-gender-equality
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4544-turkey-if-we-withdraw-from-the-istanbul-convention-it-means-that-we-do-not-believe-in-gender-equality
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4544-turkey-if-we-withdraw-from-the-istanbul-convention-it-means-that-we-do-not-believe-in-gender-equality


2. Key responses13
وقّدم املجتمع املدين أيضا معلومات عن اسرتاتيجيات حامية النساء املعرضات لخطر العنف يف 
 Controla املكسيك، حيث يعمل بعدة لغات، مبا فيها لغات الشعوب األصلية ولغة اإلشارة. وكانت
tu Gobierno إحدى منظامت املجتمع املدين املكسيكية التي تبّنت الفضاء الرقمي: فقد قّدَمت 
اإللكرتوين،  النشاط  بشأن  قلقهم  أو  معارفهم  نقص  تجاوز  عىل  الناس  ملساعدة  شخصيًة  خدمًة 
بوسائل منها العمل مع األطفال ألنهم يف كثري من األحيان أكرث أفراد األرسة وعيا بالتكنولوجيا، وتوفري 
املعدات عند االقتضاء، وإجراء مكاملات مرئية لتمكني املجتمعات املحلية املعزولة من التواصل مع 

واضعي السياسات إلبالغهم باحتياجاتهم املنزلية والرقمية واألمنية.

فن الشارع يُستخدم لتثقيف الناس بشأن كوفيد-19 يف مستوطنات ماثاري العشوائية يف نريويب، كينيا. © أليسا إيفرييت/غيتي إميجز

وكان الفضاء الرقمي أساسيا يف األرجنتني، حيث طور املجتمع املدين منصة إلكرتونية كانت تحدد 
من  ومتّكنهم  العشوائية،  واملناطق  الفقرية  األحياء  سكان  لفائدة  املحلية  للموارد  الجغرايف  املوقع 
تحديد احتياجاتهم، بدعٍم من مساعٍد افرتايضٍّ يجيب عىل أسئلة الناس يف تلك األحياء، وبالتواصل 
املعلومات  أيضا  األرجنتني  يف  املدين  املجتمع  ونرش  وفيسبوك.  الواتساب  مجموعات  خالل  من 

القانونية املتعلقة بنطاق أنظمة الطوارئ وعواقبها.

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://controlatugobierno.com/
https://controlatugobierno.com/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4466-mexico-violence-against-women-is-a-historical-pandemic
https://controlatugobierno.com/
https://controlatugobierno.com/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4507-argentina-we-must-counter-any-attempt-to-go-back-to-the-injustices-and-privileges-of-the-pre-pandemic-era
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قد تُحدث الشخصيات الثقافية واملبدعة فرقا شاسعا يف األوقات العصيبة. وميكن أن يتواصل 
الفنانون واملؤدون مع الناس، ويكسبوا ثقتهم، وينرشوا املعلومات بطرٍق تجد قبوال لديهم 
وتحشد طاقتهم. ويف العديد من البلدان، اضطلع الفنانون واملؤدون بدوٍر محوريٍّ يف نرش 
 Ndlovu املعلومات والحث عىل اتباع سلوكيات أكرث أمانا. ويف جنوب أفريقيا، عملت منظمة
Youth Choir عىل تبديد الخرافات واملفاهيم الخاطئة عن كوفيد-19 ونرش املبادئ التوجيهية 
الصحية األساسية من خالل موسيقاهم. ويف اململكة املتحدة، استخدم مؤدو موسيقى الدريل، 
املوصومة لدى السلطات يف كثري من األحيان القرتانها بالجرمية، منّصتهم لحث مستمعيهم 
الذين تتكون غالبيتهم من السود، والذين يواجهون تزايد خطر العدوى ومضايقات الرشطة 

عىل حّد سواء وال تخدمهم الحمالت اإلعالمية الرسمية، عىل اتباع تدابري السالمة.

وأطلق املوسيقيون يف الصومال العديد من األغاين التي تروج للتباعد االجتامعي، واستخدام 
التي  أحمد،  هايش  نجوم  الشابة  الصومالية  الرسامة  أيضا  والحظت  اليدين.  وغسل  القناع 
أُصيبت بكوفيد-19، أن العديد من الناس مل يكونوا ملتزمني بالتدابري الوقائية وكانوا يفتقرون 
إىل املعلومات املتعلقة باملرض، مع تحدي ارتفاع مستويات األمية. ومن ثم بدأت تستخدم 
رسوماتها لبث الوعي ونرش رسائل متعلقة بالسلوكيات األكرث أمانا. وأقامت مجموعة غانا 
أكرا  تجمع  مع  رشاكًة  أكرا،  الغانية  العاصمة  يف   )Ghana Graffiti Collective( غرافيتي
الحرضي )Accra Metropolitan Assembly(، واالتحاد األورويب، واملنظمة الدولية للهجرة 

املهاجرين.  مع  التضامن  عىل  والحث  بكوفيد-19  التوعية  بهدف  الشارع  فن  الستخدام 
واستخدم أيضا فنانو الغرافيتي يف عاصمة زميبابوي، هراري، فّنهم لتشجيع الناس عىل ارتداء 
األقنعة والبقاء آمنني. ورسم بادال نانجونداسوام، وهو فنان يف مدينة بنغالور الهندية، صورا 
عىل  سينامئية  شخصيات  جانب  إىل  اليدين،  وتعقيم  االجتامعي  والتباعد  واألقنعة  للفريوس 

جدران مدينته وطرقاتها. 

واستخدم الفنانون مواهبهم لدعم االستجابة لحالة الطوارئ. ويف األوروغواي، تربع أكرث من 
60 فنانا بأعامل معروضة للبيع عىل شبكة اإلنرتنت لجمع األموال لحساب نظام الطوارئ 
الوطني، والسيام لرشاء اإلمدادات الطبية. وحشد مخرج اإلعالنات الهندي الحائز عىل جوائز 
منازلهم  يف  تصويرية  مقاطع  سّجلوا  الذين  الهند  أنحاء  جميع  من  املشاهري  باندي  براسون 
األموال  لجمع  حملًة  وتدعم  آمنني  البقاء  عىل  الناس  تحّث  لحملٍة  مصّور  رشيط  أجل  من 
ملساعدة املُياومني الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب إجراءات اإلغالق. وحمل مخرج األفالم 
الجامهريية األوغندي إسحاق نابوانا آلة تصويره من أجل قضية جديدة، منتقال من إخراج 
أفالم الحركة واإلثارة إىل تصوير أرشطة فيديو تُروج للتمويل الجامعي، دعاًم لتنمية املشاريع 
الصغرية يف املجتمع املحيل الريفي الذي ترضر بشدة بسبب العواقب االقتصادية إلجراءات 

اإلغالق. وأظهرت كل هذه األمثلة قوة األصوات اإلبداعية يف التواصل مع الجامهري بصورة دامئة.

الفنون يف مواجهة الفريوس: وسائل إبداعية لنرش الرسالة

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://twitter.com/ChoirAfrica/status/1237505721433853952
https://twitter.com/ChoirAfrica/status/1237505721433853952
https://twitter.com/ChoirAfrica/status/1237505721433853952
https://theconversation.com/how-grime-and-drill-musicians-are-helping-fight-coronavirus-137350
https://theconversation.com/how-grime-and-drill-musicians-are-helping-fight-coronavirus-137350
https://www.aa.com.tr/en/africa/somali-artists-use-art-to-spread-covid-19-awareness/1890554
https://www.aa.com.tr/en/africa/somali-artists-use-art-to-spread-covid-19-awareness/1890554
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/raising-awareness-migration-and-covid-19-through-graffiti-and-street-art-accra_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/raising-awareness-migration-and-covid-19-through-graffiti-and-street-art-accra_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/raising-awareness-migration-and-covid-19-through-graffiti-and-street-art-accra_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/raising-awareness-migration-and-covid-19-through-graffiti-and-street-art-accra_en
https://www.dw.com/en/mask-up-zimbabwe-street-art-raises-covid-19-awareness/av-54353069
https://www.dw.com/en/mask-up-zimbabwe-street-art-raises-covid-19-awareness/av-54353069
https://www.ndtv.com/bangalore-news/artist-creates-paintings-murals-on-bengaluru-streets-for-covid-19-awareness-2289947
https://www.ndtv.com/bangalore-news/artist-creates-paintings-murals-on-bengaluru-streets-for-covid-19-awareness-2289947
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/artistas-plasticos-donan-obras-recaudar-fondos-combatir-covid.html
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/artistas-plasticos-donan-obras-recaudar-fondos-combatir-covid.html
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/artistas-plasticos-donan-obras-recaudar-fondos-combatir-covid.html
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/artistas-plasticos-donan-obras-recaudar-fondos-combatir-covid.html
https://marketingmagazine.com.my/indian-advertising-film-maker-breaks-new-ground-in-fight-against-covid-19/
https://marketingmagazine.com.my/indian-advertising-film-maker-breaks-new-ground-in-fight-against-covid-19/
https://marketingmagazine.com.my/indian-advertising-film-maker-breaks-new-ground-in-fight-against-covid-19/
https://marketingmagazine.com.my/indian-advertising-film-maker-breaks-new-ground-in-fight-against-covid-19/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/17/ugandas-quentin-tarantino-rolls-his-camera-for-covid-19-comedy-fundraiser
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/17/ugandas-quentin-tarantino-rolls-his-camera-for-covid-19-comedy-fundraiser
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فنان الشارع No More Lies )ال مزيد من الكذب( يعمل عىل جدارية ضخمة تكرميًا للعاملني يف قطاع الرعاية الصحية يف إسطنبول، تركيا، يف 30 متوز/يوليو 2020. © كريس ماكغراث/غيتي إميجز
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ملجابهة املعلومات املضللة، دعت منظامُت املجتمع املدين الحكومَة إىل تحري الشفافية والصحافَة 
إىل التحيل باملسؤولية، وسعت إىل عرض مصادر املعلومات املضللة املتعمدة وآلياتها. ويف األرجنتني، 
رشع 27 منفذا إعالميا من جميع أنحاء البالد يف إرساء الشبكة الفدرالية ملحاربة املعلومات املضللة، 
وهي مرشوع صحايف تعاوين يروم إنتاج محتوى متعلق بكوفيد-19 ونرشه بعد التحقق منه، وعرض 
املعلومات املضللة، وتدريب الصحافيني عىل استخدام أدوات التحقق من املعلومات. وعىل الصعيد 
اإلقليمي، أطلقت شبكة تقيص الحقائق LatamChequea “مرشوع فريوس كورونا” الذي جمع 
حوايل 20 منفذا إعالميا من أمريكا الالتينية، إىل جانب بعٍض منها من الربتغال وإسبانيا. وأسس 
جديدة  مضللة  إخبارية  قصاصات  زيف  بكشف  باستمرار  يُحّدث  كان  إلكرتونيا  موقعا  املرشوع 

ملساعدة الصحافيني عىل تقديم تغطية دقيقة للجائحة. 

مصارع مكسييك يساعد يف الرتويج الستخدام القناع يف مدينة مكسيكو يوم 10 أيلول/سبتمرب 2020. © هيكتور 

ألفارو/وكالة أنباء الجنوب عرب غيتي إميجز

ويف تشيكيا، حيث يشكل تداول معلومات مضللة ذات وجهة نظر مؤيدة لروسيا مشكلة متزايدة 
تكثفت خالل الجائحة، أسس خرباء العالقات العامة منظمة تحمل اسم Nelez )ال تكذب( عملت 
مع رشكات كربى ملنع إعالناتها اإللكرتونية من الظهور عىل مواقع كانت تنرش معلومات مضللة عن 
كوفيد-19 ونظريات املؤامرة؛ وبذلك، سعت إىل حرمان مواقع املعلومات املضللة من التمويل. ويف 
شامل مقدونيا، بادرت جمعية صحافيي مقدونيا إىل وضع املبادئ التوجيهية لنقل أخبار الجائحة 

عىل نحو آمن ومسؤول.

وكانت منصة املجتمع املدين الجورجية No Phobia )ال رهاب( نشيطة يف استنكار خطاب الكراهية 
الذي الم سكان البلد من أصل أذربيجاين عىل انتشار الفريوس. وطرحت أيضا مشكلًة يف بنغالديش 
املعلوماُت املضللة وخطاُب الكراهية، اللذين أشعال نريان العنف الديني واملجتمعي القائم خالل 
الجائحة؛ وردًّا عىل ذلك، شارك حوايل 150 طالبا من شبكة “طالب ضد العنف يف كل مكان” يف 
سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية ملساعدتهم عىل تطوير املهارات لتحدي تلك املشكلة. وعىل 
الصعيد العاملي، أقام مجلس األبحاث والتبادل الدويل )IREX( رشاكًة مع مزود الخدمات الرائد يف 
مجال الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت Great Courses، إلطالق دورة جديدة عن املعرفة اإلعالمية 

الرقمية باعتبارها أداة رئيسية يف فهم املعلومات املضلّلة يف سياق الجائحة.

تقديم الخدمات عن بعد

استُخدم الفضاء الرقمي ألغراض تفوق بكثري تبادل املعلومات ومكافحة املعلومات املضللة، عىل 
النحو الذي تعكسه العديد من األمثلة الواردة أعاله. وأصبحت املنصات اإللكرتونية وسيلة أكرث 
أهمية ضمن وسائل تقديم الخدمات. وواجهت العديد من منظامت املجتمع املدين التي تعمل 
املعتادة  بطرقها  العمل  عىل  قادرة  تُعد  مل  ألنها  جديدة،  تحديات  املحلية  املجتمعات  مع  عادًة 
دون املخاطرة بأفراد املجتمع املحيل وموظفيها. ومع أن تلك املنظامت سعت جاهدًة إىل اعتامد 

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://chequeado.com/tag/reddes/
https://chequeado.com/latamcoronavirus/
https://chequeado.com/latamcoronavirus/
https://www.dw.com/en/czech-civil-society-fights-back-against-fake-news/a-53758412
https://monitor.civicus.org/updates/2020/06/15/funding-cuts-and-no-economic-assistance-csos-during-covid-19/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/06/15/funding-cuts-and-no-economic-assistance-csos-during-covid-19/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/05/06/residents-protest-mining-activities-csos-denounce-xenophobia-amid-coronavirus-outbreak/
https://www.ifes.org/news/countering-covid-19-infodemic-students-bangladesh-lead-charge
https://www.irex.org/news/irex-and-great-courses-launch-online-course-fight-misinformation-and-disinformation
https://www.irex.org/news/irex-and-great-courses-launch-online-course-fight-misinformation-and-disinformation
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بروتوكوالت وقائية جديدة والتقيد بها، فإن إمدادات معدات الحامية الشخصية التي قد تساعد 
عىل تخفيف املخاطر كانت يف أحياٍن كثريٍة نادرًة أو غري كافية. وفضال عن ذلك، كثريا ما استحال 
السفر للتواصل بشكل شخيص مع املجتمعات املحلية بسبب القيود الجديدة التي فُرضت عىل 
الحركة. واستجابًة لذلك، انتقلت العديد من منظامت املجتمع املدين برسعٍة إىل توسيع نطاق دعمها 
م إلكرتونيا وهاتفيا، وبالتايل القيام عن بعد باألعامل التي مل تعد قادرة عىل إنجازها بالذهاب  املُقدَّ
إىل عني املكان. وأشارت هذه اإلجراءات إىل استخدام املجتمع املدين املتزايد للفضاء الرقمي ليك 

يلبّي االحتياجات ويقّدم الخدمات بصورة مبارشة.

االفرتايض  التنظيم  تجربة  الجائحة  رّسعت  الحاالت،  بعض  يف 
وأدت  اإللكرتونية.  املنصات  من  غريها  أو  زووم  باستخدام 
التكنولوجيا يف بعض الحاالت مبنظمي النقابات إىل تغيري الطريقة 
التي ينظرون بها إىل األمور، من رشح مزايا العضوية إىل االستامع 
أحد  األمر  هذا  أخرى  مرة  ورّسع  املحتملني.  األعضاء  ملطالب 
مشاكلهم  يحل  للناس  منوذج  تقديم  من  باالنتقال  االتجاهات، 
نقايب  زعيٌم  قال  وكام  يناسبهم.  ما  بتحديد  للعامل  السامح  إىل 
أسرتايل: “أخريا بدأنا التواصل مع أعضائنا بالطريقة التي أرادوا 

أن نتواصل بها معهم”.

أوين تيودور، االتحاد الدويل للنقابات العاملية

أشخاص يف لبنان ينرشون رقم الطوارئ الخاص مبركز أبعاد عىل ُشفاتهم لحث النساء املعرضات للعنف األرسي 

عىل طلب املساعدة. © ضياء مالعب/أبعاد

الحتياجاتها  املكسيك  يف   )Red Nacional de Refugios( الوطنية املالجئ  شبكة  لتستجيب  و 
ساعة،  مدار 24  عىل  يعمل  الذي  الهاتفي  املساعدة  خط  يف  موظفيها  قاعدَة  وّسعت  املتزايدة، 
وعّززت أيضا املساعدَة املقدمَة عرب وسائل التواصل االجتامعي، مبا يف ذلك عرب إدراج خدمة واتساب 
جديدة. ويف األرجنتني، حشد الناشطون يف مجال حقوق اإلجهاض أكرث من 500 عضو يف الشبكة 
لتقديم املشورة وخدمات الدعم عىل مدار الساعة. وزادت أيضا منظمة Citizens Gavel املعنية 
بالتكنولوجيا املدنية والتي تدعم اللجوء إىل القضاء يف نيجرييا، من وترية الدعم القانوين املُقدم عن 
بُعد لفائدة النساء اللوايت يتعرضن للعنف الجنساين. وأطلق مركز الشواغل االجتامعية والتنمية يف 
مالوي خدمة تسجيل الدخول من هاتف محمول إىل آخر لتمكني الفتيات املعرضات للخطر من 

البقاء عىل تواصل معه. 

وبالنسبة لبعض منظامت املجتمع املدين، فإن الجائحة كانت تعني اإلرساع يف تعلم أشكال إلكرتونية 
جديدة من التنظيم والحشد، واعتامدها والرشوع يف تنفيذها، والسيام يف ظل انتقال العديد من 
موظفيها إىل العمل من املنزل لفرتات زمنية طويلة. وقد يعني ذلك أكرث من مجرد عقد االجتامعات 
الفضاء  إىل  انتقل  العمل  أن  ومبا  املحارضات.  إللقاء  اإللكرتونية  املنصات  واعتامد  اإلنرتنت  عرب 
اإللكرتوين، يُحتمل أنه فتح قنوات جديدة ملنظامت املجتمع املدين من أجل االنخراط واالستامع، 

وهو ما أمكنه تحدي طرق العمل والتفكري التقليدية.

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4608-covid-19-we-need-a-new-social-contract-founded-on-rights-and-the-principle-of-shared-prosperity
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4608-covid-19-we-need-a-new-social-contract-founded-on-rights-and-the-principle-of-shared-prosperity
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4466-mexico-violence-against-women-is-a-historical-pandemic
https://womensmediacenter.com/news-features/covid-19-used-as-smokescreen-to-undermine-gender-rights-globally
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4594-nigeria-the-global-protests-triggered-by-the-death-of-george-floyd-renewed-the-call-for-police-accountability
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4463-malawi-girls-need-protection-not-just-against-covid-19-but-also-against-endemic-violations-of-their-rights


18

تقديم  عىل  الفلبني  يف  املزارعون(  Kids Who Farm )األطفال  املدين  املجتمع  منظمة  وأقدمت 
دورة تدريبية عرب اإلنرتنت عن موضوع مختلف حيث تهدف إىل تثقيف الشباب بخصوص قضايا 
األغذية. وزاد الوعي بقضايا إمدادات الغذاء وندرته يف ظل حالة الطوارئ، والسيام عندما أُفرغت 
املتاجر بسبب التسابق نحو الرشاء بدافع الهلع؛ ولالستفادة من ارتفاع مستويات الوعي، أطلقت 

هذه املنظمة درسا إلكرتونيا عن الزراعة الحرضية.

منصة  خالل  من  ُمنقحة  تعليمية  تجربة  قّدمنا  الجائحة،  خالل 
إلكرتونية وركزنا عىل أساسيات الزراعة الحرضية يف الحاويات ليك 
يتمكنوا من زرع غذائهم حتى بوجود إجراءات اإلغالق. وتعاونّا مع 
منظامت الشباب يف املدارس وجهات فاعلة يف الحكومة والقطاع 

الخاص تشاركنا نفس التفكري، ودّربنا 120 شخصا خالل شهر. 

مونسيني هيناي، منظمة Kids Who Farm، الفلبني.

النساء  حقوق  عن  اإلنرتنت  عرب  تفاعلية  تدريبية  دورة  اللبناين  الدميقراطي  النسايئ  التجمع  وأعّد 
والفتيات، بينام استخدم مركز املوارد للمساواة بني الجنسني )أبعاد(، وهو منظمة لبنانية أخرى 
من منظامت املجتمع املدين، وسائل عىل الشبكة العنكبوتية وعىل أرض الواقع عىل حد سواء لحث 

النساء املعرضات لخطر العنف املنزيل عىل استخدام خطه الهاتفي للمساعدة.

مل يدرك أغلب ضحايا العنف األرسي أن بإمكانهن طلب املساعدة 
حملتنا  أطلقنا  نيسان/أبريل،   16 ويف  اإلغالق.  إجراءات  ظل  يف 
من  وطلبنا   ،)#LockdownNotLockup( #حجر_مش_حجز 
ورُشفاتهم.  نوافذهم  من  نقدمه  الذي  الطوارئ  رقم  نرش  الناس 
واملشاهري  املؤثرين  تظهر  مموهة”  فيديو  “أرشطة  أيضا  وأطلقنا 
يقحمون خلسة رقام يف األدلة التوجيهية ومع السرتجة، ليك يتمكن 
الحجر  بأمان رغم وجودهن يف  النساء من مشاهدتها  املزيد من 
مع املعتدين عليهن. ووصل عدد املكاملات الواردة يف شهر نيسان/

أبريل إىل نسبة 280 يف املئة مقارنًة بآذار/مارس.  

