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شكر وتقدير

ســيفيكوس مونيتــور هــو تعــاون بحثــي مســتمر بــن تحالــف املجتمــع املــدين العاملــي ســيفيكوس
وأكــر مــن  20منظمــة بحثيــة رشيكــة ســاهمت مبعظــم البيانــات التــي يســتند إليهــا هــذا التقريــر.
ميكــن االطــاع عــى قامئــة كاملــة لرشكائنــا هنــا.
يعـ ّـر فريــق ســيفيكوس مونيتــور عــن كامــل امتنانــه لخــرة وتوجيهــات اللجنــة االستشــارية التــي
راجعــت التغي ـرات كافــة املقرتحــة يف التقييــات وق ّدمــت التوجيــه واملشــورة بشــكل عــام .أ ّمــا
األعضــاء الحاليــون يف اللجنــة االستشــارية فهــم :ســلوى عبــد الواحــد ،وغايــون بايــك ،ومرييــام
هرينانديــز ،وهانــا فورســر ،وخــو ينــغ هــوي ،وآنــا ماريــا باالســيوس ،وشــارق صديقــي ،د .شــايالندرا
ســينغ ،وم ـراي توشــيمينينا ،وســيلك فايفــر.
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فريــق البحــث يف ســيفيكوس مونيتــور :ماريانــا فياللبــا باريتــو ،جوزيــف بنديكــت ،ديبــورا ليــاو،
ســيلفيا مباتــارو ،آريت نــاريس ،وإينــي فــان ســيفرين.
املحرر :أندرو فريمني
تحرير/تدقيق لغوي (اللغة االنكليزية) :مارغريت فيش
التصميم والتخطيط :دييغو لوبيز ،وآالن زارد ،وماثيو ريدينغ سميث
فريــق ســيفيكوس :أمــل أتركــويت ،ســوهاين بوشــان ،كغاالليلــو غايبــي ،ناتاليــا غوميــز بينيــا ،تــور
هودينفيلــد ،ديفيــد كــود ،ماســانا ندينجــا كانغــا ،ماويثــو نكولومبــا ،بــول مولينــدوا ،ليـزا ماجومــدار،
نينــا زيجــاريت ،إميــي ســتاندفيلد ،مانديــب تيوانــا ،وســيباهيل زومــا.
ترجمة :غسان مكارم ،برشى الغزايل
يود فريق مراقبة سيفيكوس أن يشكر دومينيك برييرا وبويب جو تراوت عىل دعمهام وتوجيههام.
هــذا العمــل ُمرخــص مبوجــب رخصــة املشــاع اإلبداعــي نَســب املُص َّنــف  -املشــاركة باملثــل  4.0دويل.
اآلراء املعــر عنهــا هــي آراء أمانــة ســيفيكوس وال تعكــس بالــرورة وجهــات نظــر رشكاء البحــث يف
ســيفيكوس مونيتــور.
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املنهجية

يهــدف ســيفيكوس مونيتــور إىل تقديــم تقييــم شــامل لظــروف املجتمــع املــدين داخــل
البلــدان خــال الفــرة املعنيــة ،معت ـ ًرا أن الفضــاء املــدين يقــوم عــى اح ـرام حريــة
تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي والتعبــر يف السياســة واملامرســة ،حيــث تتح ّمل
الدولــة مســؤولية حاميــة هذه الحقــوق .ويقوم ســيفيكوس مونيتــور بتوصيف ظروف
املجتمــع املــدين بنــاء عــى احـرام هــذه املــؤرشات األربعــة.

أ ّمــا التحليــل الحــايل فهــو مبنــي عــى  516تحديــث نــره رشكاء البحــث مــن املجتمــع
املــدين بــن  12ترشيــن الثاين/نوفمــر  2019إىل  31ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2020وهــو
يغطّــي  153بلــد يف الفــرة املذكــورة.
يســتكمل هــذا التقريــر تحليــل االتجاهــات والتطــورات عــى املســتوى العاملــي منــذ
التقريــر الســابق املنشــور يف كانــون األول/ديســمرب  ،2019باإلضافــة إىل الرتكيــز عــى
املناطــق الخمســة التاليــة :أفريقيــا ،واألمريكتــن ،وآســيا واملحيــط الهــادئ ،وأوروبــا
وآســيا الوســطى ،والــرق األوســط وشــال إفريقيــا.

ويف محاولــة اللتقــاط هــذه الديناميــات عــى املســتوى العاملــي ،تعاونــت أكــر مــن
 20منظمــة مــن حــول العــامل ضمــن ســيفيكوس مونيتــور لتوفــر قاعــدة بيانــات تتيــح
العمــل عــى تعزيــز الفضــاء املــدين ،وذلــك مــن خــال تصنيــف أوضــاع الفضــاء املــدين
يف  196بلــد وإجـراء املقارنــات عــى املســتوى العاملــي وتت ّبــع االتجاهــات مــع مــرور
الوقــت ،وذلــك ضمــن فئــات خمــس :مفتــوح ،مق ّيــد ،معرقل ،قمعــي ،مغلق ،واســتنا ًدا
إىل منهجيــة تعتمــد عــى مصــادر متن ّوعــة حــول حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع
الســلمي والتعبــر.
معرقل