غيدا عناين، مركز املوارد للمساواة بني الجنسني، لبنان

واستحدثت رابطة ترنيداد وتوباغو للتعليم املنزيل موارد عىل فيسبوك ترشح كيفية التدريس يف 
املنزل، مام ساعد عىل دعم استمرارية التعليم. ويف املكسيك، أصبحت وسائل التواصل االجتامعي 
فضاًء تتبادل فيه املنظامت النسوية الخدمات وتتشاركها فيام بينها، مام وفّر سوقا اجتامعية أحدثت 
النفسيني  واألخصائيني  األطباء  من  مة  املقدَّ تلك  فيها  مبا  املهنية،  الخدمات  من  لالستفادة  فرصا 

واملحامني. 

منظمة Kids Who Farm )األطفال املزارعون( يف الفلبني تُلقي دورًة تدريبيًة عرب اإلنرتنت لتدريب 

الشباب يف مجال الزراعة الحرضية خالل الجائحة. © مونسيني هيناي

واستخدم املجتمع املدين يف األرجنتني الفضاء الرقمي ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املطالبة 
بحقوقهم التي تأثرت بسبب تدابري الطوارئ، باستحداث منصة جديدة ضّمت معلومات عن جميع 
الحقوق والخدمات واملزايا املتاحة، وقدمت توجيهات عن كيفية الحصول عليها. ووفّرت املنصة، 
التي استُحدثت من خالل عملية مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم واختبارهم، 120 وثيقة 

منوذجية ميكن للناس استخدامها للتواصل مع السلطات املعنية واملطالبة بحقوقهم. 

ويف الوقت نفسه، واجهت هذه اإلجراءات تحديات طويلة األمد تواصلت وساءت يف بعض الحاالت 
من  الفئات  بعض  وإقصاء  الرقمية،  واملعدات  التحتية  البنية  كفاية  عدم  فيها  مبا  الجائحة،  خالل 
الفضاء الرقمي، وفرض الدولة الرقابة ووضعها قيودا عىل اإلنرتنت. ويتمثل أثر ذلك يف أن استخدام 
خالل  تسارع  الذي  الخدمات،  وتقديم  االحتياجات  لتلبية  الرقمي  للفضاء  املتزايد  املدين  املجتمع 
الجائحة، ينبغي أيضا أن يرافقه برنامج يف مجال املنارصة يركز عىل الدفاع عن الحق يف الوصول إىل 

اإلنرتنت وحريات اإلنرتنت، وتوسيع نطاقها.

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://www.facebook.com/kidswhofarm/
http://www.civicus.org/covid-19#stories
http://www.civicus.org/covid-19#stories
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4453-lebanon-change-begins-by-handing-over-the-mic-to-grassroots-feminist-organisations
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4453-lebanon-change-begins-by-handing-over-the-mic-to-grassroots-feminist-organisations
https://www.abaadmena.org/
https://www.abaadmena.org/
http://www.civicus.org/covid-19#stories
http://www.civicus.org/covid-19#stories
https://www.facebook.com/Homeschool-Association-of-Trinidad-and-Tobago-199137547155779
https://www.facebook.com/Homeschool-Association-of-Trinidad-and-Tobago-199137547155779
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4466-mexico-violence-against-women-is-a-historical-pandemic
https://discapacidadyderechos.org.ar/
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شبكة املالجئ الوطنية هي منظمة مجتمع مدين مكسيكية تجمع 69 مركزا مخصصا للوقاية 
من العنف الجنساين والعنف األرسي ورعاية الضحايا وحاميتهم، حيث أظهرت قيمَة النُّهج 
التي تجمع بني مجموعة من طرق االستجابة وأساليبها. وترشح مديرتها، ويندي فيغروا، كيف 
عملت األنشطة القامئة واملُعزَّزة وإجراءات التدخل الجديدة مجتمعًة عىل تقديم املساعدة 

يف ظل الجائحة. 

أوال، متلك الشبكة خط مساعدة هاتفي يعمل عىل مدار 24 ساعة خالل السنة، ونقدم 
أيضا املساعدة من خالل وسائل التواصل االجتامعي. وعّززناهام بزيادة عدد املهنيني 
الذين يقدمون الرعاية من خالل هاتني الوسيلتني املخصصتني للتواصل. وأضفنا أيضا 
رقم واتساب ألننا الحظنا أنه عند قضاء وقت أكرب يف الحجر، متلك النساء املعنَّفات 
إمكانيات أقل للتواصل مع جهة خارجية. وبالتايل، أصبحت الرسائل النصية أو تلك 
املُرَسلة عرب وسائل التواصل االجتامعي أداًة يف غاية األهمية تسمح للنساء ببعث رسالة 
لنا وقتام تسنى لهن ذلك. ويف حاالت كثرية، ترتّبت عن هذه الرسائل عمليات إنقاذ. 
ويف غضون شهرين فقط، أجرينا 19 عملية إنقاذ، مقارنًة بالفرتة ذاتها من العام 2019 

التي شهدت حوايل عملية واحدة يف الشهر.

ثانيا، ركزت حمالتنا اإلعالمية والتوعوية والوقائية عىل ثالث لحظات متر بها النساء 
املعنَّفات، بهدف نرش االسرتاتيجيات املتعلقة مبا ينبغي القيام به قبل وقوع الحدث 
بوجود  الخطر  حاالت  من  للحد  اسرتاتيجيات  أيضا  وننرش  وبعده.  وخالله  العنيف 

األطفال يف املنزل وبلورة خطط السالمة. وأجرينا حملة شاملة ومتعددة الثقافات، ذات 
املايا  لغات:  بثالث  األصلية  الشعوب  لنساء  ورسائل  الصم،  للنساء  اإلشارة  بلغة  رسائل 
وناواتل والزابوتيك. واستحدثنا أيضا موادا تستهدف املجتمع ككل ليك يتمكن الناس من 

التنديد بحاالت العنف واملشاركة يف بناء ثقافة عدم التسامح عىل اإلطالق.

ثالثا، أجرينا حملة “االنعزال دون عنف” التي تستهدف الحكومة لتأكيد الحاجة امللحة 
كوفيد-19  نتائج  تعالج  قطاعات  لعدة  وشاملة  باملوارد  مزودة  عامة  سياسات  إلحداث 
وتأثريه عىل النساء من منظور جنساين وحقوق اإلنسان ومتعدد الثقافات، ورضورة تلك 
السياسات. ومع رفع الحجر الصحي، ينبغي أن تضمن هذه السياسات جملة من الحقوق 

منها اللجوء إىل القضاء والوصول إىل الخدمات الصحية والحصول عىل تعويض مايل.

رابعا، اتخذنا إجراءات معينة داخل املالجئ ومراكز الطوارئ ودور السكن االنتقايل واملراكز 
الخارجية التي تشكل الشبكة، بتنفيذ الربوتوكوالت لتخفيف خطر اإلصابة بكوفيد-19. 
يف  لالستمرار  الرقمية  املنصات  مختلف  خالل  من  املساعدة  لتقديم  إبداعنا  واستخدمنا 
مرافقة جميع النساء املشاركات يف برامجنا الشاملة. وجرت جدولة ساعات العمل داخل 
النساء  استقبال  مواصلة  من  نتمكن  ليك  الصحي  الحجر  غرف  وُجّهزت  الفضاءات  هذه 
واألطفال املحتاجني إىل الدعم دون أي حاجز أو متييز بسبب كوفيد-19، ألنه من املهم 

للغاية بالنسبة لنا وضع حقوق اإلنسان يف صلب إجراءاتنا.

رسم الصورة الكاملة: 
استجابة مرتابطة ملكافحة العنف الجنساين يف املكسيك

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4466-mexico-violence-against-women-is-a-historical-pandemic
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4466-mexico-violence-against-women-is-a-historical-pandemic


20
رصد حقوق اإلنسان والدفاع عنها

عىل الرغم من أهمية تقديم الخدمات خالل الجائحة، فإنها مل تكن كافية قّط عندما تزامنت مع 
إنكار الحقوق. فقد تزايدت االنتهاكات الحقوقية يف ظروف الطوارئ. ويف العديد من البلدان، مبا 
فيها الهند و كينيا و الفلبني، كانت العقوبات املفروضة بسبب خرق أنظمة الطوارئ صارمًة وقاسيًة، 
ورافقتها مامرسات القمع القامئة. ويف نيجرييا و رواندا، ارتبط إنفاذ إجراءات اإلغالق بارتفاٍع يف 
وحشية الرشطة، مبا يف ذلك حاالت االعتداء والعنف الجنساين والتعذيب والقتل. ويف بريو، اعتُمد 
قد  التي  واإلصابات  الوفيات  إزاء  الجنائية  املسؤولية  من  والجيش  الرشطة  ضباط  إلعفاء  قانون 

يتسببون فيها خالل إنفاذ تدابري الطوارئ.

واستخدمت بعض الدول تدابري الطوارئ كغطاء للهجوم عىل الفئات املستبعدة، مبا فيها املثليات 
الجنسية  وامليول  الهوية  وأحرار  الجنسانية  الهوية  ومغايرو  الجنسية  امليول  ومزدوجو  واملثليون 
األرايض،  ملكية  وحقوق  البيئة  عن  واملدافعون  والالجئون،  واملهاجرون  الجنسني،  صفات  وحاملو 
وإلبطال حامية الحقوق الجنسية واإلنجابية، يف أماكن منها العديد من الواليات األمريكية التي 

يقودها املحافظون. واعتمدت بعض الدول قوانني جديدة تُجرّم االحتجاجات.

املتزايد  االستخدام  فإن  البلدان،  من  العديد  يف  التعبري  حرية  عىل  املفروضة  القيود  جانب  وإىل 
للتكنولوجيا بهدف تعقب الفريوس أعطى أيضا إمكانية أن يؤدي إىل زيادة هائلة ودامئة يف املراقبة، 
وذلك ليس يف البلدان املعروفة بالتجسس عىل شعوبها فحسب، مثل الصني و تركيا، ولكن أيضا يف 
بلدان تبدو أكرث دميقراطية مثل أسرتاليا و اململكة املتحدة. وما ينذر بالسوء هو استحداث بعض 

تطبيقات املراقبة الرقمية املنترشة قبل أن يُعرف يشٌء عن الفريوس.

وظهر تحدٍّ آخر يف فرص الفساد الجديدة والواسعة التي تأتّت بسبب االستعجال يف االستجابة، نظرا 
إىل أن الدول والحكومات دون الوطنية اتخذت قرارات رسيعة وغامضة بشأن رشاء معدات الحامية 
الشخصية واألدوية واملعدات الطبية. وفتحت كلٌّ من هذه الظروِف ووضعِ خطط جديدة للدعم 

العام وتوزيِعها الباَب أمام العديد من فرص االختالس واملحاباة واملحسوبية.

ومل تكن الدول الجهة املذنبة الوحيدة. فقد استغل العديد من أرباب العمل يف القطاع الخاص 
تباطؤ النشاط االقتصادي للرتاجع عن حقوق العامل يف عدد من الدول منها كمبوديا، حيث تعرّض 
العاملون يف صناعة املالبس املنتمون إىل النقابات للتهديد وتعرّض زعامء النقابات للفصل واعتُقلوا 
بسبب انتقاد ترسيح العامل. وُوصفت يف تقييٍم حاالت فقدان الوظائف التي قاربت 5000 حالة يف 
كمبوديا وبنغالدش والهند وميامنار عىل أنها مرتبطة بالوضع النقايب للموظف. ويف الواليات املتحدة 

أحد أفراد مجتمع امليم الكولومبي يف احتجاجٍ ضد مقتل ست نساء متحوالت جنسيا يف 3 متوز/يوليو 2020 يف 

بوغوتا. © ليوناردو مونوز/وكالة فيوبريس عرب غيتي إميجز
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األمريكية، قمعت العديد من الرشكات جهود التنظيم النقايب عندما حاول العامل التنظيم واإلعراب 

عن مخاوفهم املتعلقة بالسالمة يف مكان العمل خالل حالة الطوارئ.

وكانت تعني هذه التجاوزات والكثري غريها أن تقديم الخدمات واملعلومات كان بالقدر نفسه من 
األهمية التي يكتسيها عمل املجتمع املدين يف فحص قرارات الحكومة وخياراتها يف اإلنفاق فحصا 
دقيقا، ورصد االنتهاكات الحقوقية وتوثيقها وكشفها، ومتكني الناس من اإلبالغ عن االنتهاكات التي 
تعرضوا لها وطلب االنتصاف. وعملت منظامت املجتمع املدين عىل تعزيز الوعي بأبعاد األزمة 
عىل حقوق اإلنسان، واإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد، ومساءلة الدول والقطاع الخاص بشأن 
اإلخفاقات املقصودة وغري املقصودة. ومتثلت الرسالة يف أن أوقات األزمات ال تعني رضورة تخفيف 
املساءلة، وإمنا يصبح التدقيق أكرث أهمية. وبالتايل، واصلت منظامت املجتمع املدين عملها القائم 
املتعلق مبساءلة صانعي القرار، ووضعت بنيات جديدة لرصد آثار الجائحة وتدابري الطوارئ عىل 

الحقوق.

املدين ملطالبة الدول بالتمسك مبعايري حقوق اإلنسان.  ويف العديد من البلدان، تكاثف املجتمع 
املتعلقة  مخاوفها  عن  فيه  تعرب  مشرتكا  بيانا  مدين  مجتمع  منظمة   97 أصدرت  ميامنار،  ويف 
بطرق تعامل الدولة مع األزمة، وإهاملها حقوق اإلنسان وقيم الدميقراطية. وتزعمت املنظمة غري 
الحكومية الفيجية “التحالف من أجل حقوق اإلنسان” )Coalition for Human Rights( نداًء 
ها إىل الدولة ليك تحرتم يف تدابريها حقوق اإلنسان، بعدما كشفت وزارة الصحة عن أسامء  موجَّ
وعناوين كّل من شارك الرحلة نفسها مع شخص مصاب، وهو ما ينتهك حق الناس يف الخصوصية 
االعتقاالت  عىل  الضوء  األرجنتني  يف  املدين  املجتمع  وسلط  عدائية.  ألعامل  يعرّضهم  أن  ويُحتمل 
التعسفية واملضايقات خالل تدابري الطوارئ التي استهدفت الشباب واملترشدين وسكان املستوطنات 

العشوائية يف العاصمة بوينس آيرس.

واجتمع أصحاب املهن الرئيسية لحث الدول عىل احرتام حقوق اإلنسان. ففي غواتيامال، تجّمع 
أكرث من 100 صحايف لنرش بياٍن ينتقد عداء الرئيس واملسؤولني املتكّرر خالل األزمة. ودعم ما يزيد 
عن 500 مهني صحي يف نيكاراغوا نداًء موجها إىل الدولة ليك تقدم معلومات شفافة، ومعدات 
طبية كافية، وتدابري وقائية من الفريوس، حتى لو كان هذا املوقف الذي اتخذوه يجعلهم عرضًة 

للمضايقات أو الطرد.

ولتحقيق قدر أكرب من املساءلة خالل الجائحة، تأسست مبادرات رصد جديدة. ويف نيبال، تأسست 
شبكٌة لرصد حقوق اإلنسان مكونة من أصحاب مصلحة متعددين تقودها اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان، بهدف رصد حالة حقوق اإلنسان خالل األزمة، بالعمل عىل صعيد املقاطعات والواليات 

عاملة يف قطاع الصحة يف ليام، بريو، تتظاهر يوم 28 آب/أغسطس 2020 بالفتة كُتبت عليها عبارة “أنا 

أطلب فقط الحصول عىل عمل، وال أريد مساعدات من الدولة”. © راوول سيفوينتيس/غيتي إميجز
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والصعيد الوطني. وركز تقريرها األول عىل التأثري الحقوقي لحالة الطوارئ عىل النساء. ويف فرنسا، 
وعملت  عنها.  واإلبالغ  التجاوزات  لتتبع  للمواطنني  رصد  أفرقة  اإلنسان  حقوق  هيئات  أسست 
“مبادرة دول الشامل والجنوب” )North South Initiative( يف ماليزيا عىل رصد أرباب العمل 

يف القطاع الخاص وعرض محاوالت استغالل الفريوس النتهاك حقوق العامل.

 )Spaces for Change( ”وطبّقت منظمة املجتمع املدين النيجريية “فضاءات من أجل التغيري
نُهجها القامئة املعنية برصد الفضاء املدين والدفاع عنه، للرتكيز عىل رصد آثار تدابري الطوارئ التي 
اتخذتها الدولة عىل حقوق اإلنسان. وشّكلت فريَق تعقٍب لتحديد القيود ورصدها يف قاعدة بيانات 
إلكرتونية، مام مكنها من تقديم تقرير عن طائفٍة من االنتهاكات الحقوقية، مبا فيها عنف الدولة. 
إىل  باملجان  قانونية  خدمات  تقديم  بهدف  هاتفي  مساعدة  خط  أنشأت  األمر،  هذا  من  وكجزٍء 

األشخاص الذين يعانون من االنتهاكات الحقوقية.

امرأٌة تحمل الفتًة كُتب عليها “حل طبي، وليس إغالقا بطابعٍ عسكري” خالل احتجاج صامت مبناسبة عيد العامل 

يف مدينة كويزون، الفلبني. © جيس أزنار/غيتي إميجز
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االنتقال إىل املستوى الدويل

بذل املجتمع املدين أيضا جهودا عىل الصعيد الدويل لتأكيد املساءلة بشأن الحقوق. وبعد فرتة 
من التأجيل، عادت من جديد آليات مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان مع الرتكيز عىل 
املشاركة الرقمية. وتكيَّف املجتمع املدين مع التعامل عن بعد مع املجلس، بالعمل عىل فحص 
السجالت الحقوقية للدول فحصا دقيقا ورصد االنتهاكات الحقوقية. ويف الوقت نفسه، سعى 
املجتمع املدين إىل اختبار اإلمكانات املتاحة للتحول املفاجئ نحو التعامل اإللكرتوين لجلب 
مجموعة أكرث تنوعا من املجتمع املدين. وقبل انعقاد املنتدى السيايس الرفيع املستوى لألمم 
املتحدة يف شهر متوز/يوليو، الذي يستعرض التقدم الذي أحرزته الدول يف أهداف التنمية 
املستدامة، اجتمعت 460 منظمة مجتمع مدين من 115 بلًدا لتطالب الدول بأن تشجع عىل 
إدراج أصوات املجتمع املدين يف املناقشات املنعقدة عرب اإلنرتنت. واستجابًة لذلك املطلب، 
وقّعت 61 دولة عىل التزاٍم إلتاحة املشاركة الفعالة للمجتمع املدين يف العامل االفرتايض. وبذل 

املجتمع املدين جهودا مامثلة إزاء آليات حقوقية أخرى عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي.

عندما  الدويل  الصعيد  عىل  املدين  املجتمع  صوت  إسامُع  قبل  ذي  من  أهمية  أكرث  وأضحى 
كان يخضع لقيود جديدة يف املنزل. وكان توفر بعض الوسائل التي متّكن عادًة من املقاومة، 
مثل االحتجاجات الجامهريية، محدوًدا بالنسبة للفئات التي تعرضت حقوقها للهجوم تحت 
غطاء تدابري الطوارئ؛ وميكن أن متنح آليات حقوق اإلنسان الدولية ركيزة بديلة. و استُهدف 
مجتمع املتحولني جنسيا يف هنغاريا من قانوٍن اعتُمد بعجالة يف ذروة الجائحة وبالتايل مل 
جنسيا  املتحولني  مينع  مام  والدته،  عند  الفرد  بجنس  سوى  يعرتف  مل  حيث  بعناية،  يُدرس 
مع  العمُل  ووفّر  القانون.  مبوجب  جديدة  رسمية  وثائق  عىل  والحصول  جنسهم  تغيري  من 
املؤسسات األوروبية والعاملية، والتضامُن مع شبكات املجتمع املدين األوروبية، وسيلًة بديلًة 

مهمًة إلبراز الظلم.
وانخرطت أيضا مجتمعات السكان األصليني يف الربازيل مع املؤسسات الدولية. ويف حزيران/

تقّر  دولية  وقائية  إجراءات  أول  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  البلدان  لجنة  أصدرت  يونيو، 
باملخاطر التي تطرحها الجائحة عىل السكان األصليني. وتال ذلك حملٌة أطلقتها املجتمعات 

املحلية اليانومامية األصلية، التي كانت معرَّضًة لخطر العدوى من خالل حركة املنقبني عن 
الذهب غري الرشعيني عىل أراضيها.

لوحدنا. ولكن  الحكومة  أقلية وال ميكننا مقاومة هذه  نحن منثل 
املؤسسات الدولية تؤثر أحيانا عىل التدابري التي تتخذها الحكومة.

لقد طالبنا الجهات الفاعلة الدولية بإسامع أصواتها علًنا واالنخراط 
القضية.  هذه  بخصوص  حكومتنا  مع  األطراف  املتعدد  الحوار  يف 
لدينا 23 قضية أمام املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. ونواصل 
أيضا االنخراط مع آليات االتحاد األورويب املتعلقة بحقوق اإلنسان، 
واملجلس األورويب، واألمم املتحدة. وقد حصلنا عىل توقيع منظامت 

املجتمع املدين عىل بيان للضغط عىل املفوضية األوروبية.

كريستينا كولوس أوربان، رابطة ترانسفانيليا للمتحولين جنسيا 
)Transvanilla Transgender Association(، هنغاريا

لرصد  العاملي  الصعيد  عىل  املدين  للمجتمع  جديدة  مبادرات  أُحدثت  نفسه،  الوقت  ويف 
املدنية  الحريات  تعقب  أداة  الربحية  غري  املنظامت  لقوانني  الدويل  املركز  وأطلق  الحقوق. 
والحريات  اإلنسان  بحقوق  أرضّت  التي  للجائحة  الدول  استجابات  لرصد  كوفيد-19،  خالل 
املدنية؛ وخالل كتابة هذا التقرير، أُبلغ عن اإلجراءات التي تؤثر مثال عىل حرية التعبري يف 
42 بلدا. ويف حزيران/يونيو، أيّدت حوايل 100 منظمة مجتمع مدين من جميع أنحاء العامل، 
وزهاء   ،)International IDEA( االنتخابية  واملساعدة  للدميقراطية  الدويل  املعهد  بقيادة 
500 شخص بارز من ضمنهم العديد من الحائزين عىل جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات 
سابقني، دعوًة عامة للدفاع عن الدميقراطية. وبعد فرتة وجيزة، تأسس املرصد العاملي املعني 

بتأثري كوفيد-19 عىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/geneva/4519-progress-and-shortcomings-from-44th-session-of-the-human-rights-council
https://www.openglobalrights.org/cancelled-postponed-virtual-covid-19-impact-on-human-rights-oversight/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/new-york/4430-joint-letter-to-un-member-states-ensure-meaningful-virtual-participation-in-2020-review-of-the-sdgs
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-nations/new-york/4430-joint-letter-to-un-member-states-ensure-meaningful-virtual-participation-in-2020-review-of-the-sdgs
https://unfoundation.org/blog/post/why-voice-civil-society-matters-more-than-ever-era-covid-19/
https://unfoundation.org/blog/post/why-voice-civil-society-matters-more-than-ever-era-covid-19/
https://womensmediacenter.com/news-features/covid-19-used-as-smokescreen-to-undermine-gender-rights-globally
https://monitor.civicus.org/updates/2020/08/25/pandemic-brazil-aggravates-democratic-backslide/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/08/25/pandemic-brazil-aggravates-democratic-backslide/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/08/25/pandemic-brazil-aggravates-democratic-backslide/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4489-hungary-trans-people-are-having-our-rights-being-taken-away
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4489-hungary-trans-people-are-having-our-rights-being-taken-away
https://www.icnl.org/covid19tracker/
https://www.icnl.org/covid19tracker/
https://www.icnl.org/covid19tracker/
https://www.icnl.org/covid19tracker/
https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map?covid19=1
https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map?covid19=1
https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/call-defend-democracy
https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/call-defend-democracy
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وعمل املجتمع املدين عىل تأكيد املساءلة بشأن القرارات املتخذة خالل االستجابة لألزمة. ويف تونس، 
استخدم املدونون والناشطون عىل وسائل التواصل االجتامعي منصاتهم النتقاد تعامل الدولة مع 
وقُّدمت  االعتقال.  لخطر  يعرضهم  ما  وهو  الطوارئ،  إمدادات  توزيع  يف  املزعوم  والفساد  األزمة 
شكاوى مشابهة يف اإلكوادور و الهند، بينام أُقيل يف زميبابوي وزير الصحة واعتُقل بعد الكشف 
عن املزاعم املتعلقة بالفساد يف منح عقٍد كبري لتوريد معدات طبية وخاصة باالختبار. ويف بلدان 
مثل كينيا و بابوا غينيا الجديدة، عملت الفروع املحلية يف منظمة الشفافية الدولية عىل تعقب 
االلتزامات املالية للدول التي تعهدت بها استجابًة لكوفيد-19 بهدف تقييم ما إذا ُخصصت األموال 

عىل نحو صحيٍح وفعاٍل.

تحري  عىل  الدولة   )Connected Development( املتصلة التنمية  منظمة  حثّت  نيجرييا،  ويف 
www.ifollowthemoney. ،الشفافية ودعت املواطنني إىل استخدام منصتها للمساءلة االجتامعية

org، من أجل رصد اإلنفاق والدعوة إىل تحسني مرافق الرعاية الصحية. ويف جنوب أفريقيا، دعم 
الفرُع الوطني ملنظمة رشاكة املوازنة الدولية )International Budget Partnership( ورشكاؤه 
من منظامت املجتمع املدين، سّكاَن املستوطنات العشوائية لرصد اإلخفاقات يف تقديم الخدمات 
بامليزانية  املتعلقة  الدولة  قرارات  عىل  الرقابة  لتشجيع  كوسيلٍة  عنها،  واإلبالغ  الحيوية  الصحية 
واإلنفاق. واستعرضت مؤسسة املرصد الرضيبي )Fundación Observatorio Fiscal( يف شييل 
العقود التي أبرمتها الدولة وطلبات الرشاء وطالبت باملساءلة حيثام مل تُتّبع اإلجراءات املعمول بها 

عىل النحو املناسب.

 Centro de Investigación( وامليزانية  االقتصاد  شؤون  يف  األبحاث  مركز  حاول  املكسيك،  ويف 
Económica y Presupuestaria( قياس األثر املرتتب يف امليزانية عن الربامج االجتامعية وبرامج 
الشفافية  غياب  أن  تقريره  يف  أورد  ولكنه  للجائحة  استجابًة  الدولة  عنها  أعلنت  التي  التوظيف 
واإلعالم حال دون قيامه بذلك. وأشارت مثل هذه التحديات إىل حاجة املجتمع املدين الحالية إىل 
محاولة االنخراط مع الدول، بهدف التأثري يف السياسات العامة، وألسباب ليس أقلها جعلها أكرث 

قابلية للمساءلة.

التأثري يف الدول واالنخراط معها

تشجيًعا عىل تحقيق قدر أكرب من املساءلة، ودفاعا عن حقوق اإلنسان و التامسا لالنتصاف إزاء 
االنتهاكات، عمل املجتمع املدين عىل االنخراط مع مؤسسات الدولة والتأثري فيها، سعيا إىل إقامة 
عالقات تروم تغيري السياسات. وعىل ضوء تدابري الطوارئ، سعى املجتمع املدين إىل تذكري الدول 
عىل  مفروض  قيٍد  أي  وجعل  بالحقوق  املتعلقة  الدستورية  الضامنات  عىل  الحفاظ  إىل  بالحاجة 

دا زمنيا ومحصورا القصُد منه يف  الحريات قانونيا وقامئا عىل األدلة ومتناسبا وغري متييزي، ومحدَّ
أغراض حامية الصحة العامة. وسعى املجتمع املدين جاهًدا إىل مقاومة استيالِء الدولة عىل السلطة 
وحمالِت قمع الحريات والقيوِد التي تستهدف حقوق فئات معينة، وإىل ضامن احرتام الدول حقوق 

الفئات املستبعدة وحاميتها.

تشجيع  إىل  منه  سعيا  الدول،  مع  بناءة  عالقات  إقامة  عىل  أمكن،  حيثام  املدين،  املجتمع  وعمل 
ملكافحة  العمل  منظمة  متّكنت  املثال،  سبيل  فعىل  فيها.  واالنخراط  للجائحة  املشرتكة  االستجابة 
بهدف  الصحة  وزارة  مع  رشاكة  إقامة  من  الصومال  يف   )Action Against Hunger( الجوع 
السعي نحو تجاوز نقص الوعي بالفريوس، بتقديم املعلومات عن سبل الوقاية من كوفيد-19 عن 
طريق مجموعة من قنوات االتصال من أجل الوصول إىل الفئات الضعيفة واملستبعدة، إىل جانب 
دعم توفري تدابري السالمة يف مجال الرعاية الصحية. وأقام املجتمع املدين أيضا العديد من عالقات 
التعاون القيّمة عىل صعيد الحكومة املحلية مع الوكاالت البلدية، وكثريا ما يؤدي املجتمع املدين 
أدوارا تكميلية يف مساعدة املجتمعات املحلية وتقديم الخدمات، كام هو الحال يف أوغندا حيث 
 Community Transformation Foundation( املجتمعي  التحول  مؤسسة  شبكة  تعاونت 

Network( مع أفرقة العمل الحكومية املحلية لدعم توفري الرعاية الصحية.

إىل  الوصول  طريق  عن  الحكومية  التدخل  إجراءات  كّملنا  لقد 
صناديقنا  واستخدمنا  الحكومة.  استطاعت  مام  أبعد  أماكن 
االحتياطية الستئجار مركبة رباعية الدفع وتزويدها بالوقود حيث 
اسُتخدمت ملواصلة تقديم خدمات مجتمعية يف وقت مل ُيسمح 
فيه بأشكال أخرى من التداول. وأّدينا دورا داعام يف إبطاء وترية 
غري  األطفال  حالة  برصد  الكربى،  ماساكا  يف  كوفيد-19  انتشار 
امللتحقني باملدارس وأرسهم، واالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية 

املتعلقة بالنساء الحوامل واألطفال وكبار السن. 

كايينغا مودو ييسيتو، شبكة مؤسسة التحول المجتمعي، أوغندا

وبغض النظر عن عالقات التعاون املهمة هاته يف مجال تقديم الخدمات، حاولت منظامت املجتمع 
املدين الرتكيز عىل التأثري يف السياسات. وجرى تسليط الضوء عىل دور املجتمع املدين يف التأثري يف 
 )Social Good Brasilà( السياسات يف الربازيل، حيث ربطت منظمة املنفعة االجتامعية الربازيل
علامء البيانات مبسؤولني حكوميني لتشجيع املسؤولني عىل اتباع البيانات واألدلة التخاذ القرارات 

املتعلقة بالجائحة. 

وسعى املجتمع املدين أيضا إىل التأثري يف السياسات عن طريق التامس متثيله يف الهيئات التنسيقية 
مثل املجالس االستشارية و أفرقة العمل. وُمثلت منظامت املجتمع املدين يف فريق العمل الوطني 

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://monitor.civicus.org/updates/2020/05/07/protests-over-economic-conditions-under-covid-19-journalists-face-threats-critical-reporting/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/09/zimbabwe-health-minister-facing-coronavirus-corruption-charge-sacked
https://monitor.civicus.org/updates/2020/05/06/india-situation-activists-and-journalists-remains-precarious-under-covid-19-lockdown/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/07/02/austerity-measures-during-covid-19-lead-protests-ecuador/
http://www.transparencypng.org.pg/
http://www.transparencypng.org.pg/
https://tikenya.org/wp-content/uploads/2020/08/Press-Statement-onTransparency-and-Accountability-in-COVID-19-Response-Measures.pdf
https://www.von.gov.ng/organisation-launches-accountability-campaign-on-covid-19-donations/
http://www.ifollowthemoney.org
https://www.internationalbudget.org/2020/04/covid-19-in-south-africa/
https://www.internationalbudget.org/2020/04/covid-19-in-south-africa/
http://www.ifollowthemoney.org
https://observatoriofiscal.cl/Informate/Repo/espacioRiescoCOVID19
https://ciep.mx/insuficiente-informacion-sobre-medidas-del-gobierno-federal/
https://www.actionagainsthunger.org.uk/blog/somalia-preparing-coronavirus-pandemic
https://www.actionagainsthunger.org.uk/blog/somalia-preparing-coronavirus-pandemic
https://www.actionagainsthunger.org.uk/blog/somalia-preparing-coronavirus-pandemic
https://cotfone.org/
https://cotfone.org/
http://www.civicus.org/covid-19#stories
https://socialgoodbrasil.org.br/
https://socialgoodbrasil.org.br/
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متطوع من منظمة التحالف املجتمعي لوالية باخا كاليفورنيا سور )BCSCA( يستقي معلومات من سّيدٍة تستلم 
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ا عىل املعلومات املضللة وتعليامت الحكومة املضللة إلعادة فتح  ردًّ
االقتصاد رغم املعدالت الفلكية لحاالت العدوى والوفيات، أحدثنا 
وأرشكنا  املفتوحة،  البيانات  استخدام  إىل  ودعونا  للبيانات،  بنكا 
اتخاذ  عملية  لتعزيز  عامني  ومديرين  البيانات  وعلامء  أكادمييني 
القرارات املبنية عىل األدلة يف والية سانتا كاترينا. ومع أن الوالية 
الحقا  احتلت  فإنها  البلد،  يف  شفافية  الواليات  أقل  إحدى  كانت 
املرتبة الثالثة يف تصنيف “املعرفة املفتوحة” للشفافية العامة خالل 

أزمة كوفيد-19.

أنا أدوباتي، المنفعة االجتماعية
)Social Good Brasil( البرازيل 

 Now( ”املعني بكوفيد-19 يف مالوي، بينام ُجلبت منصة املجتمع املدين “حان اآلن وقت مشاركتنا
التخطيط  عىل  للمساعدة  الرسمية  املنتديات  إىل  شييل  يف   )It’s Our Time to Participate
للعمليات من أجل إجراء االستفتاء املقبل يف البالد عىل دستور جديد، مام ميكنها من تقديم املشورة 
بشأن سبل ضامن السالمة وتعزيز املشاركة يف آن واحد. وعىل الصعيد املحيل، نجح تحالف الشباب 
لتنمية األرياف يف ليبرييا يف دعوة الهيئات الحكومية املحلية إىل إرشاك منظامت املجتمع املدين 

بصفتها رشيكا.

ويف التفيا، أفادت منظامت املجتمع املدين بوجود حوار بناء مسبق بني الدولة واملنظامت بخصوص 
الطريقة املثىل التي ميكن مساعدتها بها لتؤدي أدوارها خالل األزمة وبعدها. وأحدثت حكومة 
اإلكوادور بوابة كوفيد-19 نرشت فيها املعلومات املتعلقة مببادرات املجتمع املدين، بينام أنشأت 
حكومة براغواي موقعا إلكرتونيا لفتح باب الحوار واملساءلة، مبنح الناس فرصة رصد اإلنفاق العام 

عىل االستجابة لكوفيد-19 والتفاعل مبارشًة مع املسؤولني.

ومل تَْسلم أيٌّ من هذه املبادرات من االنتقادات. وأشارت مجموعات نسائية يف مالوي إىل أن النساء 
شّكلن نسبة 19 يف املئة فقط من أعضاء الفريق العامل املعني بكوفيد-19، الذين عيّنهم الرئيس، 
وطالبت باملساواة يف التمثيل؛ ومع أن املجتمع املدين يف التفيا رحب بعمليات الحوار، فإنه أشار 
إىل وجود نقٍص يف الدعم املايل الحكومي املبارش ملنظامت املجتمع املدين. وبدت األمثلة اإليجابية 
 )AGNA( الوطنية للجمعيات   Affinity مجموعة  أعضاء  وأفاد  القاعدة.  تكون  أن  بدل  استثناًء 
بأن الدول بوجٍه عام مل تكن تعمل مع منظامت املجتمع املدين يف املنتديات اإلستشارية أو محافل 
يف  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  بصفتها  املنظامت  تلك  بدور  االعرتاف  يف  و أخفقت  القرار،  صنع 
االستجابة لكوفيد-19. وأشاروا إىل رواية شائعة وضعت القطاع الخاص كرشيك بارز، ونرش القوات 
العسكرية يف االستجابة اإلنسانية وتقديم الخدمات، بطرٍق أخفقت يف االستفادة من قدرة منظامت 
املجتمع املدين عىل الوصول إىل الفئات الضعيفة واملستبعدة وحشدها. وباملثل، اشتىك العديد من 
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املشاركني يف الدراسة االستقصائية التي أنجزها عضو يف منظمة سيفيكس، من عدم إدراج الدول 
ملنظامت املجتمع املدين يف خطط االستجابة للجائحة. ومع ذلك، واصل املجتمع املدين االنخراط، 
حيثام أمكن، يف محاولة تحسني مساحات الحوار والتعاون وتوسيع نطاقها. وإىل جانب ذلك، كانت 
هناك العديد من األمثلة عىل املنارصة الناجحة التي غريت سياسة الحكومة، واملنارصة التي تواصل 
الضغط من أجل التغيري. ويف العديد من البلدان، كانت منظامت املجتمع املدين نشيطة يف دعوة 
السلطات إىل إطالق رساح السجناء واملحتجزين، مبن فيهم الناشطون يف املجتمع املدين والصحافيون 
واملعارضون السياسيون املحتجزون، مع لفتها االنتباه إىل ظروف السجون املزدحمة يف كثري من 
األحيان التي سهلت انتشار الفريوس. واستجابت العديد من الدول، من بينها البحرين والكامريون 
وإثيوبيا وإيران وتركيا، بإطالق رساح بعض السجناء عىل األقل يف وقت مبكر، من ضمنهم بعض 
النشطاء البارزين يف املجتمع املدين مثل نبيل رجب يف البحرين. وواصل املجتمع املدين املطالبة 
باملزيد من عمليات اإلفراج يف جميع الحاالت. و انخرطت النقابات مع الدول وأرباب العمل يف كل 
قارة مأهولة للدفاع عن حقوق العامل، واإلرصار عىل توفري أماكن عمل آمنة والدفاع عن الوظائف. 
ففي األرجنتني عىل سبيل املثال، تفاوضت النقابات مع الدولة بشأن قانون جديد سيمّكن العديد 

من الناس من مواصلة العمل من املنزل.

فحص درجة الحرارة يف محطة مؤقتة لغسل اليدين ركّبتها حركة “األمل املرشق للمجتمعات” )SHOFCO( يف 

مستوطنات كيبريا العشوائية يف نريويب، كينيا. © باتريك ماينهارت/بلومربغ عرب غيتي إميجز

وانترصت جهود الدعوة التي يبذلها املجتمع املدين لصالح النساء املعرضات لخطر العنف األرسي 
يف تونس. فقد جرى تعليق أغلب اإلجراءات القضائية خالل اإلغالق، باستثناء القضايا املستعجلة 
التي يُنظر فيها. وكانت النساء املعنَّفات ينتظرن طويال قرار املحكمة وتحقيق العدالة، مام يعرضهن 
لخطر متواصل. واستجابًة لهذا الوضع، نجحت الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات يف الضغط 

لتصنيف قضايا العنف ضد النساء ضمن القضايا التي تنظر فيها املحكمة. 

خطة   Coordinadora Feminista شبكة  نرشت  شييل،  يف  النساء  حقوق  عن  أيضا  ودفاًعا 
الطبية  املساعدة  إىل  بالنفاذ  املطالبة  فيها  مبا  للدولة،  موجهة  َمطالبًا  جمعت  نسائية  استعجالية 
واإلجازة الطبية املدفوعة األجر وتدابري اإلعانات املالية، مع اسرتاتيجيات الرعاية الذاتية والحامية 
املتبادلة. ويف ليبرييا، اجتمعت العديد من منظامت املجتمع املدين ملطالبة الدولة مبراعاة النهج 

الجنساين يف استجابتها للجائحة وضامن الشفافية واملساءلة. 
إىل  املهاجرين،  حقوق  عن  الدفاع  يف  للمساعدة   Caminando Fronteras منظمة  من  وسعيًا 
جانب عملها يف توزيع اإلمدادات األساسية، دعت الحكومَة املغربية إىل إصدار تصاريح للمهاجرين 
الرتحيل  لعمليات  حد  وضع  إىل  اإلسبانية  والحكومَة  واملياه،  األغذية  عىل  الحصول  من  ليتمكنوا 
اإلصابة  لخطر  بشدة  تُعرضهم  مزدحمة  اعتقال  مراكز  يف  املحتَجزين  املهاجرين  رساح  وإطالق 
بالعدوى. ويف الوقت نفسه، دعا املجتمُع املدين يف عامن الدولَة إىل إنهاء حظرها الذي طال أمده 
عىل أبرز املنصات اإللكرتونية للمكاملات الصوتية واملرئية، يف ظل الحاجة إىل مزيٍد من التواصل 

اإللكرتوين والعمل يف إطار تدابري الطوارئ.
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وشملت مشاركة املجتمع املدين يف السياسات يف األرجنتني وضع مقرتح شامل لخطة طوارئ وطنية 
اإليجار  دفع  يكابدون  الذين  األشخاص  ودعم  اإلخالء،  عمليات  حظر  إىل  يدعو  بالسكن،  متعلقة 
والقروض العقارية، وحامية النساء وغريهن من الفئات املستبعدة. وركزت جهود الدعوة أيضا عىل 
الحاجة إىل دعم األشخاص ذوي اإلعاقة، إىل جانب حملٍة تروم إظهار آثار تدابري اإلغالق عىل الناس 

أناٌس يحتجون ضد الوضع االجتامعي واالقتصادي الصعب قرب مجتمع عامل مناجم سريالينج يف روستنربغ، جنوب أفريقيا، يوم 18 أيار/مايو 2020. © دينو لويد/غالو إميجز عرب غيتي إميجز

يف مستشفيات األمراض النفسية. وإىل جانب منظامت املجتمع املدين األخرى يف أمريكا الالتينية، 
تناولت الدعوة أيضا الحاجة إىل زيادة الطابع التدريجي للرضائب بهدف املساعدة عىل التعايف بعد 

انقضاء الجائحة عىل نحو أكرث عدال من الناحية االجتامعية. 
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قّدمت الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات مجموعًة من االستجابات؛ وهي منظمة 
املجال  من  انطالقا  املجاالت،  جميع  يف  الجنسني  بني  املساواة  إىل  تدعو  مدين  مجتمع 
السيايس وصوال إىل الحقوق االجتامعية واالقتصادية، مبا يف ذلك حقوق النساء الجنسية 
واإلنجابية. ويرشح مديرها، رامي خويل، كيف تكيفت الجمعية ووسعت نطاق خدماتها 
األخرية،  هذه  مع  وتعاونها  الدولة  إىل  املوجهة  دعواتها  أيضا  كثّفت  بينام  االستشارية، 

لتحديد الحلول السياسية وتنفيذها.

يف بداية جائحة كوفيد-19، أصدرت الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات تحذيرا 
للسلطات التونسية معلنني عن مخاوفنا املتعلقة بفرتة اإلغالق، إذ كان سيتعني خاللها 
عىل العديد من النساء البقاء يف املنزل مع معتديهن. وكنا عىل حق، ألن عدد حاالت 
عدد  إن  املرأة  شؤون  وزارة  وقالت  اإلغالق.  خالل  االرتفاع  واصل  الجنساين  العنف 
وضعته  الذي  الطوارئ  بحاالت  الخاص  الهاتفي  الخط  خالل  من  الواردة  االتصاالت 
الحكومة تضاعف خمس مرات. وشهدنا أيضا يف مراكزنا االستشارية مرحلة الذروة، 

نظرا إىل ارتفاع عدد النساء املعنَّفات اللوايت طلنب مساعدتنا.

املجلس  عىل  الضغط  علينا  وكان  اإلغالق  خالل  مقفلًة  أيضا  املحاكم  أغلب  وكانت 
األعىل للقضاء ووزارة العدل إلدراج قضايا العنف ضد النساء يف القضايا املستعجلة 

التي كان يُنظر فيها خالل اإلغالق. وقبلوا لحسن الحظ. 

وتأثرت أيضا إمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية ألن النساء مل 

يستطعن الخروج وطلب هذه الخدمات خوفًا من الفريوس. وكان علينا أن نتعاون مع 
وزير الصحة ووزيرة شؤون املرأة إليجاد حلول لهذا الوضع ونحن اآلن بصدد محاولة 

إيجاد طريقة لضامن استمرارية خدمات الصحة اإلنجابية.