مفتوح

مق ّيد
مغلق

واجب الدولة هو الحامية

قمعي

يقــوم رشكاء البحــث يف ســيفيكوس مونيتــور برفــده بأحــدث املعلومــات النوعيــة
والرسديــة بخصــوص حالــة املجتمــع املــدين يف البلــد املعنــي ،وف ًقــا ملجموعــة مــن
األســئلة التوجيهيــة ،كــا يتــم جمــع بيانــات النتائــج مــن جملــة مــن املصــادر األوليــة
والثانويــة .ويف كثــر مــن الحــاالت ،يقــوم املجتمــع املــدين يف البلــد املعنــي بتوفــر
أحــدث البيانــات .أ ّمــا يف البلــدان التــي تخلــو مــن الــركاء البحثيــن ،فيعتمــد مونيتور
عــى مجموعــة متنوعــة مــن املصــادر األخــرى الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة للوصــول
إىل التصنيــف ،يليــه التحقــق والتأكّــد مــن املعلومــات الحديثــة ليقــوم فريــق عمــل
ســيفيكوس بوضــع التصنيــف.
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البيانات السكانية العاملية

ملزيد من الدقة واملقارنة الزمنية ،قمنا هذه السنة بإضافة عرشية إىل النسب
املئوية .وفقًا لذلك ،تصبح النسب يف تقرير  2019كالتايل :مغلق ،%26.7 :قمعي:
 ،%39.8معرقل ،%15.8 :مق ّيد ،%14.2 :مفتوح.%3.4 :

9,3%

معرقل

أين يعيش الناس؟ رسم
النسب املئوية/التصنيف

3,4%

مفتوح

18,3%

مقيد
ّ

43,4%

قمعي

25,4%
مغلق

الفضاء املدني
يتدهور

تتدهــور ظــروف الفضــاء املــدين عا ًمــا بعــد عــام ،حيــث كان  %43.4مــن النــاس  -أكــر
مــن  2.3مليــار شــخص  -يف العــام  2020يعيشــون يف بلــدان جــاء تصنيفهــا مــن بــن
التــي تقمــع الفضــاء املــدين ،بينــا قفــزت النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن يعيشــون
يف بلــدان ذات مســاحات مدنيــة معرقلــة مــن  %15.8إىل .%118.3
وبالرغــم مــن انخفــاض عــدد األشــخاص الذيــن يواجهــون ظــروف الفضــاء املــدين
املغلــق ،وذلــك يعــود إىل حــد كبــر للتحســينات املر ّحــب بهــا يف جمهوريــة الكونغــو
الدميقراطيــة والســودان ،فقــد ازداد عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون يف بلــدان ذات
قيــود ج ّديــة ،لتصــل نســبة ســكان العــامل القاطنــن يف بلــدان مصنفــة كمنغلقــة أو
قمعيــة أو معرقلــة إىل .%87
يف العــام  ،2020كان  %12.7فقــط مــن النــاس حــول العــامل يعيشــون يف بلــدان ذات
فضــاء مــدين مفتــوح أو مق ّيــد ،وهــو انخفــاض كبــر عــن نســبة  %17.6املس ـ ّجلة يف
العــام .2019
ويشــر آخــر تحديــث لتصنيفات ســيفيكوس مونيتور يف ترشيــن الثاين/نوفمرب  2020إىل
مواصلــة املجتمــع املــدين عملــه يف بيئــة تــزداد عــدا ًءا ،حيــث ت ُظهــر البيانات مســاحات
مدنيــة مغلقــة يف  23دولــة ،وقمعيــة يف  ،44و ُم َعرقلــة يف  ،47مــا يعنــي وجــود 114
دولــة تفــرض قيــو ًدا خطــرة عــى الفضــاء املــدين .وباملقارنــة ،تــم تصنيــف  40دولــة
عــى أنهــا مق ّيــدة وحصلــت  42دولــة فقــط عــى تصنيــف مفتــوح .ومنــذ تقريرنــا
الســابق املنشــور يف ديســمرب  ،2019مل نــر ســوى التدهــور :فقــد تراجــع تصنيــف كثــر
تتحســن ظــروف الفضــاء
مــن البلــدان التــي أصبــح فضاؤهــا معرقـ ًـا أو قمعيــا ومل ّ
املــدين ســوى يف حــاالت قليلــة.
منــذ تحديــث كانــون األول/ديســمرب  ،2019تغـ ّـر تصنيــف  12مــن تلــك البلدان ،شــهد
تحســنا وعــرة تراج ًعا.
اثنــان منهــا ّ
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أظهــر تحليلنــا األخــر تراجــع اح ـرام الفضــاء املــدين يف األمريكتــن ،وذلــك يف بلــدان
تحسـ ًنا
كانــت تفتخــر ســابقًا بأدائهــا يف دعــم الحريــات األساســية أو كانــت قــد أظهرت ّ
يف الســنوات املاضيــة .وقــد انتقــل تصنيــف الفضــاء املــدين يف كوســتاريكا مــن مفتــوح
إىل ضيــق ،يف حــن تــم تخفيــض تصنيــف ثــاث دول  -تشــييل واإلكــوادور والواليــات
املتحــدة  -مــن الفئــة الضيقــة إىل املعرقلــة.
ويبقــى التدهــور يف يف ظــروف الفضــاء املــدين يف آســيا مدعــاة للقلــق ،فقــد انتقــل
تصنيــف الفلبــن مــن معرقــل إىل قمعــي ،نتيجــة تشــويه ســمعة النشــطاء واســتهداف
املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان والصحفيــن عــى وجــه الخصــوص.
أ ّمــا يف إفريقيــا ،وخاصــة يف غربهــا ،يســتمر الفضــاء املــدين يف التدهــور ،حيــث انتقلــت
أربــع دول  -كــوت ديفــوار وغينيــا والنيجــر وتوغــو  -مــن تصنيــف معرقــل إىل قمعــي.
ورغــم بعــض الخطــوات اإليجابيــة منذ أن تــوىل فيليكس تشيســكيدي رئاســة جمهورية
الكونغــو الدميقراطيــة يف كانــون الثاين/ينايــر  ،2019تبقــى هنــاك أمــور كثــرة يتعــن
القيــام بهــا لكــر دوامــة االنتهــاكات املنهجيــة لحقــوق اإلنســان التــي ميــزت اإلدارة
الســابقة .لكــن بعــض الخطــوات اإليجابيــة أ ّدت إىل تغيــر تصنيــف الفضــاء املــدين
لجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن مغلــق إىل قمعــي ،وكــذاك بالنســبة للســودان،
حيــث أدى تشــكيل الحكومــة االنتقاليــة يف عــام  2019وجهــود اإلصــاح األوليــة إىل
تحســن وضــع الفضــاء املــدين.
البلدان حسب فئة التصنيف
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الت َق ُّدم في التصنيف
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إلى قمعي