من  العديد  وفقدت  واالقتصادية.  االجتامعية  النساء  حقوق  تأثّر  زاد  ذلك،  إىل  وإضافًة 
النساء وظائفهن أو مل يستلمن مرتباتهن بسبب األزمة االقتصادية التي رافقت الجائحة. 
وتعمل العديد من النساء يف تونس يف القطاع غري الرسمي، وبالتايل مل يستطعن مواصلة 
عملهن وتُركن دون أي دخل. وهو ما يؤثر يف قدرتهن عىل رعاية أنفسهن وأرسهن. وما 
فتئنا نعمل مع مجموعة من العامالت املنزليات يف دراسة عن حالة هؤالء العامالت يف 

تونس.

الجوانب  تراع  مل  الرسمية  االستجابة  ألن  السلطات  مع  الدعوة  من جهود  الكثري  وبذلنا 
الجنسانية للجائحة. لقد عملنا مع معظم الوزارات. واجتمعنا مبعظم األقسام الوزارية لبث 
الوعي. وأرسلنا ورقات عن السياسات العامة ورسائل مفتوحة. وواصلنا تقديم الخدمات 
يف مراكزنا االستشارية التي مازالت مستمرة يف العمل. وكيّفنا أيضا هذه الخدمات لتقدميها 
عرب الهاتف. وأطلقنا حملة عن العنف ضد النساء خالل الجائحة، تابعها اآلالف وحققت 
نجاحا كبريا. ونتيجًة لذلك، تواصلت معنا إدارة فيسبوك يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا ونحن حاليا بصدد العمل برشاكة معها لزيادة عدد الجامهري من أجل الحمالت 
املقبلة. وسنقيم أيضا قنوات اتصال مع فيسبوك لإلبالغ عن العنف والكراهية عىل وسائل 

التواصل االجتامعي.

رسم الصورة الكاملة: 
استجابة مرتابطة لحامية حقوق النساء يف تونس
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استخدام النظام القانوين

ذ فيها النظام القانوين مبنأى نسبيا عن تدخالت السلطة التنفيذية، قّدم أحيانا  يف السياقات التي ينفَّ
هذا النظام للمجتمع املدين طريقا فعاال لطلب االنتصاف وضامن حامية الحقوق الدستورية. ويف 
إطار جهود املجتمع املدين املبذولة يف الدعوة املوجهة إىل الدول، حقق بعض االنتصارات البارزة 

خالل الجائحة باستخدام األدوات القانونية املتاحة.

وعندما أصبح التعليم إلكرتونيا خالل اإلغالق يف األرجنتني، عزز هذا األمر الالمساواة القامئة يف فرص 
الحصول عىل التعليم، مام أعطى األفضلية لألطفال املنحدرين من أرس أكرث ثراًء اعتربوا الحصول 
عىل األجهزة واالتصال الثابت باإلنرتنت أمرا مسلاًّم، ولكنه هدد بحرمان أقل التالميذ حظا الذين 
ال ميلكون هذه اإلمكانيات من االستفادة من التعليم. وبارش املجتمع املدين العمل الجاد ونجح يف 
رفع دعوى قضائية ملنع حدوث ذلك. وأجرب الحكم الذي حصل عليه املجتمع املدين حكومة بوينس 
آيرس عىل تقديم جهاز حاسوب محمول أو مذكرة أو لوحة إلكرتونية إىل كل تلميذ يف نظام التعليم 
العمومي يستفيد من الرعاية االجتامعية أو اإلعانات أو املنحة الدراسية أو يعيش يف أحد األحياء 
الفقرية. وأُجربت حكومة املدينة أيضا عىل تثبيت الشبكة الالسلكية يف األحياء الفقرية واملستوطنات 
العشوائية أو منح التالميذ البيانات املتنقلة. ومل يكن ذلك إنجازا للتالميذ املعنيني فحسب، بل حقق 

سابقًة مهمًة يف إحقاق الحقوق.

إبطال  إىل  يسعى  ال  ألنه  محوريًة  أهميًة  اإلجراء  هذا  يكتيس 
التعليمية  املعدات  إىل  النفاذ  حيث  من  القامئة  الالمساواة 
حق  اإلنرتنت  شبكة  إىل  الوصول  بأن  يعرتف  أيضا  بل  فحسب، 
جوهري يؤدي دورا محوريا -وأساسيا يف هذا السياق- يف مامرسة 
حقوق أخرى مثل الحق يف التعليم أو الصحة أو الحصول عىل 

املعلومات أو اللجوء إىل القضاء.

سيباستيان بيلو، الرابطة
 المدنية من أجل المساواة والعدالة، األرجنتين

سكان القرية 21-24 يف بوينس آيرس، األرجنتني، كانوا ضمن املستفيدين من قرار املحكمة الذي يقيض بإجبار 

حكومة املدينة عىل توفري وسائل لألطفال املحرومني ليك يستفيدوا من التعليم عرب اإلنرتنت. © مارسيلو إندييل/

غيتي إميجز

وأيدت املحكمة الدستورية يف أملانيا الحق يف االحتجاج خالل الجائحة، إذ أصدرت حكام يسمح 
من  مجموعة  بها  تقّدمت  شكوى  عقب  بالتباعد،  االلتزام  رشيطة  السياسية  االحتجاجات  بتنظيم 
الناشطني الشباب الذين شعروا بأن قواعد الطوارئ كانت تُطبَّق بإفراط إىل درجة تعّذر تنظيم 
حتى التجمعات التي كانت تلتزم باحتياطات السالمة. ويف زمبابوي، فازت منظمة “محامو زمبابوي 
من أجل حقوق اإلنسان” )Zimbabwe Lawyers for Human Rights( التي تقدمت بشكوى 
قانونية مستعجلة، بحكم قضايئ يأمر قوات أمن الدولة باحرتام حقوق اإلنسان واالمتناع عن االعتداء 
عىل الناس خالل اإلغالق؛ وأمَر حكٌم آخر الدولَة بتوفري معدات الحامية الشخصية لكافة املوظفني 
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يف قطاع الصحة. وسلكت الطريق نفسه منظمة املجتمع املدين مسلمون من أجل حقوق اإلنسان 
)Muslims for Human Rights( الكينية التي رفعت دعوى قضائية عىل الحكومة احتجاًجا عىل 
إرغام الناس يف الحجر الصحي داخل املستشفيات العامة عىل دفع مثن أكلهم ومبيتهم، مام أوقع 
بالناس األفقر عقوبًة وقلّل احتاملية مجيئهم إىل املستشفى عند ظهور األعراض عليهم. وهنا، مل 
تكن مثة حاجة النتظار قرار قانوين؛ فعندما وصلت القضية إىل املحكمة، أجرب الغضب الشعبي الذي 

ترتب عنها الحكومة عىل الرتاجع.

وعندما اقرتبت االنتخابات الربملانية يف كرواتيا املقرر إجراؤها يف شهر حزيران/يونيو، اشتىك املجتمع 
املستشفيات من كوفيد-19 سيُحرمون من حقهم  املرىض الذين يتلقون العالج يف  املدين من أن 
يف التصويت، مقارنة بأولئك الذين يعزلون أنفسهم يف املنزل والذين ميكنهم رغم ذلك التصويت. 
من  املستشفى  يف  املرىض  بتمكني  قرارا  الدستورية  املحكمة  أصدرت  القانونية،  الشكوى  وعقب 

التصويت بالوكالة، مام سيتيح لهم اإلعراب عن رأيهم كأي شخص آخر. 

ويف مالوي، اتخذ املجتمع املدين إجراءات قانونية ضد الدولة لتأخري فرضها اإلغالق. وكان الدافع 
وراء هذه الخطوة املخاوف التي أعرب عنها العامل غري الرسميني من عدم كفاية التموين، والذين 
سيحرمون من سبل معيشتهم، وكذا الخوف من أن الحزب الحاكم سيستخدم اإلغالق كعذر لتأخري 

االنتخابات الوشيكة، والتي نُظمت لتشهد خسارته فيها.

جاء اعرتاض املجتمع املدين بعدما خرج آالف التجار غري الرسميني 
يف مدينَتي بالنتري ومزوزو ويف مقاطعات مثل ثيولو إىل الشارع 
أن  “نفضل  عبارة  عليها  الفتات  حاملني  اإلغالق  ضد  لالحتجاج 
البائعني  هؤالء  من  والعديد  جوعا”.  املوت  عىل  بكورونا  منوت 
ُمياومون وقد يتأثرون باإلغالق تأثرا شديًدا. وكانت هناك أيضا 
شكوٌك متزايدة يف صفوف املجتمع املدين واملواطنني بأن الحكومة 
كانت تحاول استخدام اإلغالق لتربير إلغاء االنتخابات أو تأجيلها.

مايكل كاياتسا، مركز حقوق
 اإلنسان وإعادة التأهيل، مالوي

حركة “أيام الجمعة من أجل املستقبل” تنظم اليوم العاملي للعمل من أجل املناخ يوم 25 أيلول/سبتمرب 

2020 يف برلني، أملانيا، بعدما أيدت املحاكم الحق يف التظاهر يف ظل الجائحة. © أومري ميسينجر/غيتي 
إميجز
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االنتخابات يف ظل الجائحة

يف  االنتخابات  أجرت  التي  البلدان  من  طائفة  أصل  من  بلدين  سوى  ومالوي  كرواتيا  تكن  مل 
أُعيدت جدولتها خالل فرتات  التي  العديد من االنتخابات  الجائحة، والتي ضّمت  ظل ظروف 
تدابري اإلغالق الصارمة وأُجريت رغم ذلك يف ظل ظروف الجائحة. وكانت كوريا الجنوبية أول 
بلٍد يجري انتخابات وطنية خالل الجائحة. وعىل عكس كل التوقعات، كان اإلقبال مرتفعا يف 
االنتخابات الترشيعية التي أُجريت يف البالد يف شهر نيسان/أبريل مقارنًة باالنتخابات السابقة، 
التي  الشاملة  الصحية  والتدابري  للجائحة  الدولة  استجابة  الناس يف  ثقة عموم  يعكس  قد  مام 
ُوضعت للناخبني. وسّجلت االنتخابات رقام قياسيا يف عدد النساء املنتَخبات لعضوية الربملان يف 

البالد.

ومع ذلك، حاولت الحكومات القامئة يف العديد من البلدان استخدام القيود الطارئة سواء لتأجيل 
االنتخابات لفرتات طويلة ومن ثم تعزيز سلطتها، وهو ما اشتىك منه املجتمع املدين يف بوليفيا 
و هونغ كونغ، أو إجراء االنتخابات يف ظروٍف أعطتها امتيازًا، عن طريق استفادتها من سيطرتها 
عىل إعالم الدولة، وتطبيق القيود عىل نحو انتقايئ وتقييد الحمالت االنتخابية للمعارضة ومراقبة 

االنتخابات، عىل غرار ما نبّه إليه املجتمع املدين يف بوروندي و رصبيا و رسيالنكا.

باالنتخابات  املتعلقة  التقليدية  الوظائف  املدين  املجتمع  أداء  أن  مع  الحاالت،  بعض  ولكن يف 
مثل تثقيف الناخبني ورصد االنتخابات كان مستحياًل يف كثريٍ من األحيان، فإنه كان قادرا عىل 
تشويهها.  أو  االنتخابات  لتأجيل  الحاكم  الحزب  التصدي ملحاوالت  بدور محوري يف  االضطالع 
وهو ما كان الحال عليه يف الجمهورية الدومينيكية، حيث استفاد املجتمع املدين عىل نحو جيد 
من جهات اتصاله يف وسائل اإلعالم لتأكيد أن االنتخابات املؤجلة من أيار/مايو إىل متوز/يوليو 
ل مرة أخرى، وإمنا ينبغي إجراؤها مع تطبيق التدابري الحامئية املناسبة. وحث  ال ينبغي أن تؤجَّ
املجتمُع املدين عىل رضورة اتباع التوجيهات الدولية ليك تُجرى االنتخابات بأمان ويتمكن الناس 

من التصويت بثقة.

الصحية  التدابري  اعتامد  فرض  مدنيا  مجتمعا  بصفتنا  حاولنا 
توصيات  اتباع  إىل  املركزي  االنتخايب  املجلس  ودعونا  املالمئة. 
منظمة الصحة العاملية ومنظمة الواليات األمريكية للّتيّقن من 
اتخاذ التدابري الرضورية وإجراء االنتخابات. لقد كان جهدا جبارا، 
ألننا مل نكن منلك بعُد إجراًء وقائيا فعاال وسياسة لالختبار الرسيع 
يف الجمهورية الدومينيكية؛ ومع ذلك، أصبح من املمكن فرض 
بروتوكوالت صحية، مبا فيها التعقيم والنظافة الصحية، وتوزيع 

مواد الوقاية، وإجراءات التباعد الجسدي.

هاميلك شاهين، بيان المواطن للشفافية االنتخابية، وأديس ثن مارتي، 
تحالف أليانزا للمنظمات غير الحكومية، الجمهورية الدومينيكية

ونتيجًة لتلك الحملة، أُجريت االنتخابات يف متوز/يوليو، وتزامن التصويت مع تطبيق بروتوكوالت 
النظافة والتعقيم، إىل جانب استخدام معدات الحامية الشخصية وإجراءات التباعد الجسدي. وقد 
يفرس تغيري الحكومة الناتج عن االنتخابات، وهو أمر نادر الحدوث يف الجمهورية الدومينيكية، 
ترّدَد الحزب الحاكم يف امليض قدما. وكان يجب عىل املجتمع املدين أيضا التصدي لحملة الحكومة 
التي كانت تبدو مصممًة بوضوح إلخافة الناس للبقاء يف منازلهم خالل التصويت؛ ورّد املجتمع 
املدين بحملته الخاصة التي شّجع فيها الناس عىل حامية أنفسهم والتصويت، وكان الغضب من 

دعاية الحكومة قويا جدا إىل درجة أنها اختفت برسعة.

وتشري هيئة صاعدة للمامرسات الجيدة إىل إمكانية إجراء االنتخابات بأمان يف ظل الجائحة، إذا 
اتخذت الدول االحتياطات املالمئة إلتاحة التصويت اآلمن والحملة العادلة، وإمكانية أن يؤدي 

املجتمع املدين دورا محوريا يف مامرسة الضغط من أجل اعتامد املامرسات الجيدة.
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الحمالت العامة

نجحت منظامت املجتمع املدين يف كثري من األحيان، عىل غرار ما تشري إليه العديد من األمثلة 
أعاله، يف املشاركة يف السياسات واإلجراءات القانونية عندما اهتمت بشواغل الناس وحشدت الدعم 
خلف املطالب الرئيسية. وقد يوفّر حشد الرأي العام أداة تصحيحية قوية أمام محاوالت الّدول قمع 
الحقوق. ففي املجتمعات املغلقة واملتباعدة، جرى معظم هذا الحشد من خالل وسائل التواصل 
االجتامعي؛ ومع أن هذه الوسائل قد تكون سمحت باالنتشار الرسيع للمعلومات املضلّلة، فإنها 
لحشد  استخدامه  من  املدين  املجتمع  مَتّكن  والتنسيق  الحمالت  إلجراء  حيويا  فضاًء  أيضا  منحت 

الدعم.

مجتمع  منظمة  من 160  أكرث  من  مكون  تحالٌف  أجرى  حيث  الربازيل،  يف  كبرٌي  تقدٌم  و تحقق 
مدين حملًة لتوفري الدخل األسايس يف إجراءات الطوارئ خالل الجائحة. وحققت الحملة نجاحا 
الفتا ورسيعا بعد حصولها عىل دعم أكرث من نصف مليون شخص وحشد أبرز املؤثرين يف وسائل 
التواصل االجتامعي. وخالل 10 أيام من إطالق الحملة، حصل قانون اعتامد الخطة عىل املوافقة؛ 
وبعد مرور 10 أيام، كان الناس يستلمون دفعتهم األوىل. وكانت النتيجة استالم عرشات املاليني 
سواء  الخطة  من  الربازيل  سكان  نصف  من  أكرث  استفادة  وقُّدرت  حيويا،  دعام  الربازيليني  من 
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. وأظهر التغيرُي قوَة عمِل املجتمع املدين بصورة جامعية والذي يلقى 
استحسانا لدى الناس، وإمكانيَة تحّول لحظات األزمة أيضا إىل لحظات التغيري، عندما ميكن فجأة 
التقدم بأفكار جريئة أقدم املجتمع املدين عىل تعزيزها ملدة طويلة وتطويرها -مثل فكرة الدخل 
األسايس الشامل- لتصبح سياسات. وسيواصل املجتمع املدين العمل عىل توسيع نطاق أثر الخطة 

وتكريسها كسابقة تقّر الحق يف الدخل األسايس يف الربازيل.

 وأُطلقت حملة برازيلية أخرى للمطالبة بحجر صحي مدفوع األجر لفائدة العديد من العامالت 
يستطعن  املنزليات -ومعظمهن من النساء السوداوات املنحدرات من الطبقة الفقرية- اللوايت مل 
مواصلة العمل يف منازل أرباب عملهن األثرياء. وقد جذبت عريضة الحملة أكرث من 130 ألف 

توقيع خالل كتابة هذا التقرير.

استخداما  االجتامعي  التواصل  وسائل  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  أيضا  واستخدمت 
فعاال، نظرا إىل أن حملتها عىل فيسبوك عن العنف ضد النساء خالل الجائحة جذبت آالف املتابعني 
وأفضت إىل رشاكة جديدة مع فيسبوك لزيادة عدد الجامهري من أجل الحمالت املقبلة املناهضة 
للعنف. وأُجريت أيضا حمالت عامة ضد العنف الجنساين يف املكسيك و لبنان، حيث كان املجتمع 
املدين جزًء من حملٍة إلذكاء الوعي بالعنف ضد النساء وبإجراءات الحامية وخدمات الدعم املتاحة.

الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات تدير حملًة عىل وسائل التواصل االجتامعي ضد العنف الجنساين يف 

ظل الجائحة. © الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات/فيسبوك

بني  املستقل  للعيش  موياي  دعم  مركز  ربط  اليابان،  يف  األوملبية  األلعاب  دورة  تأجيل  ظل  ويف 
شواغل الناس املتعلقة بالعواقب وإرث استضافة األوملبياد مع زيادة الوعي بالتحديات التي واجهها 
املترشدون خالل الجائحة، مطلًقا حملة إلعادة إيواء الناس يف القرية األوملبية يف طوكيو. وقد جذبت 
عريضته بحلول شهر حزيران/يونيو أكرث من 50 ألف توقيعٍ. وبناًء عىل هذا الدعم العام، مَتكن 
املركز من مطالبة املرشحني يف انتخابات املدينة باإلعراب بوضوح عن وجهات نظرهم فيام يتعلق 

بدعم املترشدين يف طوكيو.

إساءة  إىل  الدول  سعت  عندما  فعال  توبيخ  مبثابة  تكون  أن  الشعبية  األفعال  ردود  واستطاعت 
استعامل السلطات املمنوحة لها يف حالة الطوارئ وتجاوزها. وحشد املجتمع املدين يف مولدوفا 
حملًة ضد القيود الجديدة الصارمة التي فرضتها الدولة عىل نرش املعلومات خالل األزمة، بتوجيه 
نداء عام ومشرتك إللغاء تلك األنظمة؛ وردًّا عىل ذلك، أرسعت الحكومة بإلغائها. وباملثل، أُلغي 
مقرتح قانون يف براغواي كان سيقيّد حرية التعبري بإفراٍط يف ظل الجائحة، بعد انتقادات واسعة 
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University students at a protest rally against CAA law in Kolkata © Sumit Sanyal/Anadolu Agency via Getty Images

النطاق من املجتمع املدين. ولطاملا تعرضت حرية التعبري لهجوم الحزب الحاكم يف بنغالدش، ولكن حتى يف هذا البلد، أثارت خطة تأسيس هيئة ترصد القنوات التلفزية وتقيّم ما إذا كانت املعلومات 
التي تنرش عن كوفيد-19 مضلّلًة غضبًا شعبيًا، ورسعان ما أُلغيت الهيئة املقرتحة. وأظهرت كل هذه األمثلة كيف استطاع املجتمع املدين أن يحدث فرقًا، بالعمل عىل نقل شواغل الناس وتركيزها، ولو 

كان ذلك يف وجه الدول التي تبدو غري مرنة.

مقاعد القرية األوملبية يف طوكيو فارغٌة بعد تأجيل األلعاب األوملبية، مام دفع املجتمع املدين إىل إطالق حملٍة الستخدام القرية يف إعادة إيواء املترشدين. © وكالة كيودو نيوز اإلخبارية عرب غيتي إميجز

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4559-covid-19-we-need-public-policies-that-reduce-and-redistribute-unpaid-care-work


SOLIDARITY IN THE TIME OF COVID-19

2. Key responses35
االحتجاج يف ظل الجائحة

لطاملا كانت االحتجاجات وسيلًة حيويًة لإلفصاح عن غضب الناس يف ظل الجائحة، بتقديم املطالب 
ودعوة صانعي القرار السياسيني إىل االلتزام بالتغيري. ووفق ما جاء يف تقرير حالة املجتمع املدين 
لعام 2020، شهد عام 2019 احتجاجات جامهريية يف كل قارة مأهولة، بعد حشد الناس للمطالبة 
باتخاذ إجراءات تتعلق باملناخ، وبالحريات الدميقراطية، والتغيري االقتصادي، والعدالة االجتامعية. 
انتشار  بسبب  توقيفها  وجب  أن  إىل   2020 عام  حتى  االحتجاجات  هذه  من  العديد  وتواصل 
من  العديد  مبوجب  مستحيال  قانونية  بصورة  االحتجاج  وأصبح  الطوارئ.  تدابري  وإنفاذ  الجائحة 
أنظمة الطوارئ، يف حني ظل حشد الناس بأعداد ضخمة صعبا حتى بعد بدء تخفيف القيود عىل 

الحركة والتجمع.

بالقمع  األحيان  من  كثري  يف  لها  التصدي  جرى  الجديدة،  القيود  ظل  يف  احتجاجات  إجراء  وعند 
سبل  وحامية  االقتصادي  بالدعم  املطالبني  املتظاهرين  ضد  الحية  الذخائر  واستُخدمت  الشديد. 
معيشتهم يف العراق و أوغندا. وجرى التصدي الحتجاج يطالب باستئناف األنشطة االقتصادية يف 
بوليفيا بالغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي. ورُضب بالعيص املتظاهرون املحتجون عىل تعامل 
الدولة مع الجائحة يف نيبال. ورّدت قوات األمن وأفرقة متصلة بها مبالبس مدنية عىل االحتجاجات 
التي أّججها اعتامد حظر تجول جديد يف رصبيا يف شهر متوز/يوليو، ردًّا عنيًفا، مام ساعد عىل اندالع 

مزيٍد من االحتجاجات.