تعتــر أوروبــا املنطقــة األكــر انفتا ًحــا ،رغــم تدهــور الوضــع يف بعــض األحيــان ،حيــث
انتقلــت ســلوفينيا مــن تصنيــف مفتــوح إىل مق ّيــد .ومــن الناحيــة اإليجابيــة ،تغـ ّـر
تصنيــف النمســا مــن مق ّيــد إىل مفتــوح بعــد تغيــر الحكومــة وتحســن عالقاتهــا مــع
املجتمــع املــدين.
وقــد ظهــر تراجــع واحــد يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،املنطقــة التــي تضــم
أكــر عــدد مــن الفضــاءات املدنيــة املغلقــة ،مــع انتقــال العـراق مــن تصنيــف قمعــي
إىل مغلــق ،حيــث تســتمر حملــة القمــع الواســعة التــي تطــال حريــة التجمع الســلمي
والتعبــر كــرد فعــل عــى الحركــة االحتجاجيــة الشــعبية.

املنهجية
الفضاء املدين يتدهور
كوفيد :19-ذريعة للقمع
محارصة املعلومات
التشابه واالختالف بني
األقاليم
ا ٔزمة متفاوتة
بارقة ا ٔمل
ا ٔفريقيا
األمريكتني
الهادي
ا ٓسيا واملحيط
ٔ
ا ٔوروبا وا ٓسيا الوسطى
الرشق األوسط وشامل
ا ٔفريقيا
توصيات
التصنيف اإلقليمي
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كوفيد :19-ذريعة للقمع

يف  11آذار/مــارس  ،2020أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة تحــ ّول كوفيــد 19-إىل
جائحــة ،فبــدأت الحكومــات حــول العــامل باتخــاذ تدابــر اســتثنائية وســن ترشيعــات
الطــوارئ ،يف ســعيها املعلــن لحاميــة صحــة النــاس وحياتهــم .وبينــا يتيــح القانــون
الــدويل فــرض قيــود عــى الحقــوق اســتجابة لحــاالت الطــوارئ الصحيــة ،فإنــه يبقــى
واض ًحــا يف تأكيــده عــى أن تكــون متناســبة ورضوريــة وغــر متييزيــة .ومــع ذلــك،
يشــر بحثنــا إىل اســتخدام الحكومــات القمعيــة الجائحــة كفرصــة العتــاد أو تنفيــذ
قيــود إضافيــة عــى الحريــات املدنيــة.