ويف بعض الحاالت، والسيام يف روسيا، ُسجن حتى األشخاص املشاركون يف احتجاجات فردية مبوجب 
أنظمة الطوارئ. وبينام كان الشباب يف صدارة العديد من أكرث التحركات إثارة لإلعجاب يف عام 
2019، فرضت سلطات الطوارئ يف بعض السياقات، منها كولومبيا وفرنسا وتركيا، بشكل رصيح 
قيودا عىل حرية حركة األشخاص الذين ال تتجاوز أعامرهم 18 سنة. ولكن عىل الرغم من هذه 

التحديات الرئيسية، فإن االحتجاجات مل تتوقف.

وكام توضح العديد من األمثلة أعاله، شهدت العديد من السياقات احتجاجات جديدة ركزت عىل 
قضايا أثارتها الجائحة، مع احتجاج الناس ضد آثار تدابري الطوارئ عىل االقتصاد وحقوق اإلنسان، 
وضد إخفاقات الدولة يف اتخاذ الخطوات املالمئة ملنع الجائحة أو تقديم الدعم الكايف للمجتمعات 
املحلية املحتاجة. ويف اإلكوادور، يف مدينة غواياكيل، التي أثقل كاهلها تفيش الوباء، احتج الناس 
عىل غياب توجيهات حكومية للتعامل مع جثث املشتبه يف موتهم بسبب كوفيد-19، وعدم كفاية 
التمويل للتصدي للجائحة وتخفيضات امليزانية التي زادت تبعات الجائحة سوًءا. واحتج الشعب 
الفلسطيني ضد الفظائع التي ارتكبتها الرشطة يف إطار تدابري الطوارئ يف إرسائيل. واحتج الفنانون 

والعاملون يف املجال الثقايف الذين فقدوا دخلهم يف األوروغواي. وركزت االحتجاجات عىل االكتظاظ 
الخطري والظروف غري الصحية يف مخيامت الالجئني يف اليونان و رواندا ويف مراكز احتجاز املهاجرين 

يف تونس و الواليات املتحدة األمريكية.

ويف الربازيل، احتجت منظمة املجتمع املدين Rio de Paz ضد سوء إدارة الحكومة لألزمة وأحيت 
ذكرى العديد من الضحايا من خالل حفر 100 مقربة وغرز ُصلبان سوداء يف رمال شاطئ كوباكابانا 
للجائحة  ترامب  إدارة  استجابة  ضد  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الناس  احتج  وباملثل،  ريو.  يف 
عن طريق إلقاء أكياس جثث مزيفة خارج فندق ترامب العاملي يف نيويورك، وأيضا قرب البيت 
األبيض يف العاصمة واشنطن، كجزء من يوم الحداد الوطني. وطالب احتجاج يف أوكرانيا ارتدى 
فيه املشاركون أقنعة واقية من الغازات، بإرسال الربملان إىل الحجر الصحي بدل استمراره يف اعتامد 
قبل  ملا  املدين  للفضاء  الصعبة  البيئة  يف  حتى  الجامعات،  طالب  ودعا  كاٍف.  تدقيٍق  دون  قوانني 
االنتخابات يف بيالروس، إىل خوض إرضاب كوسيلة لبث الوعي يف أوساط مجتمعهم املحيل عن 
مخاطر كوفيد-19 وسبل تقليل مخاطر اإلصابة بالعدوى؛ ومع رفض الدولة اعتامد تدابري الطوارئ 

وتقدميها القليل من املعلومات، أخذ الطالب زمام األمور بأنفسهم.

وأجرى العاملون يف قطاع الصحة العديد من االحتجاجات، منها تلك املطالِبة بزيادة األجور جزاء 
عملهم الطبي الحيوي، يف بلدان منها كوسوفو، وبتوفري معدات الحامية الشخصية والرعاية الصحية 
الكافية، يف بلدان منها املكسيك، حيث وضع العاملون يف قطاع الصحة حواجز طرقية للفت االنتباه 
احتجاجات  أيضا  بريو  وشهدت  بريو.  و  ماليزيا  يف  وأيضا  الشخصية،  الحامية  معدات  نقص  إىل 
عامل املناجم، املطالبة بتوفري ظروف عمل أكرث أمانا واإلغالق املؤقت للمناجم، والتي تُعد إحدى 
االحتجاجات الكثرية حول العامل لألشخاص املجربين عىل العمل يف ظروف غري آمنة. وطالب عامل 
الحديد يف إيطاليا بإغالق أماكن عملهم مؤقتا وأرضب عامل رشكة أمازون يف البالد عن العمل بسبب 
نقص الحامية. ويف الواليات املتحدة األمريكية، طالب األشخاص الذين يُسّمون “العامل األساسيني” 
بظروف عمل أكرث أمانا وزيادة األجور: فقد أخذ عامل املخازن والتجزئة إجازة َمرضية جامعيا، 
والتحق سائقو الشاحنات بقوافل االحتجاجات، ونظم عامل مطاعم الوجبات الرسيعة مظاهرات 
وإرضابات ليوم واحد، واحتج املدرّسون يف العديد من املدن عىل إعادة فتح املدارس. ونظم عامل 
توصيل الطعام أيام إرضاب يف الربازيل. وهدد سائقو الحافالت باإلرضاب بسبب مسألة ارتداء القناع 

يف مدينة سيدين األسرتالية، مام أدى إىل مفاوضات جديدة.

واحتج العامل أيضا عىل فقدان أجورهم واألخطار التي تهدد وظائفهم. واحتج العامل يف مصنع 
مالبس صيني يف الوس عىل انتهاك الرشكة أنظمة الطوارئ وإخفاقها يف دفع أجورهم. ونظم عامل 
املحالت احتجاجا يحرتم التباعد االجتامعي ضد إغالق املتاجر وللمطالبة بتعويض العاملة الزائدة 
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تعويضا كامال يف أيرلندا. ولفت اعتصام عامل املرفأ يف بليز االنتباه إىل أن أغلب األشخاص الذين 
فُصلوا عن العمل خالل االستجابة للجائحة كانوا أعضاء يف النقابة. وطالب العامل يف العديد من 
مصانع جرنال إلكرتيك يف أنحاء الواليات املتحدة األمريكية بإعادتهم إىل العمل بوضع أجهزة التهوية 

بدل ترسيحهم. 

وأظهرت هذه االحتجاجات وجود حالة صعبة وإخفاقات السوق يف االستجابة للجائحة التي مل يكن 
باإلمكان معالجتها سوى بالعمل املدين، إىل جانب االحتجاجات إليصال املطالب املستعجلة. ويف 
الوقت نفسه، جرى بطبيعة الحال حشد الجامعات املتطرفة املعارضة لتدابري الطوارئ والداعمة 
لنظريات املؤامرة. ولكن إىل جانب هذه االستجابات للجائحة، ركزت احتجاجات أخرى عىل استمرار 
بعض  يف  وتعاظمها  الدميقراطية-  الحريات  وإنكار  والعنرصية،  املناخ،  -تغري  الكبرية  الظلم  قضايا 
عن  التعبري  مواصلة  إىل  حاجٌة  مثة  وكانت  إهاملها.  عدم  ورضورة  الجائحة،  وجود  مع  الحاالت 
املطالب ومامرسة الضغط عىل أصحاب السلطة، ولو أن أساليب االحتجاج كانت بحاجة إىل التغيري.

التباعد  باعتامد  العام  الفضاء  يف  االحتجاجات  من  العديد  ُحشدت  الطوارئ،  ظروف  ظل  ويف 
والنشاط  صغري  نطاق  عىل  املُتخذة  الرمزية  اإلجراءات  بني  وبالربط  األقنعة،  واستخدام  الجسدي 
كانت  التي  االحتجاجية  الحركات  جانب  من  الحشد  عمليات  ذلك  وشمل  الجامعي.  اإللكرتوين 
نشيطة قبل الجائحة. وشهدت االحتجاجات املطالِبة بتغيري سيايس واقتصادي يف لبنان، املستمرة 
من االحتجاجات الجامهريية لعام 2019، تشكيل املشاركني سالسل برشية متباعدة ترتدي األقنعة 
والقفازات. وباملثل، استمرت االحتجاجات املناهضة للفساد واملدافعة عن املؤسسات الدميقراطية 
يف إرسائيل والتي كانت امتدادا لتلك االحتجاجات التي جرى حشدها ضد رئيس الوزراء بنيمني 
نتنياهو يف عام 2019، ولكنها طبقت هذه املرة إجراءات التباعد وشملت إنشاء مخيم احتجاج 
خارج إقامة رئيس الوزراء؛ والتحق باالحتجاجات األشخاص الذين مل يشاركوا فيها من قبل، بدافع 

إخفاقات الدولة أمام الجائحة. 

يف  لحقوقهم  دعاًم  العامل  عيد  يف  التباعد  إلجراءات  املطبقة  االحتجاجات  من  العديد  ونُظمت 
الكثري من البلدان منها شييل، و اليونان، و الفلبني. واندلعت بعد ذلك احتجاجات حركة “حياة 
السود مهمة” يف شهر حزيران/يونيو يف الواليات املتحدة األمريكية وانتقلت إىل جميع أنحاء العامل. 
وتظاهر الناس تضامنا مع األمريكيني السود وألن مقتل جورج فلويد لقي صدى يف أمريكا. وهو 
الحال يف نيجرييا حيث ركزت احتجاجات “حياة السود مهمة” عىل وحشية الرشطة، كام تبني يف 

تعامل الرشطة القايس مع إجراءات الجائحة.

أشخاٌص يتظاهرون ضد الحكومة قرب إقامة رئيس الوزراء يف القدس، إرسائيل، يوم 8 آب/أغسطس 2020. © 

غاي برايفس/غيتي إميجز

عندما بدأت الجائحة زادت وحشية الرشطة فيام يتعلق بإنفاذ 
إجراءات اإلغالق واالمتثال للربوتوكوالت الصحية. وزاد االحتكاك 
بني املواطنني وضباط الرشطة وأفىض إىل مزيٍد من الشكاوى ضد 
الضباط. وبحلول شهر نيسان/أبريل، تَبني أن ضباط الرشطة قد 

قتلوا عددا من األشخاص يفوق قتىل كوفيد-19.
فلويد  جورج  مقتل  أججها  التي  العاملية  االحتجاجاُت  وجّددت 
املطالبَة مبساءلة الرشطة يف نيجرييا ورَشع الناس يف نرش قصص 
املحلية  القضايا  جانب  وإىل  الرشطة.  ضباط  مع  مواجهاتهم 
عىل  صدى  لقي  الذي  األمرييك  الحادُث  عّزز  مسبًقا،  املوجودة 
الصعيد العاملي األصواَت املحلية التي كانت تتحدث ضد وحشية 

الرشطة.
 

نيلسون أوالنيبيكون، منظمة Citizens’ Gavel، نيجيريا

ويف العديد من البلدان، تشّكلت االحتجاجات عىل نحو يبقي األعداد منخفضة ويضمن التباعد. 
وتفرّق احتجاج حركة “حياة السود مهمة” يف فنلندا بعد ساعة وانقسم إىل مجموعات أصغر سارت 
عىل  التفيا  يف  مامثل  احتجاج  اقترص  بينام  الطوارئ،  أنظمة  احرتام  ملراقبة  الرشطة  إرشاف  تحت 
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https://amandala.com.bz/news/day-of-outrage/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/06/25/government-emergency-measures-increase-policing-powers/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/04/20/spread-coronavirus-and-emergency-safety-measures-put-pressure-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/04/07/protesters-tents-removed-syrian-refugees-face-discriminatory-coronavirus-emergency-measures/
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_en.pdf#page=26
https://edition.cnn.com/2020/04/20/middleeast/israel-protest-social-distancing-intl/index.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/israeli-police-tear-down-anti-netanyahu-protest-camp-corruption-covid-19-crisis
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/israeli-police-tear-down-anti-netanyahu-protest-camp-corruption-covid-19-crisis
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Democracy_en.pdf#page=65
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/25/netanyahu-faces-israelis-anger-as-virus-surges-and-unemployment-rises
https://rappler.com/nation/cops-arrest-workers-keep-distance-labor-day-protests-2020
https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/may-day-protest-in-athens-amid-social-distancing.html
https://www.efe.com/efe/america/economia/dia-del-trabajo-en-chile-incidentes-marchas-y-detencion-de-periodistas/20000011-4236260
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4594-nigeria-the-global-protests-triggered-by-the-death-of-george-floyd-renewed-the-call-for-police-accountability
https://monitor.civicus.org/updates/2020/07/31/ombudsperson-investigates-complaints-police-participation-black-lives-matter-protest/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/08/12/civil-dialogue-continues-no-concrete-support-government/
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عدد محدود من املشاركني لتمكني التباعد. وشملت احتجاجاُت “حياة السود مهمة” اإللكرتونية 
يف السويد تسجيَل دخوٍل جامعٍي عىل صفحة فيسبوك الخاصة بالسفارة األمريكية شارك فيه رقميا 
أكرث من 40 ألف شخص. ويف الجمهورية الدومينيكية، نُظم احتفال رمزي عىل نطاق صغري للتعبري 
عن التضامن مع احتجاجات حركة “حياة السود مهمة” األمريكية والغضب من العنرصية املحلية. 

بعد مقتل جروج فلويد، متظاهرون يحتجون ضد وحشية الرشطة خارج مركز العدالة ومجلس املدينة يف 

سانت لويس، ميزوري، الواليات املتحدة األمريكية، يف الفاتح من حزيران/يونيو 2020. © مايكل ب. 

توماس/غيتي إميجز

تفاعال مع األحداث يف الواليات املتحدة األمريكية، التحقنا مبنظامت 
احتجاجيًة  مظاهرًة  تكن  ومل  الذكرى.  إلحياء  املدين  للمجتمع  أخرى 
عىل وجه التحديد، نظرا إىل فرض القيود عىل التجمعات العامة يف 
سياق جائحة كوفيد-19، واحرتمنا الحجر الصحي اإللزامي. ومل تكن 
أيضا مظاهرة تضامنية فحسب، ألن مقتل جورج فلويد لقي صدى يف 

سياقنا، حيث عشنا حاالت مامثلة لتجاوزات الرشطة.
ونظمنا إىل جانب منظامت املجتمع املدين األخرى نشاطا إلحياء ذكرى 
ورد  بإكليل  احتفالية،  ببادرة  نقوم  أن  الفكرة  وكانت  فلويد.  جورج 
شخص  لكل  نداًء  وكان  لفلويد”،  “وردٌة  لقائنا  شعار  وكان  جامعي. 
وأحال  العرض.  من  كجزء  ووضعها  ذلك  أمكنه  وقتام  وردة  إلحضار 
أيضا بياننا أسباب مقتل فلويد إىل عنف الرشطة والعنف املؤسسايت 
الذي يواجهه العديد من السود، سواء املهاجرين أو الدومينيكيني، يف 

الجمهورية الدومينيكية.

إلينا لوراك، منظمة Reconoci.do، الجمهورية الدومينيكية

وإىل جانب عمليات الحشد هاته، أوجدت العديد من الحركات األخرى وسائل جديدة وإبداعية 
ملواصلة االحتجاج خالل األزمة. واعتُمدت طرق احتجاٍج جديدة يف أملانيا، حيث دعت مجموعُة 
Seebrücke للتضامن مع املهاجرين الناَس إىل إظهار تضامنهم مع املهاجرين والالجئني العالقني 
يف مخيامت يف اليونان عن طريق رسم آثار أقدامهم أو ترك أحذيتهم أمام مؤسسات الدولة. وأقام 

الناس أيضا احتجاجات فردية وشكلوا سلسلة برشية متباعدة مبرتين. 

ووجد نشطاء شباب يف مجال املناخ طرقا إبداعية للحفاظ عىل زخم االحتجاجات التي حققت 
شهر  يف  املناخ  أجل  من  العاملي  اإلرضاب  خطط  تغيري  تَقّرر  فعندما  عام 2019.  يف  التأثري  ذلك 
نيسان/أبريل، جمعت حركة املناخ يف أملانيا أكرث من 1000 الفتة إرضاب من أجل املناخ من جميع 
أنحاء البالد ووضعتها أمام برملان أملانيا الفيدرايل. وضّم عرشات اآلالف من الناس أيضا أصواتهم 
إىل احتجاج عرب اإلنرتنت. ويف هولندا، جمع نشطاء يف حركة Extinction Rebellion، أمام عدم 
قدرتهم عىل اتخاذ اإلجراءات املَخطط لها، أكرث من ألف حذاء من أنحاء البالد و وضعوها خارج 
لإلرضاب   FridaysForFuture حركة  رشارة  أطلقت  التي  ثونبريغ،  غريتا  وخاضت  البالد.  برملان 
من أجل املناخ، طريقا بديال عندما توقفت إمكانية تنظيم إرضابات أسبوعية، بإطالق سلسلة من 
محارضات الجمعة املرئية، بعنوان “محادثات من أجل املستقبل”، بينام استخدمت أيضا منصتها 
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https://monitor.civicus.org/updates/2020/07/07/swedes-take-protests-online-freedom-assembly-further-restricted-due-pandemic/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4562-dominican-republic-we-are-part-of-a-global-anti-racist-movement
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4562-dominican-republic-we-are-part-of-a-global-anti-racist-movement
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4562-dominican-republic-we-are-part-of-a-global-anti-racist-movement
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4562-dominican-republic-we-are-part-of-a-global-anti-racist-movement
https://monitor.civicus.org/updates/2020/05/12/far-right-protest-against-lockdown-restrictions-activists-protest-in-creative-ways-during-COVID-19/
https://www.infomigrants.net/en/post/23906/leave-no-one-behind-protests-for-migrants-in-times-of-coronavirus
https://www.infomigrants.net/en/post/23906/leave-no-one-behind-protests-for-migrants-in-times-of-coronavirus
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Climate_en.pdf
https://www.dw.com/en/lockdown-loophole-berlin-activists-stage-climate-protest/av-53233619
https://www.sopaimages.com/galleries/16696/extinction-rebellion-symbolic-action-in-the-hague-
https://www.forbes.com/sites/sofialottopersio/2020/03/26/greta-thunberg-launches-talks-for-future-as-climate-strikes-continue-online/#89dfe465fa39
https://www.forbes.com/sites/sofialottopersio/2020/03/26/greta-thunberg-launches-talks-for-future-as-climate-strikes-continue-online/#89dfe465fa39
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2. Key responses39
لتحث الشباب عىل اتخاذ احتياطات السالمة. وانتقل النشطاء الشباب يف مجال املناخ يف الواليات 
املتحدة األمريكية إىل العمل من خالل االتصاالت املبارشة، باستخدام اسرتاتيجية االستقطاب بالهاتف 
والتنظيم بوسائل التواصل االجتامعي لتشجيع الشباب عىل التصويت، والتصويت لصالح املرشحني 
امللتزمني باتخاذ إجراءات تتعلق باملناخ يف انتخابات شهر ترشين الثاين/نوفمرب. وانتقلت احتجاجات 
حركة Fire Drill Fridays األسبوعية يف الواليات املتحدة األمريكية إىل اإلنرتنت، مع إعادة استخدام 
املمثلة جني فوندا أنشطتها الروتينية الرياضية لحقبة الثامنينيات التي تقدمها عىل منصة تيك توك 

بغرض حشد الدعم من أجل اتخاذ إجراءات تتعلق باملناخ.
وبرزت حركة الرسدين يف إيطاليا يف عام 2019 ملقاومة مد شعبوية األحزاب اليمينية والعنرصية 
اليمني  أن  لتوضيح  العامة  الساحات  يف  الناس  اكتظاظ  يتعّمد  أسلوبا  باتباعها  األجانب،  وكراهية 
املتطرف مل يكن وحده القادر عىل حشد أعداد كبرية من الجامهري. ويف ظل إجراءات اإلغالق، أصبح 
من املستحيل اعتامد هذا األسلوب، وظهرت الحاجة إىل إيجاد وسائل بديلة ملواصلة النضال. ويف 
مدينة بولونيا، مل متأل الحركُة الساحَة العامة بالناس وإمنا بستة آالف وعاء من األعشاب، ثم باعتها 

حركة Extinction Rebellion تضع مئات األحذية يف ميدان بويرتا ديل سول يف مدريد، إسبانيا، لتمثيل الناس 

غري القادرين عىل التظاهر بسبب الجائحة. © دونيس دويل/غيتي إميجز

ناشٌط يف حركة “أيام الجمعة من أجل املستقبل” يساعد يف وضع آالف الالفتات االحتجاجية عىل العشب 

أمام مجلس النواب األملاين يف برلني، أملانيا. © شون غالوب/غيتي إميجز

عىل شبكة اإلنرتنت، وأوصلتها بكل أمان إىل املشرتين بواسطة الدراجة الهوائية. وُخصصت األموال 
املجموعة للمساعدة عىل استدامة الصناعات الثقافية املحلية يف ظل إجراءات اإلغالق. وأبقى هذا 
اإلجراء عىل وجود احتجاج رمزي وقّدم يف الوقت نفسه فوائد عملية للمجتمع املحيل. وكان زعامء 
حركة الرسدين أيضا جزًءا من االحتجاجات املتباعدة اجتامعيا التي قادها أبو بكر سوماهورو، وهو 
نقايب يناضل من أجل حقوق العامل املهاجرين يف إيطاليا الذين يفوق عددهم 200 ألف عامل 
والذين أُطلق عليهم لقب غري املرئيني. وكشفت القيود الطارئة عن الحالة الصعبة التي يعيشها 
العامل املهاجرون، ولكن أيضا عن اعتامد البالد عليهم إلنتاج األغذية. وسلطت االحتجاجات الضوء 
عىل الحقوق التي ُحرم منها هؤالء العامل األساسيون وآخرون “غري مرئيني”، مثل العاملني يف القطاع 

الصحي.
الوطني  باليوم  لالحتفال  آذار/مارس   24 يف  مسرية  تنظيم  ممكنا  يكن  مل  عقود،  منذ  مرة  وألول 
للذكرى والحقيقة والعدالة يف األرجنتني إلحياء ذكرى الجرائم املُرتكبة يف الحكم الدكتاتوري. وبدال 
من ذلك، طُلب من الناس إظهار دعمهم بنرش أغطية رأس بيضاء عىل الرشفات والنوافذ، وهو 
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https://www.theguardian.com/us-news/2020/aug/03/young-climate-activists-rallies-us-elections-coronavirus
https://www.theguardian.com/us-news/2020/aug/03/young-climate-activists-rallies-us-elections-coronavirus
https://www.theguardian.com/us-news/2020/aug/03/young-climate-activists-rallies-us-elections-coronavirus
https://www.theguardian.com/us-news/2020/aug/03/young-climate-activists-rallies-us-elections-coronavirus
http://www.vote4ourfuture.org/campaign.html
http://www.vote4ourfuture.org/campaign.html
https://firedrillfridays.com/
https://www.today.com/popculture/jane-fonda-does-80s-workout-moves-tiktok-fire-drill-friday-t177513
https://www.today.com/popculture/jane-fonda-does-80s-workout-moves-tiktok-fire-drill-friday-t177513
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Democracy_en.pdf#page=79
https://monitor.civicus.org/updates/2020/05/26/italians-find-ways-peacefully-assemble-despite-covid-19-pandemic/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/15/italy-sardines-grassroots-india-flu-pandemic-progressive
https://www.pacificpressagency.com/galleries/53128/italy-popular-states-in-rome
https://www.pacificpressagency.com/galleries/53128/italy-popular-states-in-rome
https://www.theafricareport.com/32086/the-invisibles-unseen-footage-of-italys-migrant-labourers-at-peak-of-covid-19/
https://www.theafricareport.com/32086/the-invisibles-unseen-footage-of-italys-migrant-labourers-at-peak-of-covid-19/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4478-tunisia-the-official-response-has-failed-to-consider-the-gendered-aspects-of-the-pandemic
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حقوق  منظامت  نرشت  بينام  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل  الصور  ونرشوا  باآلالف  نفذوه  ما 
تتمكن  مل  عندما  مامثلة  أساليب  األوروغواي  الجارة  واعتمدت  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  بثا  اإلنسان 
واملختفني  للمحتجزين  بالعدالة  للمطالبة  أيار/مايو  يوم 20  كل  عادًة  تُقام  التي  الصمت،  مسرية 
خالل الحقبة الدكتاتورية، من امليض قدما: علّق الناس الصور الفوتوغرافية والصور والرسائل خارج 
نوافذهم، وُعرضت صور مئات املختفني يف مكان بارز يف املناطق الخرضاء يف أنحاء العاصمة. وعشية 
االحتفال بالذكرى، عرضت منظمة Vecinas en los Muros )الجريان عىل الجدران( صورا ضخمة 

للمفقودين عىل جدران املباين.