هونج كونج | تصوير روي ليو  /بلومربج عرب غيتي إمييجز

كان العــام  2019عــام االحتجاجــات ،حيــث أدى تزايــد عــدم املســاواة والظــروف
االقتصاديــة الصعبــة والحاجــة امللحــة للمطالبــة بالحقــوق األساســية إىل نــزول النــاس
إىل الشــوارع حــول العــامل .وقــد واصــل النــاس التعبئــة يف العــام  ،2020باســتخدام
أشــكال مبتكــرة وبديلــة ،مبــا يف ذلــك االحتجــاج عــر اإلنرتنــت واالحتجاجــات املق ّنعــة
وعــن بعــد ،كــا خــرج النــاس إىل الشــارع مدفوعــن مبطالبهــم الحقوقيــة العاجلــة
وداعــن إىل تغيــر ســيايس وهيــكيل رغــم الجائحــة ،مبــا يف ذلــك يف تشــييل وهونــغ
كونــغ ونيجرييــا .واندلعــت احتجاجــات حاشــدة يف أنحــاء الواليــات املتحــدة للمطالبــة
بالعدالــة العرقيــة ومســاءلة الرشطــة بعــد مقتــل جــورج فلويــد ،وهــو أمريــي مــن
أصــول أفريقيــة عــى يــد ضابــط رشطــة يف مينيابوليــس .وقــد انضــم إليهــم كثــرون
مــن حــول العــامل ولفتــوا االنتبــاه إىل قضاياهــم الخاصــة املتعلقــة بالظلــم العنــري.
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يف بيالروســيا وقريغيزســتان ،انضــم النــاس إىل االحتجاجــات مطالبــن بإجـراء انتخابــات
حــرة وشــفافة بعــد حرمانهــم مــن حرياتهــم الدميقراطيــة .ومــع تفاقــم الظــروف
االقتصاديــة بســبب الجائحــة يف عـ ّدة بلــدان ،رفــع النــاس أصواتهــم للمطالبــة بالغــذاء
والخدمــات األساســية وظــروف عمــل أفضــل ،مبــا يف ذلــك فنزويــا وزميبابــوي.
لكــن وبــدالً مــن معالجــة األســباب الجذرية الســتياء النــاس ،ركّــزت أغلبيــة الحكومات
عــى تقليــص الحقــوق ومامرســة القمــع .وقــد أظهــرت التحديثــات الـــ 516عــى
ســيفيكوس مونيتــور خــال الفــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر أن الحــق األســايس يف
التجمــع الســلمي يتعــرض لهجــوم مســتمر ،مــع معلومــات عــن اعتقــال املتظاهريــن
واالســتخدام املفــرط للقــوة ضدهــم ،والتــي تعتــر التكتيــكات األكرث شــيو ًعا للســلطات
الحاكمــة لتقييــد الحــق يف التجمــع الســلمي .ورغــم ظهــور هــذا التو ّجه طــوال ،2019
فــإن مــا تغــر يف عــام  2020هــو اســتخدام عــدد كبــر مــن الحكومــات الجائحــة
كذريعــة لتقييــد األنشــطة الدميقراطيــة والوقــوف بوجــه الحريــات املدنيــة.
ومــن املفارقــة يف وســط جائحــة كهــذه أن تعتمــد الحكومــات تكتيـكًا أساسـ ًيا يقــوم
عــى احتجــاز النــاس لثنيهــم عــن الخــروج إىل الشــارع ،أي نقلهــم مــن مســاحات عامة
مفتوحــة وحبســهم يف ســجون مغلقــة ومكتظــة يف كثــر مــن األحيــان ،وهــي ظــروف
تــؤ ّدي حتـ ّـا إىل تفاقــم انتشــار الفــروس ،وذلــك بخــاف اآلليــات الدوليــة التــي تؤكّــد
باســتمرار عــى ّأل تســهم عقوبــات تح ـ ّدي القيــود يف زيــادة انتشــار العــدوى .لكــن
اســتخدام االحتجــاز كتكتيــك واســع االنتشــار يثــر تســاؤالت حــول مــا إذا كانــت
الحكومــات مدفوعــة حقًــا بالحاجــة إىل ضــان الصحــة العامــة أم أنهــا تســتخدم
كوفيــد 19-كذريعــة لقمــع االحتجاجــات.
قوبلــت االحتجاجــات التــي اندلعــت بعــد مقتــل جــورج فلويــد يف الواليــات املتحــدة
بالقــوة املفرطــة مــن قبــل الرشطــة وقــوات األمــن املعســكرة .وقــد قامــت الســلطات،
مبــا يف ذلــك الرئيــس دونالــد ترامــب ،بتأجيــج العنــف مــن خــال تشــجيع قــوى األمــن
عــى الــرد بش ـ ّدة .ويف إحــدى أســوأ القضايــا ،أمــر املدعــي العــام باســتخدام الغــاز
املســيل للدمــوع ضــد املتظاهريــن الســلميني وذلــك يك يتم ّكــن الرئيــس مــن التقــاط
صــورة بالقــرب مــن كنيســة محليــة .ودفــع اســتخدام الغــاز املســيل للدمــوع خـراء
الصحــة إىل التحذيــر مــن اســتخدام هــذه املــواد الكيميائيــة الضــارة بصحــة النــاس يف
وقــت يتعامــل فيــه العــامل مــع فــروس يصيــب الجهــاز التنفــي.

ويف أيار/مايــو  ،2020سـ ّنت الحكومــة الفرنســية حظـ ًرا عــى التجمــع الســلمي نتيجــة
لتدابــر الطــوارئ الصحيــة ملواجهــة الوبــاء ،ورغــم قيــام مجلــس الدولــة بعــد شــهر
بتعديــل الحظــر ليشــمل االحتجاجــات التــي تضــم أكــر من  5000شــخص ،اســتخدمت
الســلطات الغــاز املســيل للدمــوع لتفريــق االحتجاجــات .وحتــى قبــل اإلعــان عــن
الوبــاء ،اســتخدمت الســلطات القــوة املفرطــة ضــد املتظاهــرات النســويات الــايت
تعرضــن للغــاز املســيل للدمــوع والــرب عــى أيــدي الرشطــة.
يف تايالنــد ،ومنــذ مطلــع  ،2020خــرج اآلالف يف مس ـرات للمطالبــة بحــل الحكومــة
املدعومــة مــن الجيــش ،وصياغــة دســتور جديــد ،ووضــع حــد ملضايقــات النشــطاء
ومنتقــدي الحكومــة .وقــد ر ّدت الســلطات مبضايقــة املتظاهرين واحتجازهــم ،ومنعهم
جســديا مــن الوصــول إىل مواقــع االحتجــاج ،وإيقــاف وســائل النقــل ،واســتخدام القـ ّوة
املفرطــة أحيانًــا لتفريــق املتظاهريــن.
ويف غينيــا ،قوبلــت االحتجاجــات والنشــاطات املعارضة الســتبدال دســتور  2010بعنف
مفــرط ،قُتــل خاللــه عـرات املتظاهريــن ،بالتــوازي مــع حملة واســعة مــن االعتقاالت
التعســفية ومقاضــاة املدافعــن عن حقــوق اإلنســان واملتظاهرين.
بشــكل عــام ،قوبلــت االحتجاجــات بالقمــع بغــض النظــر عن مســتوى الحرية األســايس
الــذي يعيشــه املجتمــع املــدين .فقــد وثّــق ســيفيكوس مونيتــور اعتقــال املتظاهريــن
واســتخدام القــوة املفرطــة لتفريــق وعرقلــة االحتجاجــات يف البلــدان ذات التصنيفــات
وأيضــا يف بلــدان
املغلقــة أو القمعيــة ،مثــل أذربيجــان وبيالروســيا وجيبــويت وأوغنــداً ،
كانــت توفّــر الحريــات للنــاس مــن دون عوائــق كبــرة ،مثــل بلجيــكا والســويد ،حيــث
كان اعتقــال املتظاهريــن أحــد األســاليب الرئيســية املســتخدمة يف البلــدان املصنفــة
عــى أنهــا ذات مســاحة مدن ّيــة مفتوحــة.

املنهجية
الفضاء املدين يتدهور
كوفيد :19-ذريعة للقمع
محارصة املعلومات
التشابه واالختالف بني
األقاليم
ا ٔزمة متفاوتة
بارقة ا ٔمل
ا ٔفريقيا
األمريكتني
الهادي
ا ٓسيا واملحيط
ٔ
ا ٔوروبا وا ٓسيا الوسطى
الرشق األوسط وشامل
ا ٔفريقيا
توصيات
التصنيف اإلقليمي
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محارصة املعلومات

“ميكــن للرقابــة أن تقتــل ،عــن قصــد أو عــن طريــق اإلهــال ”.هــذا مــا رصحــت بــه
املقــررة الخاصــة لألمــم املتحــدة املعنيــة بحريــة الــرأي والتعبــر يف تقريرهــا األخــر،
مؤكــدة عــى أهميــة التدفــق الحــر للمعلومــات لحاميــة الحيــاة والصحــة.