العامل بزعامة النقايب أبو بكر سوماهورو يطالبون بحقوق العامل املهاجرين وتسوية أوضاعهم يف روما، 

إيطاليا، يف 5 متوز/يوليو 2020. © أنطونيو ماسييلو/غيتي إميجز

ونُظمت يف العديد من البلدان احتجاجاٌت منتظمٌة بالقرع عىل األواين، وهو شكل من أشكال التعبري 
التقليدي عن املعارضة يف العديد من بلدان أمريكا الالتينية، ومل تقترص عىل شييل و كولومبيا، بل 
شملت أيضا فلسطني، حيث طالبت احتجاجات القرع عىل األواين بحامية النساء بعد ارتفاع حاالت 
قتل اإلناث والعنف األرسي يف ظل اإلغالق. ونُظمت احتجاجات القرع عىل األواين يف أماكن أخرى 
منها كوسوفو و زغرب، عاصمة كرواتيا، حيث وقف الناس عىل أبوابهم وخلف نوافذهم يقرعون 
األواين ويصّفرون لالحتجاج عىل سياسات العمدة، مرفقة باحتجاجات تطبق إجراءات التباعد وارتداء 

األقنعة.

وأصبحت الرشفات يف جميع أنحاء العامل فضاءات رئيسية للتعبري عن التضامن مع االحتجاجات، 
وتقدير العامل يف الخطوط األمامية، وهي مامرسة بدأت يف إسبانيا وانترشت يف جميع أنحاء العامل. 
ويف رصبيا، ما بدأ يف آذار/مارس كتشجيع لييل للعامل يف قطاع الصحة أصبح احتجاجا مناهضا 
للسلطوية يف نيسان/أبريل؛ ويف اليوم الذي كان يُتوقع فيه إجراء االنتخابات املؤجلة، بقي الناس يف 
نوافذهم ملدة أطول بخمس دقائق يف احتجاج تقيّد بإجراءات التباعد تحت شعار “أسمع صوتك: 

الضجيج املناهض للدكتاتورية”.

ووجب تأجيل العديد من مسريات الفخر التي كان سينظمها مجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي 
امليول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية وامليول الجنسية وحاميل صفات الجنسني 
يف شهر حزيران/يونيو، يف عدد من البلدان منها كرواتيا، حيث نظم نشطاء مجتمع امليم حدثا رمزيا 
نزل فيه أشخاص متباعدون إىل الساحات العامة عىل الطريق التي قد خطط املزيد من األشخاص 
السري فيها، إرصارا منهم عىل إبراز وجودهم حتى يف وقت األزمة. ويف أوكرانيا، طالب النشطاء يف 
مجتمع امليم باالعرتاف عن طريق استخدام طائرة مسرّية لوضع علم قوس قزح ضخم عىل نصب 
“الوطن األم ينادي”، وهو رمز وطني مهم. وكانت مسرية “الفخر” يف تايوان إحدى املسريات القليلة 
التي استطاعت امليض قدما يف متوز/يوليو، مع ارتداء الكثريين أقنعة قوس قزح. وحمل املشاركون 
الفتات للتضامن مع املدن الكثرية حول العامل التي مل تتمكن من تنظيم مسريات الفخر يف عام 

.2020

ويف بولندا، قاومت بقوة احتجاجاٌت واسعة النطاق، مبا فيها إرضابات نسائية، مساعي الحزب الحاكم 
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الصارمة  اإلجهاض  قوانني  عىل  القيود  من  مزيٍد  لوضع  األخرية  السنوات  يف  املحافظة  والجامعات 
أصال. وعندما حاول الحزب الحاكم إعادة اعتامد قوانني ضد اإلجهاض والرتبية الجنسية تحت غطاء 
الجائحة، مل تكن االحتجاجات الجامهريية خيارا، ولكن ذلك مل مينع النساء من حشد طاقاتهن. 
واتخذ االحتجاج شكل طابور متباعد أمام املتاجر، وهو نشاط مازال مسموحا وفق قواعد اإلغالق، 
مع حمل شعارات االحتجاج الجديدة التي أُضيفت إليها األقنعة، والالفتات وارتداء مالبس الحركة 
السوداء. وترافق هذا الحشد مع احتجاج عرقل حركة املرور و”احتجاج دون توقف” استمر ملدة 
مثاين ساعات متواصلة عىل اإلنرتنت وصل إىل أكرث من 100 ألف شخص، مام مكن الكثريين من 

اإلعراب عن استعدادهم املتواصل للمقاومة.

متظاهرون يطالبون بحقوق أفراد مجتمع امليم مع التزامهم بتدابري السالمة يوم 28 حزيران/يونيو 2020 يف 

باملا دي مايوركا، إسبانيا. © خوان أمينغوال/وكالة فيوبرس عرب غيتي إميجز

فكيف  ما،  نوعا  جنونيا  أمرا  بها  القيام  كان  احتجاجات  نظمنا 
سنتظاهر خالل الجائحة بينام مُينع التجمع؟ ولهذا السبب أصبحنا 
عىل  أُجربنا  ألننا  االحتجاج  من  جديدة  أشكاال  اخرتعنا  مبدعني: 
مرتين  بعد  عىل  بالوقوف  الطابور”،  “احتجاجات  ونظمنا  ذلك. 
عن بعضنا يف طابور خارج متجر قريب من مبنى الربملان، متشيا 
مع أنظمة اإلغالق، حاملني الشعارات واملظالت. وهو ما حدث يف 
العديد من املدن، وليس فقط يف العاصمة وارسو. ومبا أنه مل يكن 
مسموحا لنا بامليش بحرية، نظمنا أيضا “احتجاجات بالسيارات”. 
وعرقلنا حركة املرور وأغلقنا ساحة وارسو الرئيسية لحوايل ساعة.

التعديالت  تُطبق  ومل  جدا.  فعالة  االحتجاجات  هذه  وكانت 
هذه  ولكن  الربملانية،  اللجنة  إىل  وأُرسلت  حاليا.  و”ُجمدت” 
األخرية ال تعمل عليها. فهي مل تحظ سواء بالرفض أو املوافقة. 

كليمنتينا سوتشاناو، حركة إضراب النساء البولنديات

البولنديون  التجارية  األعامل  أصحاب  أطلق  اإلجهاض،  بحقوق  املنادية  االحتجاجات  إىل  وإضافًة 
يف  أكرب  بدعٍم  للمطالبة  الوزراء  رئيس  مكتب  خارج  وخيموا  الطرقات،  وأغلقوا  السيارات،  أبواق 
حيث  هنغاريا،  منها  لالحتجاج،  كوسيلة  السيارات  استخدام  أخرى  أماكن  وشهدت  اإلغالق.  ظل 
فرضت الدولة أحد أكرث القيود رصامًة عىل الحريات؛ واستقل الناس سياراتهم أسبوعيا لالحتجاج 
بشأن عالج النظام الصحي املرىض غري املصابني بكوفيد-19، الذي يعرضهم لغرامات كبرية. ويف 
املعنية   Unidad Latina en Acción مجموعِة  من  نشطاء  تجّمع  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
بالعدالة والهجرة ومنظمِة العمل السيايس اليهودية Never Again Action Boston، يف سياراتهم 
خارج مركٍز لالحتجاز يف ماساشوستس، وأطلقوا أبواق سياراتهم لدعم مطالب املحتَجزين املتعلقة 
بتحسني خدمات الرصف الصحي وإطالق رساح األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية. ويف 
املكسيك، وعىل عكس السياسات املعتادة فيام يتعلق بالهجرة، أغلق الناس حركة املرور يف املنطقة 
الحدودية يف نهاية األسبوع التي صادفت عطلة عيد االستقالل األمرييك، مطالبني باتخاذ إجراءات 
أقوى للتحقق من األشخاص الداخلني من الواليات املتحدة األمريكية. ونظمت فئات املجتمع املدين 
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يف براغواي سلسلة من قوافل املركبات احتجاجا عىل الفساد املزعوم يف املشرتيات الطبية. واتخذ 
احتجاٌج ضد التغيريات القضائية املقرتحة يف ساموا شكل موكب من املركبات من املطار إىل الربملان.
وحشدت االحتجاجات األسبوعية املناهضة للحكومة يف سلوفينيا آالف األشخاص ليس يف السيارات 
وإمنا عىل الدراجات الهوائية، مرفقني بصوت األجراس والصفري؛ وكام هو الحال يف براغواي، اندلعت 
رشارة االحتجاجات بسبب ادعاءات الفساد يف املشرتيات الطبية. ويف الواليات املتحدة األمريكية 
أيضا، كانت الدراجاُت الهوائية املركبَة املختارة لعرشة آالف متظاهر شاركوا يف “رحلة العدالة” عىل 
امتداد أربعة أميال )6.5 كلم( عرب مانهاتن يف نيويورك، بقيادة Street Riders NYC، وهي منظمة 

شابة يقودها السود تُعنى مبناهضة وحشية الرشطة والعنرصية املمنهجة.
أرض  عىل  االحتجاجات  هذه  األحيان  من  كثري  يف  يصاحب  الذي  الرقمي،  الفضاء  أيضا  وأصبح 
الواقع، ساحًة أكرث أهمية للتظاهر. ونظم الصحافيون املحارصون يف تركيا احتجاجا إلكرتونيا، بنرش 
فيديوهات من منازلهم، مطالبني باإلفراج عن زمالئهم املسجونني ومربزين أنهم لن يُخرَسوا حتى 
يف ظل اإلغالق. وتحولت أيضا الذكرى السنوية ملجزرة ميدان تيانامنن يف هونغ كونغ إىل وقفة 
احتجاجية إلكرتونية، بينام أشعلت مجموعات صغرية من الناس - ُسمح فقط ملجموعات مكونة 
من عدد ال يتجاوز مثانية أشخاص بالتجمع مبوجب تدابري الطوارئ- الشموع يف املنتزهات. وشملت 
االحتجاجات اإللكرتونية يف الواليات املتحدة األمريكية تجمعا افرتاضيا للدعوة إىل وقف عمليات 

اإلخالء ونزع امللكية وقطع خدمات املرافق عن املستخِدمني خالل اإلغالق. وانتقل فن االحتجاج، 
وهو جزء مهم من االحتجاجات الجارية املطالبة بالتغيري السيايس واالقتصادي، يف شييل إىل الفضاء 
يف  املباين  عىل  االحتجاجات  صور  ُعرضت  بينام  افرتاضية،  احتجاجات  جدارية  بإنشاء  اإللكرتوين، 
العاصمة سانتياغو. ويف مدينة روستوف عىل الدون يف روسيا، استغل املتظاهرون خاصيًة سمحت 
ألي شخص بوسم نفسه عىل خريطة إلكرتونية، ليظهروا أنفسهم محتشدين يف ساحات عامة، مع 

أنها يف الواقع ظلت فارغة. وامتد هذا األسلوب برسعة إىل مدن روسية أخرى.
ومل تكتف هذه االحتجاجات، بكافة أشكالها، باملطالبة بالحقوق ولفت االنتباه إىل القضايا امللحة، 
االجتامعي،  والتضامن  الجامعي  العمل  إىل  اإلنسان  حاجة  استمرار  عىل  أيضا  الضوء  سلطت  بل 
والعزم عىل أال يصبح غري مريئ بسبب االنعزال. وكانت جزًء من مجموعة شملت أشكاال متعددة 
من التعبري غري السيايس عن االنتامء املجتمعي الذي تضّمن شعارات التضامن يف النوافذ وعىل 
الرشفات، وعروضا موسيقية تطبق إجراءات التباعد والغناء والتصفيق الجامعي واحتفاالت الذكرى. 
وحملت االحتجاجات خالل هذه الفرتات العصيبة مجموعة من املعاين منها كونها وسيلة لالنتامء 
وبناء الروابط اإلنسانية، ولهذا السبب، عكست العديد من االحتجاجات طابعا احتفاليا وبهيجا، رغم 
كونها متباعدة أو إلكرتونية. ويف ظل الجائحة، أظهر الناس أن االحتجاجات ظلت ممكنة وأثبتوا 

أيضا أنها كانت رضورية.

نشطاء مؤيدون لحق االختيار يحتجون أمام مركز تجاري يف ميدان كراكوف الرئييس يوم 15 نيسان/أبريل 2020، تفاعاًل مع املقرتح الترشيعي للحكومة البولندية لوضع حد لإلجهاض القانوين وتجريم الرتبية الجنسية. ©عمر 

ماركس/غيتي إميجز
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بناء التحالفات والرشاكات

االستجابات.  تلك  لتمكني  وروابط  ورشاكات  ومكثفة،  جديدة  استجابات  األزمة  استلزمت 
فئات  صفوف  يف  التعاون  عىل  التقرير  هذا  يف  املذكورة  اإلجراءات  من  العديد  وارتكزت 
املجتمع املدين واملنظامت مبختلف أنواعها العاملة يف مجاالت متنوعة، مع االستناد إىل شبكات 
وتحالفات قامئة وبناء أخرى جديدة لالستجابة للجائحة. وحشد املجتمع املدين رشاكات تجاوز 
الكثري منها الحدود، ومع هيئات يف القطاعني العام والخاص حيثام أمكن ذلك. ويف العديد من 
السياقات، تشّكلت الشبكات والرشاكات للسعي من أجل إحداث تغيري وانتعاش دامئني، بدافع 
بناء عامل أفضل بعد انقضاء الجائحة يصحح حاالت الظلم التي جرى التعرض لها واحتدمت 

بسبب الطوارئ.

جانب هذه الرشاكة القيّمة، كان هناك تنسيق بني منظامت املجتمع املدين، يف ظل التقاء أكرث 
من 40 مجموعة نسائية، بدعم من عريضة وقعها آالف األشخاص، ملطالبة الحكومة الفدرالية 

وحكومات الواليات بضامن سالمة النساء والفتيات والفتيان خالل الجائحة.
وشهدت األرجنتني إطالق رشاكة جديدة قادها املجتمع املدين، بالعمل مع القيادات النسائية 

عشاق التكنولوجيا يف ماليزيا يتواصلون عرب مجموعة فيسبوك إلنتاج معدات وقائية وضامن توصيلها يف 

الوقت املناسب إىل من هم يف أمس الحاجة إليها. © مجموعة مكافحة كوفيد-19 مفتوحة املصدر/

فيسبوك

مجال  يف  الجنسني  بني  للفجوة  بالتصدي  وااللتزام  املجاالت،  من  وغريه  األعامل  قطاع  يف 
تحقيق  “خطة  ترى  الجائحة،  خالل  اتسعت  الجنسني  بني  الفجوة  أن  إىل  ونظرا  التوظيف. 
املساواة” )Agenda for Equality( أن هذا الوقت مهم لتحدي الالمساواة وتروم ضامن 

ويف إثيوبيا، شكل املجتمع املدين فريق استجابة وطني متخصص مكون من منظامت املجتمع 
املدين، مام ساعد عىل جمع األموال من أجل االستجابة للجائحة. وعملت الجمعية التونسية 
اإلنسان،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  مع  تحالٍف  إرساء  عىل  الدميقراطيات  للنساء 
ونقابة الصحافيني ومنظامت أخرى للمساعدة عىل معالجة آثار الجائحة عىل حقوق اإلنسان. 
إقليمية  شبكة  وهو  اآلسيوية،  األصلية  الشعوب  ميثاق  تقاريُر  تقيّم  آسيا،  أنحاء  جميع  ويف 
االحتياجات  تلك  تلبية  عىل  وتساعد  االحتياجاِت  لكوفيد-19،  االستجابة  لتنسيق  تَشّكلت 

األطول أجال التي ستظهر انطالقا من هذه الفرتة. 

وظهر التعاون والرشاكة عىل شكل منصات مشرتكة للسامح بتنسيق أفضل. وأُطلقت منصة 
جديدة، Solidarity for Action )التضامن من أجل العمل(، يف جمهورية أفريقيا الوسطى 
واملصابني  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  لفريوس  الحاملني  األشخاص  لدعم  الجهود  لتنسيق 
تشجيع االستجابة  مع  وعامل الجنس خالل الجائحة،  باملالريا والسل، وأفراد مجتمع امليم، 
املشرتكة. ويف ماليزيا، برزت منصات إلكرتونية للربط بني املتطوعني لتقديم املساعدة وطلبات 
املجتمع املحيل للحصول عىل املساعدة. وظهرت أيضا مبادرات جديدة لتبادل املهارات يف 
بأن  قوية  تقنية  معرفة  متلك  التي  املدين  املجتمع  منظامت  أفادت  املدين:  املجتمع  أوساط 
منظامت أخرى من املجتمع املدين قد دعتها إىل املساعدة يف تطوير مهارات العمل عن بعد 

الرضورية يف ظل الجائحة.

من  مهامًّ  جزًءا  النقل،  رشكات  والسيام  الخاص،  القطاع  مع  الرشاكات  كانت  املكسيك،  ويف 
االستجابة لتلبية الطلب املتزايد إلنقاذ النساء املعرضات للعنف األرسي خالل اإلغالق. وإىل 
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يف  وحظيت  متوز/يوليو.   30 يف  املساواة  تحقيق  خطة  أُطلقت 
البداية بدعم 200 قائدة من األوساط األكادميية واملجتمع املدين 
والنقابات والرشكات بكافة أنواعها، انطالقا من الرشكات املتعددة 
إعالن  ومبجرد  واملتوسطة.  الصغرية  التعاونيات  إىل  الجنسيات 
املبادرة للعموم، ُفتحت للتوقيع، ودعمتها إىل غاية اليوم 1500 
قائدة من أجناس مختلفة، من جميع أنحاء البالد ومن قطاعات 

متنوعة.
وأُعدت الخطة برسعة كبرية: فقد استغرقت العملية برمتها، منذ 
عرش  اإلثني  مقرتحاتها  مع  املبادرة  إطالق  إىل  املحادثات  بداية 
للعموم، حوايل أسبوعني فقط. ونحن نفكر اآلن يف كيفية التنظيم 
حول املبادرة وبناء أوجه التآزر مع مجموعات أخرى وتحقيقها.

غاال دياز النغو، المركز المعني بتنفيذ السياسات العامة من أجل 
 Center for the Implementation of Public( العدل والنمو
Policies(، األرجنتين

أن يعزز التعايف بعد انقضاء الجائحة فرص عمل النساء ويعيد التوازن ألعامل الرعاية غري 
املدفوعة األجر. ومنذ إطالقها، انضمت 1500 قائدة إىل املبادرة. وقّدمت مثاال آخر يظهر 

كيف ميكن ألفكار املجتمع املدين أن تتقّدم برسعة وتحظى بالدعم يف ظروف األزمة.

تعزيز قيادة املجتمع املحيل

متثَّلت أهم رشاكات منظامت املجتمع املدين يف تلك التي استطاعت عقدها مع املجتمعات املحلية 
املتأثرة تأثرا مبارشا باألزمة. ويف سياقات متعددة، استوعبت منظامت املجتمع املدين أنه بغض النظر 
عن دورها املحوري يف تلبية االحتياجات والدفاع عن الحقوق، ستكون االستجابات أكرث فاعليًة وتلبيًة 
لالحتياجات املحلية إذا أرشكت القادة واملتطوعني يف املجتمع املحيل ومّكنتهم. ومن خالل االستثامر 
يف قيادة املجتمع املحيل وفئته املتطوعة، احرتمت منظامت املجتمع املدين املعرفة واملرونة املحليتني 
وطبقتهام وزادت من متكينهام. ومتكن هذا النهج من تحقيق موازنة أساسية للطرق التي اعتمدتها 
الدول، والتي أخفقت عىل نحو متكرر يف االعرتاف بالقيادة املحلية ومساعدتها، وقامت بدل ذلك يف 
كثري من األحيان برتكيز السلطة السياسية وإضفاء الطابع املركزي عليها واعتامد نُهٍج ذات طابع أمني 

وعسكري إلنفاذ قواعد الطوارئ.