ومــع ذلــك ،تســتمر ع ـ ّدة حكومــات مبعــاداة التعبــر عــن املعارضــة والعمــل عــى
مســاءلة صانعــي القـرار والقــدرة عــى مشــاركة املعلومــات ونرشهــا بحريــة ،ويظهــر
ـ 516تقريــر عــن الفضــاء املــدين يف ســيفيكوس مونيتــور يف هــذه الفــرة الــدور البــارز
للرقابــة .وهــو تكتيــك يرتبــط بشــكل عــام مبضايقــة وترهيــب النشــطاء واالعتــداء
عــى الصحفيــن ،ومــن بــن أكــر االنتهــاكات املوثّقــة .ويؤكــد هــذا االتجــاه التطــورات
املقلقــة املرصــودة يف العــام املــايض ،عندمــا ازدهرت الرقابــة كتكتيك رئييس تســتخدمه
الحكومــات لخنــق املعارضــة.
اســتغلّت بعــض الحكومــات جائحــة كوفيــد 19-إلســكات األصــوات النقديــة ،وقــد
واصلــت الســلطات يف الصــن ،التــي طاملــا اســتهدفت حريــة التعبــر ،مســارها القمعــي
وفرضــت الرقابــة عــى ع ـ ّدة مقــاالت ومنشــورات عــى وســائل التواصــل االجتامعــي
متعلّقــة بالوبــاء ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي نرشتهــا عائــات مصابــن يطلبــون املســاعدة.
ـي الوبــاء ،قامــت
ويف تركيــا ،حيــث كانــت حريــة التعبــر تحــت الحصــار قبــل تفـ ّ
الحكومــة بتفتيــش أكــر مــن  6000حســاب عــى وســائل التواصــل االجتامعــي بحثًــا
عــن منشــورات متعلقــة بكوفيــد ،19-واحتجــزت مئــات األشــخاص ،وأصــدرت قانــون
رقابــة يق ّيــد التعبــر عــى وســائل التواصــل االجتامعــي .ويف فانواتــو ،تــم اإلعــان عــن
منــع وســائل اإلعــام مــن نــر أي مقــاالت عــن كوفيــد 19-دون الحصــول عــى إذن
مســبق مــن الســلطات .ويف تنزانيــا ،قوبلــت وســائل إعــام عديــدة بــر ّد فعــل عنيــف
بســبب نقــل معلومــات تتحــدى الروايــة الرســمية عــن كوفيــد 19-وتقليلهــا املســتمر
مــن خطــورة الوبــاء.
هــذا وقــد كان عــدد مــن الــدول يصــدر ترشيعــات لتجريــم التعبــر تحــت ســتار منــع
نــر “األخبــار املزيفــة” ،حتــى قبــل اإلعــان عــن الجائحــة .ففــي فيتنــام ،أعلنــت
الحكومــة عــن طلبهــا مــن فيســبوك “فــرض رقابة مســبقة” عــى املحتوى عــر اإلنرتنت
وإزالــة اإلعالنــات “التــي تنــر أخبــا ًرا كاذبــة تتعلــق بالقضايــا السياســية بنــا ًء عــى
طلــب مــن الحكومــة” .وباملثــل ،يف ســنغافورة ،يتــم اســتخدام قانــون الحاميــة مــن
الباطــل والتالعــب عــر اإلنرتنــت بشــكل متزايــد الســتهداف املعارضــة والنقــاد.
وكان وقــف اإلنرتنــت أو منــع الوصــول إىل وســائل التواصــل االجتامعــي ،خاصــة أثنــاء
االنتخابــات أو االحتجاجــات الجامهرييــة ،مــن التكتيــكات الشــائعة األخــرى التــي
تســتخدمها الســلطات ملنــع نــر املعلومــات الهامــة ،كــا حــدث يف عــ ّدة دول يف
العــام  ،2020مبــا فيهــا بنغالديــش وتشــاد وإثيوبيــا والهنــد وفلســطني.

تركيا | تصوير كريس ماكغراث  /غيتي إمييجز

املنهجية
الفضاء املدين يتدهور
كوفيد :19-ذريعة للقمع
محارصة املعلومات
التشابه واالختالف بني
األقاليم
ا ٔزمة متفاوتة
بارقة ا ٔمل
ا ٔفريقيا
األمريكتني
الهادي
ا ٓسيا واملحيط
ٔ
ا ٔوروبا وا ٓسيا الوسطى
الرشق األوسط وشامل
ا ٔفريقيا
توصيات
التصنيف اإلقليمي

أبرز عشرة انتهاكات على الصعيد
العاملي

 . 2املضايقات
 .5الهجوم على
الصحافيني
 .8احتجاز الصحافيني
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 .1احتجاز احملتجني

.3الرقابة

 .6تفريق االحتجاجات

 .9استخدام القوة املفرطة

 .4التهديد
 .7قوانني مق ّيدة
للحريات

 .10اعتقال املدافعني
عن حقوق اإلنسان

املنهجية
الفضاء املدين يتدهور
كوفيد :19-ذريعة للقمع
محارصة املعلومات
التشابه واالختالف بني
األقاليم
ا ٔزمة متفاوتة
بارقة ا ٔمل
ا ٔفريقيا
األمريكتني
الهادي
ا ٓسيا واملحيط
ٔ
ا ٔوروبا وا ٓسيا الوسطى
الرشق األوسط وشامل
ا ٔفريقيا
توصيات
التصنيف اإلقليمي
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التشابه واالختالف بني
األقاليم

الفلبني | تصوير عزرا أكيان  /غيتي إمييجز

بالرغــم مــن ظهــور بعــض االتجاهــات املشــركة عــر املناطــق الخمــس التــي يغطيهــا
أيضــا بعــض االختالفــات .يف األمريكتني مثـ ًـا ،يربز الرتهيــب واملضايقة
التحليــل ،هنــاك ً
كاالنتهاكــن األكــر شــيو ًعا املبلّــغ عنهــا .ويف آســيا واملحيــط الهــادئ ،فــإن أكــر
األســاليب املوثقــة هــي الترشيعــات التقييديــة .ويتص ـ ّدر احتجــاز املحتجــن القامئــة
يف أوروبــا وآســيا الوســطى .أ ّمــا يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ،فــإن
االتجــاه األكــر شــيو ًعا هــو الرقابــة .ويعــد اعتقــال الصحفيــن أكــر انتهــاكات الفضــاء
املــدين انتشــا ًرا يف إفريقيــا.

املنهجية
الفضاء املدين يتدهور
كوفيد :19-ذريعة للقمع
محارصة املعلومات
التشابه واالختالف بني
األقاليم
ا ٔزمة متفاوتة
بارقة ا ٔمل
ا ٔفريقيا
األمريكتني
الهادي
ا ٓسيا واملحيط
ٔ
ا ٔوروبا وا ٓسيا الوسطى
الرشق األوسط وشامل
ا ٔفريقيا
توصيات
التصنيف اإلقليمي
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أكثر الفئات تضررا من احلوادث التي تقع في
الفضاء املدني عامليا

أزمة متفاوتة

 .1النساء
 .2حقوق العمال

يُظهــر رصدنــا بوضــوح أن وطــأة االعتــداء عــى الحريات األساســية تقع بشــكل أســايس
عــى قيــادات االحتجاجــات عــى األرض ،باإلضافــة إىل قمــع الصحفيــن االســتقصائيني
واملدافعــن النقديــن عــن حقوق اإلنســان.