وأدت إجراءات اإلغالق يف املقاطعات الفقرية إىل أزمة غذائية غري 
مسبوقة، وكان مهام بالنسبة للمجتمعات املحلية أن تتمكن من 
التفاوض بشأن إجراءات االحتواء والتعاون مع السلطات لتمكني 
الناس من مواصلة العمل مع البقاء آمنني. ودّربنا القادة الشباب 
املحليني يف املناطق التي تعاين من الفقر وزّودناهم باسرتاتيجيات 
السلطات  مع  للتحدث  استخدموها  التي  والتفاوض  املنارصة 

والتعاون معها بهدف تكييف إجراءات االحتواء مع سياقهم.  

غيديون موزيغيروا سيزونغو، منظمة Active Vision، جمهورية 
الكونغو الديمقراطية

ويف األرجنتني أيضا، أقامت العديد من منظامت املجتمع املدين رشاكًة لوضع تدريٍب وتقدميه إىل أكرث 
من 90 قائدا يف املجتمع املحيل. وشمل التدريب الوقاية من كوفيد19-، واملعلومات القانونية املعلقة 
باالمتثال إلجراءات اإلغالق، والتوعية بربامج الدعم، ومنع العنف، واإلرشادات املرتبطة مبطابخ الحساء. 
وكان الهدف اإلقرار بالدور األسايس للقيادات الشعبية ومساعدتها عىل تطوير املعارف الرضورية لها 

لقيادة االستجابة وبث الوعي داخل مجتمعاتها املحلية. 

وزاد املجتمع املدين يف الكامريون من فعالية توجيه الرسائل والوصول إىل املجتمع املحيل عن طريق 
االعرتاف بالدور املهم الذي يضطلع به القادة الدينيون والعمل معهم لتعزيز انخراط املجتمع، ومنع 

الوصم والتمييز، والحث عىل احرتام حقوق اإلنسان.

ويف ماليزيا، كان ذلك يعني تدريب قادة املجتمع املحيل ليك ميتلكوا املهارات الكفيلة بتمكينهم من 
االتصال باملنصات التي تقدم املساعدة واإلفصاح عن احتياجات مجتمعاتهم. ويف جمهورية الكونغو 
الدميقراطية، درّب مكتب اإلعالم والتدريب والتبادل والبحث من أجل التنمية أكرث من 50 متطوعا 
أكرث  يف  الشباب  القادة   Active Vision منظمة  وساعدت  االستجابة،  قيادة  للمساعدة عىل  محليا 
األحياء ترضرا من اإلغالق من حيث الفقر لوضع اسرتاتيجيات التفاوض واملنارصة. وباملثل، يف جنوب 
أفريقيا، دربت Democracy Works Foundation )مؤسسة العمل الدميقراطي( منظامت املجتمع 
املدين القامئة عىل املجتمعات املحلية وساعدتها عىل تطوير األدوات التي ستمكنها من الدعوة من 
أجل منارصة اهتامماتها واهتاممات العاملني معها عىل نحو أفضل، بينام ركزت منظمة أخرى، وهي 

Grassroot، عىل التواصل بني منظمي املجتمع املحيل وتدريبهم عىل واتساب.
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ونرشنا رسائل إيجابية لتعزيز انخراط املجتمع املحيل يف مكافحة 
الوصم والتمييز املتعلقني بكوفيد-19. وُفتحت قنوات الحوار مع 
أصحاب املصلحة املتعددين، بجمع كافة الطوائف الدينية ملنع 
الصحي  الحجر  إجراءات  عن  الناتجة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
الدينيني  القادة  دور  وكان  املصابني.  األشخاص  عىل  املُطبقة 
حاسام يف التوعية خالل مراسم الدفن التي تُجرى وفًقا للمبادئ 
التوجيهية الوطنية والسامح للمجتمع املحيل بدفن موتاه بكرامة. 

بيير فريدولين بينغ ساندينغ، الكاميرون

الناس  يف  ثقتنا  نضع  مل  ولو  قاسيا،  املحتمل  التأثري  يبدو  كان 
نجاحا  أقل  بذلناها  التي  الجهود  لكانت  املحلية،  واملجتمعات 
بكثري. وكان ينبغي أن تكون أعامل اإلغاثة فعالة وكان وضُعنا 
أساَس  بالعمل  للقيام  املحيل  املجتمع  من  املتطوعني  يف  الثقة 
النجاح يف ماليزيا وتايالند عىل سبيل املثال. وكانت تُنقل إليهم 
جميع املوارد املستحدثة وكانوا يقدمون تقارير عن أعاملهم سواء 

عرب الهاتف أو الوسائل األخرى املتاحة لهم. 

غام شيمراي، ميثاق الشعوب األصلية اآلسيوية

وأبرزت هذه األمثلة وكثرٌي غريها درسا مهام، وهو وضع الثقة يف الناس ومساعدتهم.

وّسعت مبادرة دول الشامل والجنوب، وهي منظمة مجتمع مدين تساعد عىل بناء قدرات 
املنارصة والريادة يف صفوف املهاجرين والالجئني واألشخاص عدميي الجنسية يف ماليزيا، 
نطاق تدخلها للمساعدة عىل االستجابة ملجموعٍة من االحتياجات خالل الجائحة. ويرشح 
مديرها التنفيذي، أدريان برييرا، كيف جمعت املنظمة وغريها من منظامت املجتمع املدين 
من  والالجئني  املهاجرين  متكني  لضامن  بعضها  جهود  وكّملت  املتبعة  األساليب  املاليزية 

تأكيد حقوقهم.
توفر  التي  الشبكات  إىل  مجتمعاتهم  وصول  ضامن  عىل  املهاجرين  القادة  ندرب  إننا 
الخدمات ومَتّكنها من تقديم معلومات دقيقة عن احتياجاتها إىل مزودي الخدمات. 
وتوفّر بعض الشبكات العامة، مثل مجموعة “Care Mongering Malaysia”، منصًة 
للامليزيني للوصول إىل املهاجرين والالجئني املحتاجني ملساعدتهم. وهي منصة إلكرتونية 

تربط املحتاجني إىل املساعدة بأولئك القادرين عىل توفري الخدمة وتحمل تكلفتها. 

وتعطي معابد السيخ مشرتيات البقالة ووجبات غذاء معلبة. وتعمل منظامت مجتمع 
مدين كثرية أخرى بجهٍد يف امليدان لتقديم مشرتيات البقالة. وميكن للعامل املهاجرين 

أن يتصلوا بها عندما يحتاجون إىل الدعم الغذايئ.

ونشكل شبكًة لضامن إمكانية تقديم الخدمات يف األجل الطويل، ألننا نتوقع استمرار 
املشاكل عىل مدى عدة شهور مقبلة. وسيبقى العديد من العامل املهاجرين وسيحتاجون 

رسم الصورة الكاملة:
 استجابة مرتابطة لحامية املهاجرين والالجئني يف ماليزيا
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إىل املساعدة، ولذلك فإننا بصدد وضع سلسلة إمداٍد لدعمهم.

إننا نكفل حصول املهاجرين عىل معلوماٍت دقيقٍة من الهيئات العاملية مثل املنظمة 
الدولية للهجرة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ووكالة األمم املتحدة لالجئني وأيضا من 
مختلف الوكاالت الحكومية املعنية بالصحة والعمل واألمن والرفاه. ويشمل ذلك تقديم 
بلغات  الصحية  والقضايا  االستشارية  الخدمات  عن  بيانية  رسوم  بواسطة  املعلومات 

مختلفة. 

ونحارب أيضا املعلومات املضللة املتعلقة بالعامل املهاجرين والالجئني. وكانت هناك 
الكثري من إشاعات التخويف التي تلومهم عىل انتشار الفريوس.

ونشجع أيضا املهاجرين عىل طلب العالج الطبي إذا كانوا مرىض ونرصد أرباب العمل 
الذين يستغلون الحالة الراهنة ويرتكبون مخالفات يف العمل، والسيام أن أوامر مراقبة 

الحركة قّيدت جزئيا التمثيل القانوين للمحامني وتقدميهم املساعدة القانونية.

وتجمع  البقالة،  مشرتيات  وتوفّر  املشورة،  األخرى  املدين  املجتمع  منظامت  وتقّدم 
األموال، وترصد االتجار بالبرش، وتقدم الخدمات املراعية لالعتبارات الجنسانية واملرتبطة 

باألمومة، وتلبي احتياجات النساء.

http://www.civicus.org/covid-19#stories
http://www.civicus.org/covid-19#stories
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4427-asia-under-the-pandemic-racism-against-indigenous-peoples-has-intensified
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4427-asia-under-the-pandemic-racism-against-indigenous-peoples-has-intensified
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4389-malaysia-migrants-are-amongst-the-first-to-be-victimised-and-discriminated-during-the-pandemic
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4389-malaysia-migrants-are-amongst-the-first-to-be-victimised-and-discriminated-during-the-pandemic
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متطوعون من بنك الغذاء يصّنفون أكياسا تحتوي عىل الطعام لتوزيعها يف مركز تسوق سربنغز للمنتجات 

الطازجة، شقي جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف 21 أيار/مايو 2020. © والدو سوينغرس/بلومربغ عرب 

غيتي إميجز

إعداد الطعام وتقدميه من خالل ستاٍر واٍق يف مطبخٍ جامعيٍّ يف حي لوهرميدا يف سانتياغو، شييل. © تامارا 

مريينو/بلومربغ عرب غيتي إميجز

التعاضد

لتقدم  وجهتها  تحديد  املدين  املجتمع  منظامت  أعادت  كيف  أخرى  مرة  أعاله  القصة  جّسدت 
ستقدم  أنها  متوقعني  املدين  املجتمع  منظامت  إىل  الناس  ولجأ  قيمتها.  مثبتًة  الرسيعة،  املساعدة 
املساعدة األساسية وتدافع عن حقوقهم. ويف بعض السياقات، انعكست هذه التوقعات يف زيادة 
معدل االنخراط يف فئات املجتمع املدين. وشهدت الجمعيات الطالبية يف هولندا ارتفاعا حادا يف 

األعضاء الجدد، مع أن الكثري من األنشطة الطالبية انتقلت إىل الفضاء اإللكرتوين خالل الجائحة. 
وعرفت العديد من البلدان منوا يف عضوية نقابة العامل، إذ تَجّدد اهتامم الناس بالعمل الجامعي 
للدفاع عن حقوق العامل. ويف السويد، يف شهر آذار/مارس لوحده، سّجلت نقابة عامل التجارة 

حوايل 5000 عضو جديد.

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://monitor.civicus.org/updates/2020/09/08/student-associations-more-popular-due-pandemic-protests-against-covid-19-measures-continue/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/04/22/trade-unions-see-spike-membership-amid-covid-19-pandemic-climate-activism-goes-online/
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صناديق البطالة، ووضعوا قواعد بيانات لرصد الحاالت التي مل تكن لتُحسب لوالها. وشّكل السكان 
األغذية  لتقديم  فارغ  مبنى  الستخدام  الربتغالية  لشبونة  مدينة  يف  الحي  تضامن  شبكة  املحليون 
واملأوى والحامية لفائدة األشخاص الذين يعيشون حالة من الفقر وانعدام األمن والترشد؛ ومع ذلك، 

طُردوا بالقوة بعد شهر، تاركني املبنى فارغا مرًة أخرى.

وترضرت كثريا فنزويال التي كانت تشهد قبل الجائحة أزمات اقتصادية وسياسية وإنسانية وصحية 
متداخلة. ولكن حتى يف هذا البلد، ساعدت االستجابة التطوعية يف إنتاج األقنعة للعاملني يف مجال 
وأطلقت  اإلمدادات.  تنقصها  التي  املستشفيات  أجل  من  املستعملة  غري  األدوية  وجمع  الصحة 
مجموعة من األفراد مبادرة فنزويلية أخرى، وهي برنامج الجار الصالح، بهدف تقديم الطعام إىل 
كبار السن يف العاصمة كراكاس، الذين يعيش الكثري منهم مبفردهم ألن أرسهم انتقلت مؤخرا إىل 
خارج البالد بحثًا عن عمل. وأقامت هذه املجموعة الجديدة رشاكاٍت مع املطاعم املحلية لتوزيع 
الطعام؛  لتوصيل  النارية  بالدراجات  األشخاص  وتطوع  بيعه،  من  تتمكن  مل  الذي  املتبقي  الطعام 
ووسعت املجموعة بعد ذلك نطاق برنامج دعمها بالحصول عىل التربعات من منظامت املجتمع 
املدين والرشكات، بينام أفضت زيادة حضورها عىل وسائل التواصل االجتامعي إىل مزيٍد من عروض 
ويطبخون  بالجملة،  الطعام  يشرتون  أشخاص  فيها  انخرط  مامثلة  مبادرات  وانترشت  التربعات. 

الوجبات ويوزعونها عىل املحتاجني يف جميع أنحاء أمريكا الالتينية.

عدد  خفض  شهدت  التي  تلك  فيها  مبا  البلدان،  من  العديد  يف 
أعضائها النقابيني يف اآلونة األخرية وتلك التي تُعرف أصال بقوة 
عضويتها، أفىض الدور املحوري الذي أدته النقابات يف الدفاع عن 
الوظائف واألجور ومنارصة الرعاية الصحية الالئقة والسالمة يف 
العاملون  رأى  رصاحة،  وبكل  جدد.  أعضاء  اكتساب  إىل  العمل، 
أوجه  أي  من  حاميتهم  يف  النقابة  عضوية  أهمية  أكرب  بوضوٍح 

قصور إداري وانتهاٍك ألهم حقوقهم األساسية.

أوين تيودور، االتحاد الدويل للنقابات العاملية

وشهدت  املساعدة.  لتقديم  سارعت  التي  وحدها  القامئة  املدين  املجتمع  منظامت  تكن  مل  ولكن 
االستجابة للجائحة انبثاق مبادرات جديدة للمساعدة املتبادلة عىل صعيد املجتمع املحيل يف العديد 
من األماكن، تقّدم استجابات فعالة أنقذت دون شك حياة الكثريين ودعمت الحقوق. وعىل غرار 
االحتجاجات املستمرة، أشارت هذه املبادرات الجديدة إىل الحاجة إىل التضامن يف خضم األزمة، 
والرغبة يف تعزيز ذلك التضامن طواعيًة. وبالرتكيز عىل الدعم املتبادل، تحّدت اختالَل موازين القوة 
الذي قد يكون يف العالقات الخريية. وأظهرت تلك املبادرات إمكانية تحيل املجتمعات مبرونة كبرية 

أمام األزمات وإعطاء حلولها الخاصة.
ويف ملبورن األسرتالية، عندما ُوضع مجّمٌع سكني تحت إغالق خاص عقب تفشٍّ موضعي، تَكلف 
لغات   10 إىل  وترجمِتها  اإلغالق،  عن  إلكرتونية  معلومات  ورقة  باستحداِث  بأنفسهم  السكان 
وتوزيعها حول مبناهم عن طريق الرسائل النصية ووسائل التواصل االجتامعي، وكل ذلك خالل 
24 ساعة. وتكاثف الناس للقيام بعمٍل ستجده البريوقراطية الحكومية معقدا جدا، بهدف تعزيز 
االمتثال املحيل، وبناء الثقة بني السكان والعاملني يف قطاع الصحة، وتفادي املواجهة مع قوات األمن 
التي نزلت إلنفاذ إجراءات اإلغالق مع القليل من التحذير أو الرشح املسبَقني، وإبراز امتالك سكان 

املجمع مصادرهم املعرفية الخاصة واملرونة.

واستحدث السكان األصليون مجموعات الدعم املتبادل يف الواليات املتحدة األمريكية بدعٍم من 
التمويل الجامعي الرسيع، واضعني مراكز غذائية وخطوط إمداد بديلة بعدما أُفرغت متاجر البقالة 
بسبب التسابق نحو الرشاء. وشهدت االستجابة أيضا وضع محطات غسيل مجتمعية لتيسري النظافة 
األساسية لألشخاص الذين ال يتوفرون عىل البنية التحتية األساسية، يف منوذج ُصمم وُروج يف جميع 

األرايض األمريكية.
إلعالة  الربازيل  يف  الفقرية  األحياء  سكان  تنظّم  الحكومة،  من  تأيت  لن  املساعدة  أن  اتضاح  ومع 
أنفسهم. ففي بارايسوبوليس، وهو أكرب األحياء الفقرية يف ساو باولو، عنّي السكان مئات من “رؤساء 
الشوارع” ليؤدوا دورهم يف مساعدة جريانهم يف الحصول عىل الطعام والدعم والرعاية الصحية. ويف 
بعض أكرث أحياء الربازيل ترضرا، استأجر زعامء املجتمع املحيل سيارات إسعاف خاصة بهم، وأسسوا 

واألقمشة  األدوات  متطوعونا  واستخدم  الناس.  سخاء  ناشدنا 
وآالت  الخاصة  الرشكات  من  املطلوبة  والتربعات  املستعملة  غري 
الخياطة املتاحة، إلنتاج مواد حامئية. وتربع الكثري من األشخاص 
بأدويتهم املتبقية، وحصلنا عىل تربعات من رشكات خاصة لفائدة 

املستشفيات.

ماغالي يوجينيا ميلياني، Unidos para Ayudas Médicas )متحدون 
من أجل المساعدات الطبية(، فنزويال

وترضرت إيران أيضا بشدة من الجائحة، وزادت عواقبها سوءا بسبب األزمة االقتصادية، والعقوبات 
جهود  بُذلت  شرياز،  مدينة  ويف  الشعب.  ملطالب  األحيان  من  كثري  يف  مناوئٍة  وحكومٍة  الدولية، 
طوعية لتطهري األحياء وتصنيع األقنعة واملعقامت. ويف مدينة الغوس النيجريية، انبثقت املئات من 
املبادرات الطوعية، التي أنشأ الشباب الكثري منها، لضامن حصول الناس عىل الطعام، واملنتجات 
الصحية، وغريها من املواد األساسية. ويف جنوب أفريقيا، ويف ظل إجراءات اإلغالق الصارمة، أطلق 
السكان املحليون مبادرة Cape Town Together لحث األحياء عىل التنظيم الذايت، بالجمع بني 

األشخاص الذين مل يتعاونوا من قبل ملشاركة تجاربهم ومواردهم. 

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://www.facebook.com/searabarbara/
https://www.facebook.com/searabarbara/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/08/17/mutual-support-centre-faces-eviction-during-pandemic-blm-and-far-right-protests-take-place/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/08/17/mutual-support-centre-faces-eviction-during-pandemic-blm-and-far-right-protests-take-place/
https://globalvoices.org/2020/05/12/venezuelans-come-together-to-provide-food-for-the-elderly-of-caracas/
https://globalvoices.org/2020/05/12/venezuelans-come-together-to-provide-food-for-the-elderly-of-caracas/
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4608-covid-19-we-need-a-new-social-contract-founded-on-rights-and-the-principle-of-shared-prosperity
https://civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4608-covid-19-we-need-a-new-social-contract-founded-on-rights-and-the-principle-of-shared-prosperity
https://www.opendemocracy.net/en/how-civil-society-fighting-back-against-coronavirus-crackdowns/
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jul/06/melbourne-towers-residents-translated-covid-19-information-sheet-into-10-different-languages-in-24-hours
https://www.opendemocracy.net/en/5050/all-people-without-shelter-pandemic-should-be-considered-refugees/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/all-people-without-shelter-pandemic-should-be-considered-refugees/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/05/18/contra-o-covid-19-moradores-de-paraisopolis-pedem-mais-apoio-do-governo-de-sp.htm
http://www.civicus.org/covid-19#stories
http://www.civicus.org/covid-19#stories
https://www.bourseandbazaar.com/articles/2020/4/5/iranian-civil-society-businesses-step-up-in-virus-fight
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2020/SOCS2020_Protest_en.pdf#page=36
https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/02/we-needed-to-do-more-volunteers-step-up-in-lockdown-lagos
https://www.openglobalrights.org/organising-in-the-times-of-COVID-19/index.cfm
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وقد تحدث املبادرة الفردية فرقًا. ففي بلدة شيتونغويزا املكتظة بالسكان، يف ضواحي مدينة هراري 
خلدت  أرستها  أن  جارتها  أخربتها  بعدما  للتغذية  برنامجا  موروزوقي  سامانثا  بدأت  زمبابوي،  يف 
إىل النوم وهي تتضور جوًعا عندما نفذت جميع مصادر الدخل خالل اإلغالق. وبدأت مبساعدة 
املتطوعني تقّدم أكرث من 100 وجبة ساخنة يوميا، وزادت استجابتها بعدما استلمت الدعم من 

خالل وسائل التواصل االجتامعي.

وبادرت العديد من املجتمعات املحلية إىل تطبيق تدابريها الخاصة باإلغالق وقيودها عىل االتصال 
الخارجي؛ وتحّمل الناس يف كثري من األحيان مسؤولية عزل أنفسهم يف الحجر الصحي، حتى يف غياب 
نصائح أو أوامر رسمية. ومتّكنت بعض املجتمعات املحلية من استخدام األدوية واملامرسات الصحية 
التقليدية واملحلية كوسيلة لتفادي انتشار الفريوس. وقّدمت املجتمعات الدعم الغذايئ للمحتاجني 
عندما توفر لديها الطعام، ووضعت بعُضها خططا لتبادل الطعام محليا؛ فعىل سبيل املثال، امتلكت 
بعض مجتمعات السكان األصليني نُظام راسخة إلنتاج األغذية وإدارة املوارد الطبيعية، وبالتايل مل 
تكن بحاجٍة إىل عمليات توصيل الطعام. فبالنسبة لهم، كانت األزمة أيضا فرصًة لتعزيز أهمية 

الفتات مؤقتة تذكّر الناس بالبقاء يف املنزل يف أحد مجتمعات األحياء الفقرية يف مانيال، الفلبني، خالل اإلغالق الذي 

فرضته الحكومة يف 4 أيار/مايو 2020. © إزرا أكايان/غيتي إميجز

اإلدارة املحلية للموارد الزراعية والطبيعية.

وكانت هذه قصصا ملهمة سلطت الضوء عىل أهمية إتاحة وتعزيز الحكم الذايت املحيل القادر 
عىل املساعدة يف بناء املهارات التي متنح املرونة يف أوقات األزمات. وأظهر تزايد املبادرات الجديدة 
وجود إمكانات العمل املدين عىل نحٍو دائٍم؛ وقد تكون موجودًة حتى يف الظروف التي تبدو غري 
مؤاتية، رمبا تكون كامنًة يف انتظار مسألٍة أو حدٍث يفّعلها. وكانت األزمة رسالًة تذكرييًة بقدرتنا، 
مع تواصل الناس فيام بينهم، عىل فتح مجموعة من املجاالت عىل الصعيد املحيل وبناء قواعد 
شعبية، وبرضورة تجاوز النامذج التنظيمية التقليدية يف فهم ماهية املجتمع املدين وطُرق عمله 

لتأمني معاش الناس واملجتمعات املحلية.

وبالنسبة ملنظامت املجتمع املدين القامئة، كانت مثة حاجٌة إىل السعي لفهم مامرسات االستجابة 
الطوعية ودوافعها وإتاحتها، والتي تشكل يف كثري من األحيان جزًء ال يتجزأ من الثقافات والتقاليد 
املحلية، وإىل االنفتاح دامئا عىل العمل مع حلفاء ورشكاء جدد وبطرق جديدة. وشّكلت االستجابات 
للجائحة أيضا تذكرًة بأن كّل أزمٍة قد تدفع الناس إىل املشاركة ألول مرة، وبوجود حاجٍة مقابلٍة 
لتعامل منظامت املجتمع املدين مع األشخاص الذين جرى حشد طاقتهم حديثا واملساعدة يف تعزيز 
ثقتهم يف املشاركة وكفاءتهم. وإذا استطعنا القيام بذلك بصفتنا مجتمعا مدنيا، سنتمكن من مواكبة 

األزمة الحالية عىل نحو أفضل واالزدهار بعد انقضائها، ثم مواجهة األزمة التالية.

التضامن يف زمن كوفيد-19

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/20/we-cant-turn-them-away-the-family-kitchen-fighting-lockdown-hunger-in-zimbabwe?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0dsb2JhbERpc3BhdGNoLTIwMDUyMA%3D%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=globaldispatch_email&utm_campaign=GlobalDispatch
https://twitter.com/Semalho
https://twitter.com/Semalho
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4427-asia-under-the-pandemic-racism-against-indigenous-peoples-has-intensified
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4427-asia-under-the-pandemic-racism-against-indigenous-peoples-has-intensified


2. Key responses49
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يقّدم هذا التقرير وصفا موجزا يف وقٍت مازال الكثريون منا يعيشون يف ظروف شّكلتها الجائحة، 
وسيتواصل هذا الوضع لبعض الوقت. ومازال هناك الكثري مام ينبغي معرفته عن آثار الجائحة 
هذه  بعض  تظهر  ولن  مجتمعاتنا.  تنظيم  طرق  عن  تعكسه  وما  لها،  للتصدي  املتخذة  والتدابري 
الدروس إال بعد القضاء عىل الفريوس وتكبّد عواقبه. ومع ذلك، بناًء عىل استجابة املجتمع املدين 
مواكبة  عىل  جميعا  تساعدنا  أن  ميكنها  التي  املبكرة  الدروس  بعض  تقديم  ميكن  الحالية،  لألزمة 
الحالة الراهنة عىل نحو أفضل، وتحسني العامل الذي نعيش فيه بعد الجائحة ونصبح أحسن تجهيزا 

ملواجهة األزمة املقبلة.

املجتمع املدين

ال يجب أن تصبح القيود املفروضة عىل الحقوق خالل الجائحة دامئًة، وال ينبغي تضييع الفرص 
يف مرحلة إعادة البناء بعد انقضاء الجائحة ملعالجة املشكالت العميقة التي كشفت عنها األزمة 

وزادت حدتها.

ينبغي أن يواصل املجتمع املدين العمل لضامن وضع حقوق اإلنسان يف صلب االستجابة الحالية 
ظروف  ظل  يف  اإلنسان  وحقوق  املدين  الفضاء  عىل  املفروضة  القيود  جميع  وسحب  للجائحة، 

الطوارئ يف أقرب وقت ممكن.

وينبغي أن يواصل املجتمع املدين سعيه إىل التأثري يف الدول لبلورة وتنفيذ السياسات التي تحمي 
االجتامعية  بالعدالة  قدما  ومتيض  الدميقراطية،  الحريات  وتدعم  واملستبعدة،  الضعيفة  الفئات 
واالقتصادية واملناخية، وذلك استجابًة للجائحة ومن أجل التعايف بعد انقضائها. وتشمل السياسات 

التي قد يعمل املجتمع املدين عىل تعزيزها تلك الرامية إىل ما ييل:

إبطال القيود املفروضة عىل الحقوق أثناء الطوارئ، من خالل اتخاذ إجراءات قانونية داعمة 	 
حيثام كان ذلك رضوريا وممكنا؛

مثل 	  الكراهية،  وخطاب  املؤامرة،  ونظريات  املضللة،  املعلومات  ملكافحة  اسرتاتيجيات  وضع 
خدمات تقيص الحقائق املحايدة، والردود الرسيعة، واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ؛

تعزيز مبادراٍت أفضل يف مجال الصحة العامة ملكافحة عودة ظهور الجائحة وأمراض أخرى، 	 
وتشجيع سلوكياٍت أكرث أمانا؛

تقديم املساعدة العامة إىل الفئات التي كانت معرضًة لإلقصاء وعانت من أسوأ آثار الجائحة؛	 
دعم األشخاص الذين فقدوا وظائفهم ومداخيلهم، مبن فيهم العامل غري الرسميني واملؤقتون؛	 
االعرتاف بالعاملني يف الخطوط األمامية ومكافأتهم، مثل العاملني يف مجال الصحة والرعاية، 	 

أفكاٌر للخطوات املقبلة والتعايف وتحقيق املرونة يف املستقبل

وعامل النظافة، واألشخاص املكلفني بزراعة املحاصيل الغذائية وغريها من السلع األساسية 
وإنتاجها وتوزيعها؛

مة خالل الجائحة للميض قدما بإرساء شبكات دامئة للسالمة 	  االعتامد عىل خطط الدعم املقدَّ
االجتامعية، مبا فيها الرعاية الصحية الشاملة، وإعانات البطالة، والدخل األسايس الشامل؛

ه 	  استهداف الدعم الرشكات الصغرى، والرشكات الناشئة، واملؤسسات االجتامعية، بدل أن يُوجَّ
للرشكات العمالقة؛

ربط دعم الرشكات بتحسني العاملة واملامرسات البيئية؛	 
منع رشكات األدوية العمالقة وغريها من الرشكات من الرتبح من الجائحة وتبعاتها؛	 
منها 	  أمور  جملة  خالل  من  الحالية،  املناخ  ألزمة  التصدي  أجل  من  عاجلة  إجراءات  اتخاذ 

مقرتحات “االتفاق البيئي الجديد” التي تعزز أيضا التعايف املستدام بعد انقضاء الجائحة.

العمل  لتعزيز  الدولية  املؤسسات  مع  املدين  املجتمع  ينخرط  أن  ينبغي  العاملي،  الصعيد  وعىل 
الجامعي عىل نحو أكرب أمام التحديات املطروحة بسبب الجائحة، من خالل استجابات منها ما 

يروم تحقيق ما ييل:

زيادة الدعم لفائدة أكرث دول الجنوب ترضرا، واستمرار الدعم القادم من دول الشامل يف وقٍت 	 
ال تزال فيه تحت تهديد متجدد؛

تشجيع إلغاء الديون ليك تتمكن البلدان األضعف اقتصاديا من إعادة توجيه مواردها نحو 	 
التصدي للجائحة وإعادة البناء بعد انقضاء الجائحة؛

ومنع 	  واللقاحات،  العالجية  األدوية  إىل  عادال  نفاذا  والشعوب  البلدان  جميع  نفاذ  ضامن 
السيطرة الُقطرية الضيقة عىل أي لقاح ُمستحدث.

أحدثت القيادة والقدرات واملعرفة املحلية فرقا حيويا يف كيفية تجاوب الناس مع األزمة ونجاتهم 
منها.

ينبغي أن تواصل منظامت املجتمع املدين العمل عىل تطوير مهارات االستجابة الرسيعة والعالقات 
الرفيعة  املنارصة  أعامل  بني  الروابط  وتقوية  املرونة،  ومصادر  والقادة،  املحلية،  املجتمعات  مع 

املستوى واملشاركة املجتمعية.

عىل  االنخراَط  وتتيُح  فعالًة،  تكوُن  قد  والرشاكات  التحالفات  أن  املدين  املجتمع  تجربة  أظهرت 
جبهات متعددة، وتفتُح الباب أمام اإلنجازات.

التضامن يف زمن كوفيد-19
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ينبغي أن يواصل املجتمع املدين سعيه إىل بناء الشبكات والتحالفات والرشاكات داخل املجتمع املدين وخارجه بهدف تطوير قدرته عىل التكيف مع األزمات، والدفاع عن الحقوق، واملطالبة بالتعايف 
العادل اجتامعيا والقائم عىل الحقوق. وتشمل الرشاكات املحتملة تلك املعقودة مع النقابات العاملية واملهن التي جرى حشدها حديثا مثل العاملني يف قطاع الصحة للدفاع عن حقوق العامل؛ ومع 
رشكات التكنولوجيا ملحاربة املعلومات املضللة وإتاحة استخدام وسائل التواصل االجتامعي لتحقيق املنفعة االجتامعية؛ ومع الوكاالت الحكومية املحلية لبناء قدرات كفيلة باالستجابة لألزمات عىل صعيد 

املجتمع املحيل.

املتظاهرون يف برلني، أملانيا، يطالبون باإلخالء الفوري ملخيامت الالجئني يف الجزيرة اليونانية يف 20 أيلول/سبتمرب 2020، عقب اندالع النريان يف مخيم موريا عىل جزيرة ليسبوس التي أدت إىل ترشيد 13 ألف الجئ. © أومري 
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الدول

اضطلعت الدول بدوٍر قويٍّ يف تصديها لألزمة، وأظهرت تجارٌب مختلفٌة يف مختلف البلدان مدى 
الرشاكة  تؤديه  أن  ينبغي  الذي  املحوري  والدور  للدول،  بالنسبة  الصائبة  القرارات  اتخاذ  أهمية 

واالنخراط مع املجتمع املدين يف إرساء املساءلة وضامنها فيام يتعلق بتلك القرارات.

ينبغي أن تتيح الدوُل الفضاَء املدين املفتوح، وتزيل كافة القيود الجديدة يف أقرب فرصة، وتقّر بكافة 
األدوار املتعددة واملرتابطة للمجتمع املدين -مبا يف ذلك تقديم الخدمات واملعلومات، ورصد الحقوق، 
واملنارصة وتنظيم الحمالت، وحشد الناس وتأهيلهم، وتأكيد املساءلة عن صنع القرار - بكونه جزًءا 
أساسيا من االستجابة املكثفة والشاملة لألزمة. وينبغي أن تقر الدول عالنية باإلسهامات الحيوية 
للمجتمع املدين يف االستجابة والتعايف، وتعرتف بها. وكجزء من ذلك االعرتاف، ينبغي أن تدرج الدول 
املجتمع املدين ضمن املستفيدين من إجراءات اإلغاثة وإعادة البناء، من خالل مثال الدعم التشغييل، 
وحزم الحوافز، وإعانات األجور، وخطط االقرتاض. وينبغي أن توّجه الدول جزًءا من دعمها املايل 
االستعجايل للحفاظ عىل املجتمع املدين ومساعدته، وإدراجه يف الرشاكات وأفرِقة العمل الوطنية 

واملجالس االستشارية، ومشاركة كافة املعلومات املالمئة معه.

الجهات املانحة

األساسية  املدين  املجتمع  بأدوار  االعرتاف  طريق  عن  فرًقا  تحدث  أن  املانحة  الجهات  تستطيع 
وأعاملها  املدين  املجتمع  فئات  من  متنوعة  طائفة  تجهيز  عىل  تساعد  أن  وتستطيع  وتعزيزها، 

والحفاظ عليها.

ينبغي أن تكون الجهات املانحة مرنًة يف دعمها للمجتمع املدين خالل الفرتة الحالية ويف أوقات 
األزمات بوجٍه أعّم، ومتّكن النرش الرسيع لقدرات منظامت املجتمع املدين لالستجابة يف الخطوط 
دول  توجيِه دعٍم مبارٍش أكرب نحو منظامت املجتمع املدين يف  هذا األمر عىل  وينطوي  األمامية. 
الجنوب، والسيام تلك املنظامت األقرب إىل املجتمعات املحلية، وتقديِم الدعم األسايس. وتوجد أيضا 
حاجٌة إىل إتاحة خطوط للتمويل الرسيع واملرن، وتعزيز بنياٍت داعمة للمجتمع املدين قابلة للتوسع 
املايل  غري  الدعم  وتقديم  املدين،  املجتمع  متويل  عىل  املفروضة  الحواجز  وإزالة  الجنوب،  دول  يف 
واملايل عىل السواء. ويف سياق استجابات أخرى، ينبغي أن تعمل الجهات املانحة عىل القيام باآليت:

رفع القيود وتعزيز قيمة املجتمع املدين وإسهاماته؛	 
دعم املجتمع املدين لتغطية تكاليفه التشغيلية وخفضها؛	 

جعل املتطلبات التنظيمية ملنظامت املجتمع املدين التي تستلم التمويل أكرث مرونة؛	 
إدراج املجتمع املدين يف أموال الحوافز واإلعانات املتعلقة بكوفيد-19؛	 
تطوير البنية التحتية األطول أجال الرضورية لتوسيع نطاق جهود املجتمع املدين؛	 
متكني املجتمع املدين من استحداث بدائل مستدامة للتحديات املطروحة بسبب الجائحة.	 

وسائل اإلعالم

مل تكن املعلومات الدقيقة عن كيفية عمل الفريوس وطرق حامية الناس وسبل طلب املساعدة 
عند ظهور األعراض، أكرث أهمية يف أي وقت مىض مام هي عليه اآلن، ولكن املعلومات املضللة 

شكّلت يف كثري من األحيان وباًء لها. 

ينبغي أن تعمل وسائل اإلعالم مع املجتمع املدين للمساعدة عىل نرِش املعلومات الدقيقة واملثبَتة 
بطرق ميكن ملختلف فئات املجتمع فهمها بسهولة، ومحاربِة املعلومات املضللة ونظريات املؤامرة 
وخطاب الكراهية. وينبغي االعرتاف بقادة املجتمع املحيل بصفتهم مصادر قيّمة للمعرفة املحلية 
باسم  للمتحدثني  الرسمية  اآلراء  لتكميل  الخربات  من  مخزونا  بصفتها  املدين  املجتمع  ومبنظامت 
الدولة. وينبغي أن تعمل منظامت املجتمع املدين مع وسائل اإلعالم سويًّة لتبادل القصص امللهمة 

الكثرية عن العمل املدين واالستجابة املحلية يف خضم األزمة.

املؤسسات الدولية

أظهرت الجائحة كيف ميكن للتحديات الكربى أن تعرب الحدود وتتجاوز إمكانيات الدولة الواحدة 
يف التصدي لها. وجرى اختبار حالة التعاون الدويل وإثباتها، ولكن التحديات املطروحة يف ذلك 

التعاون كانت واضحًة أيضا.

ينبغي أن تعمل املؤسسات الدولية عىل إتاحة اإلسهام الكامل واملتنوع للمجتمع املدين يف عملياتها، 
من خالل جملة أمور منها الوسائل اإللكرتونية، ورصد الدول التي قيّدت الحقوق بإفراط خالل 
الجائحة ومساءلتها. وبتسليط الضوء عىل منظمة الصحة العاملية، ينبغي أن ينخرط املجتمع املدين 
نجاح  بأماكن  يتعلق  فيام  الدروس  استنباط  عىل  القدرة  ضامن  عىل  املساعدة  يف  كامال  انخراطا 
استجابتها واألماكن التي كان بإمكانها تحقيق إنجاز أفضل فيها. وينبغي أن تعمل املؤسسات الدولية 
بصورة أوثق مع املجتمع املدين لتعزيز قيمة التعاون الدويل وبناء دعم أكرب إلرساء مؤسسات دولية 
أقوى وأكرث فعالية ودميقراطية بصورة أساسية، وتكون مجهزة للتعامل مع املشكالت الكثرية التي 

ال ميكن للدول معالجتها. 
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مسؤولون يف منظمة الصحة العاملية يتحدثون يف مؤمتر صحفي يف جنيف، سويرسا، ُقبيل اإلعالن عن جائحة كوفيد-19. © ستيفان ويرموت/بلومربغ عرب غيتي إميجز
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كريستيان ليون، “بوليفيا: الجائحة أصبحت مربرا إلحكام السيطرة عىل املعلومات”، 10 آب/ 	

أغسطس 2020
إلينا لوراك، “الجمهورية الدومنيكية: نحن جزٌء من حركة عاملية مناهضة للعنرصية”، 13 آب/ 	

أغسطس 2020
حياة مرشاد، “لبنان: التغيري يبدأ بإتاحة املجال للمنظامت النسوية ذات القاعدة الشعبية”،  	

17 حزيران/يونيو 2020
املطالبة  	 جّددت  للعنرصية  املناهضة  العاملية  االحتجاجات  “نيجرييا:  أوالنيبيكون،  نيلسون 

مبساءلة الرشطة”، 2 أيلول/سبتمرب 2020
أدريان برييرا، “ماليزيا: املهاجرون من أوىل الفئات املعرضة لإليذاء والتمييز خالل الجائحة”،  	

27 نيسان/أبريل 2020
قبل  	 ملا  الظلم  حاالت  إىل  الرجوع  محاوالت  نوقف  أن  يجب  “األرجنتني:  بيلو،  سيباستيان 

الجائحة”، 15 متوز/يوليو 2020
باتريك بون، “هونغ كونغ: قانون األمن القومي ينتهك حرية التعبري ويكثّف الرقابة الذاتية”،  	

27 آب/أغسطس 2020
غام شيمراي، “آسيا: يف ظل الجائحة، اشتدت العنرصية ضد الشعوب األصلية”، 2 حزيران/ 	

يونيو 2020
كليمنتينا سوتشاناو، “بولندا: اخرتعنا أشكاال جديدة من االحتجاج ألننا أُجربنا عىل ذلك”، 1  	

أيلول/سبتمرب 2020
من الناس إىل  	 كبري  عدد  افتقار  مع  السياسية ستتعمق  األزمة  “رصبيا:  تيوفيلوفيتش،  إيفانا 

التمثيل”، 8 أيلول/سبتمرب 2020
ساندون تودوغاال، “رسيالنكا: السيطرة عىل وسائل اإلعالم منحت الحكومة ميزة مؤكدة”، 18  	

آب/أغسطس 2020
أمايل تاور، “كوفيد-19: الالجئون دفعوا مثنا باهظا خالل األزمة التي اعتقد الكثريون أنها أثرت  	

علينا جميعا بالقدر نفسه”، 14 آب/أغسطس 2020
أوين تيودور، “كوفيد-19: نحتاج إىل عقد اجتامعي جديد قائٍم عىل الحقوق ومبدأ الرفاهية  	

املشرتكة”، 10 أيلول/سبتمرب 2020
جولوفان وام، “سنغافورة: أحزاب املعارضة مل تحصل عىل تغطية مواتية من وسائل اإلعالم  	

الحكومية ووجدت صعوبة يف الوصول إىل الناخبني”، 27 متوز/يوليو 2020
املجتمع  	 يف  املدمج  االجتامعي  اإلقصاء  عن  ناتٌج  املترشدين  ضعف  “اليابان:  يويك،  تسوباسا 

املعارص”، 11 حزيران/يونيو 2020
مالغورزاتا سزيليكا، “بولندا: ستتعمق أزمة الدميقراطية وحقوق اإلنسان”، 15 أيلول/سبتمرب  	

2020
آب/ 	  19 للدميقراطية”،  مرادفا  ليس  جدد  قادة  انتخاب  “بوروندي:  االسم،  مكتوم  ناشط 

أغسطس 2020

املصادر
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املساهمون يف الدراسة االستقصائية

فونتو ديسموند أبينوي، منظمة صليبيون من أجل حامية البيئة ورصد األوزون  	
)CEPOW(، الكامريون

	 )SGB( أنا أدوبايت، املنفعة االجتامعية الربازيل
غيدا عناين، مركز املوارد للمساواة بني الجنسني )أبعاد(، لبنان 	
بيري فريدولني بينغ ساندينغ، الكامريون 	
غيديون موزيغريوا سيزونغو، منظمة Active Vision، جمهورية الكونغو الدميقراطية 	
مونسيني هيناي، منظمة Kids Who Farm، الفلبني 	
بافاين كوسوم، جمعية غرام بهارايت ساميتي، الهند 	
	 )CEHRO( ميسود غيبيهو ريتا، اتحاد منظامت حقوق اإلنسان اإلثيوبية

سيفيكس - منظمة التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني

فريق التحرير والبحث

أندرو فريمني، إناس م. بوساديال، مانديب تيوانا

فريق االتصاالت

كاالليلو غاييبي، ثابيلو ماسيوا، لرياتو باغيوا، سيلفيا بويرتو أبوي، ماثيو ريدينغ سميث، 

نينا تيغاريت، ديبورا والرت

موظفو سيفيكس

كاثرين أركيبالد، أمل أتراكويت، ماريانا بياللبا باريتو، جوزيف بينيديكت، سوهاين بوشان، 

آريت  مارتونفي،  فرانشيسكا  لياو،  ديبورا  كودي،  دايفيد  دينيز،  باتريسيا  بوسكو،  كالرا 

ناريس، إليسا نوفوا، ناتاليا سيوان، نورا سيكارد، ييسينيا سوتو، كارولينا فيغا ريفاس، هانا 

ويتيل، سوزان ويلدينغ

املصمم

دييغو لوبيز غارسيا

املرتجمون

 TR )الربتغالية(،  أكستاين  ناتايل  )الفرنسية(،  سانتانا  يانريا  )العربية(،  لغزايل  برشى 

Translation Services )اإلسبانية(

ماغايل يوجينيا ميلياين، متحدون من أجل املساعدات الطبية )EVUPAM(، فنزويال 	
كايينغا مودو ييسيتو، شبكة مؤسسة التحول املجتمعي )COTFONE(، أوغندا 	
	 )YARD( فوداي زينة، تحالف الشباب لتنمية األرياف يف ليبرييا
موظّف مكتوم االسم، مكتب اإلعالم والتدريب والتبادل والبحث من أجل التنمية  	

)BIFERD(، جمهورية الكونغو الدميقراطية

التضامن يف زمن كوفيد-19
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