 .3الشباب

وقــد تكــررت اإلشــارة إىل املجموعــات املدافعــة عــن حقــوق النســاء واملدافعــات عــن
حقــوق اإلنســان يف  %25مــن تقاريــر ســيفيكوس مونيتــور ،مبــا يف ذلــك االحتجاجــات
املتمحــورة حــول حقــوق املــرأة ،كــا يف غواتيــاال واملكســيك وناميبيــا وبولنــدا ،وتلــك
التــي كانــت النســاء فيهــا هدفًــا لالنتهــاكات ،كــا حصــل يف البوســنة والهرســك وإيران
ونيكاراغــوا واململكــة العربيــة الســعودية وتونــس.

 .4املثليات واملثليون ومزدوجو امليول اجلنسية
ومغايرو الهوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني

وينطبــق هــذا عــى جميــع املناطــق باســتثناء أوروبــا وآســيا الوســطى ،حيــث تتــم
اإلشــارة إىل مجموعــات حقــوق العــال بنفــس وتــرة النســاء ،نتيجــة االحتجاجــات
املتعــددة ضــد اآلثــار االقتصاديــة لكوفيــد ،19-باإلضافــة إىل مجموعــات امليم-عــن.
وعــى الصعيــد العاملــي ،تشــمل املجموعــات األخــرى التــي يتــم ذكرهــا بانتظــام
مجموعــات حقــوق العــال والشــباب.

 .5احلقوق البيئية

املنهجية
الفضاء املدين يتدهور
كوفيد :19-ذريعة للقمع
محارصة املعلومات
التشابه واالختالف بني
األقاليم
ا ٔزمة متفاوتة
بارقة ا ٔمل
ا ٔفريقيا
األمريكتني
الهادي
ا ٓسيا واملحيط
ٔ
ا ٔوروبا وا ٓسيا الوسطى
الرشق األوسط وشامل
ا ٔفريقيا
توصيات
التصنيف اإلقليمي

بارقة أمل
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وغال ًبــا مــا كان العامــل الرئيــي الــذي أدى إىل تغي ـرات إيجابيــة هــو االحتجاجــات
الحاشــدة .ففــي تشــييل ،أجــرت االحتجاجــات الجامهرييــة الحكومــة عــى إجــراء
اســتفتاء لتغيــر الدســتور .ويف الواليــات املتحــدة ،تع ّهــدت بعــض الواليــات بتفكيــك أو
إجـراء إصــاح هيــكيل لقــوات الرشطــة لديها .ويف مالوي ،أدت أشــهر مــن االحتجاجات

التحســن يف ظــروف الفضاء املــدين ،وقد وثّق ســيفيكوس
أيضــا إىل بعــض
يشــر الرصــد ً
ّ
مونيتــور حــاالت عديــدة شــهدت انفتــاح الفضــاء املــدين وإح ـراز الــدول تقد ًمــا يف
احرتامهــا للحريــات األساســية.

أملانيا | تصوير مايا هيتيج  /عرب غيتي إمييجز

إىل إعــادة االنتخابــات الرئاســية وانتقــال الســلطة يف ســابقة تاريخيــة.
أيضــا بعــض الحــاالت التــي جــاءت فيهــا األحــكام
وقــد وثــق ســيفيكوس مونيتــور ً
القضائيــة لتدافــع عــن الفضــاء املــدين أو تقــوم بتوســعته .عــى ســبيل املثــال ،يف 27
آذار/مــارس  ،2020قضــت املحكمــة الدســتورية األوغنديــة بعــدم قانونيــة ودســتورية
املــادة  8مــن قانــون إدارة النظــام العــام  2013التــي كانــت متنــح الرشطــة ســلطة
مفرطــة متعلّقــة بحظــر التجمعات السياســية واالحتجاجــات .ويف حزيران/يونيو ،2020
حكــم القضــاء اإلندونيــي بعــدم قانونيــة قـرار الحكومــة بفــرض تعتيــم عــى اإلنرتنت
حــول االحتجاجــات يف منطقــة بابــوا الغربيــة يف العــام  .2019عــاوة عــى ذلــك ،وثــق
ســيفيكوس مونيتــور  61حالــة تــم فيهــا إطــاق رساح مدافعــن عــن حقــوق اإلنســان
أو تربئتهــم بعــد اعتقالهــم أو محاكمتهــم.

املنهجية
الفضاء املدين يتدهور
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التشابه واالختالف بني
األقاليم
ا ٔزمة متفاوتة
بارقة ا ٔمل
ا ٔفريقيا
األمريكتني
الهادي
ا ٓسيا واملحيط
ٔ
ا ٔوروبا وا ٓسيا الوسطى
الرشق األوسط وشامل
ا ٔفريقيا
توصيات
التصنيف اإلقليمي
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أفريقيا

َّ
الت َق ُّدم في التصنيف

السودان من
جمهورية الكونغو من مغلق
الدميقراطية

مغلق

إلى

قمعي

إلى

قمعي

ملحة عن التصنيفات

مــن بــن  49دولــة يف إفريقيــا ،تــم تصنيــف ســتة منهــا عــى أنهــا مغلقــة ،و 21عــى
أنهــا قمعيــة ،و 14عــى أنهــا معرقلــة .ويُعتــر الفضــاء املــدين مفتو ًحــا يف جــزر كابــو
فــردي وســاو تومــي وبرينســيبي و مق ّيــدا يف ســتة بلــدان .منــذ التحديــث الســابق،
تدهــورت تقييــات الفضــاء املــدين يف كــوت ديفــوار وغينيــا والنيجــر وتوغو وتحســنت
يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والســودان.
ال يـزال الفضــاء املــدين يف وســط أفريقيــا متأثـ ًرا بالنزاع املســلح وضعف ســيادة القانون
واإلفــات مــن العقــاب والحكومــات االســتبدادية الراســخة .ال تـزال الحريــات املدنيــة
مقيــدة بشــدة يف الكامــرون ،حيــث يســتمر الـراع يف املناطــق الناطقــة باإلنجليزيــة
بــا هــوادة مــع االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الجامعــات
االنفصاليــة املســلحة والجيــش .وقــد شــهد عــام  ،2020مثـ ًـا ،إغــاق حســابات مرصفية
ملبــادرة صنــدوق تضامــن كوفيــد 19-التــي أطلقهــا زعيــم املعارضــة موريــس كامتــو،
واعتقــال بعــض متطوعــي املبــادرة أثنــاء توزيعهــم لألقنعــة واملطهـرات ،واتهامــات من
قبــل وزيــر اإلدارة اإلقليميــة بــأن منظــات املجتمــع املــدين «تزعــزع اســتقرار البــاد».
املحســن يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الخطــوات األوليــة يف
يعكــس التصنيــف ّ
ظــل إدارة الرئيــس تشيســكيدي لفــك االرتبــاط بــاإلدارة الســابقة ،التــي تســببت بقتــل
مئات املتظاهرين عىل أيدي قوات األمن ،عىل الرغم من رضورة بــذل مزيــد
مــن الجهــود للوفــاء بالوعــود التــي ق ّدمهــا الرئيــس يف خطــاب تنصيبــه يف كانــون
الثاين/ينايــر  2019باتجــاه احـرام الحريــات األساســية لألفـراد وحريــة اإلعــام.

التراجع في التصنيف
النيجر من معرقل

إلى

قمعي

توغو من معرقل

إلى

قمعي

كوت ديفوار من معرقل

إلى

قمعي

غينيا من معرقل

إلى

قمعي

وكــا يشــر االنخفــاض يف تصنيفــات كــوت ديفــوار وغينيــا والنيجــر وتوغــو ،يســتمر
الفضــاء املــدين بالتدهــور يف غــرب إفريقيــا ،حيــث أجــرت عــدة دول انتخابــات متنــازع
عليهــا ،وتزايــدت وتــرة اســتهداف الجامعــات والنشــطاء املؤيديــن للدميقراطيــة
ومكافحــة الفســاد ،وقوبلــت االحتجاجــات بالقــوة املفرطــة .يف بنــن ،تــم اســتخدام
موســع ضــد الذيــن يعــرون عــن آراء نقديــة.
القانــون الرقمــي لعــام  2018بشــكل ّ
أ ّمــا يف مــايل ،وبعــد االحتجاجــات الجامهرييــة املناهضــة للحكومــة يف حزيران/يونيــو
ومتوز/يوليــو  ،2020والتــي قُتــل فيهــا مــا ال يقــل عــن  11متظاهــر ،نفّــذ الجيــش
انقالبًــا أطــاح بالحكومــة واســتبدلها بحكومــة انتقاليــة مدعومــة منــه ،تــم تعيينهــا يف
أكتوبــر  2020ملــدة  18شــه ًرا حتــى إجـراء االنتخابــات يف عــام  .2022كذلــك ،تفشّ ــت
االعتــداءات والتهديــدات ضــد الصحفيــن يف غانــا وليبرييــا ونيجرييــا وس ـراليون.
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يف إفريقيــا الجنوبيــة ،فُ ّرقــت االحتجاجــات  -حــول حقــوق العــال وتقديــم الخدمــات
والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي  -بالقــوة ،مبــا يف ذلــك يف ليســوتو وناميبيــا
وجنــوب إفريقيــا .وال تـزال حريــة التعبــر يف إيســواتيني (ســوازيالند) وزامبيــا تواجــه
قيــو ًدا شــديدة ،حيــث تســتهدف الســلطات الوســائل اإلعالميــة مــن خــال إيقافها عن
العمــل والقبــض عــى موظفيهــا .فقــد تع ـ ّرض متظاهــرون مناديــن بالحكــم الرشــيد
والدميقراطيــة يف زامبيــا للرتهيــب مــن قبــل الســلطات ،بينــا تــم التضييــق عــى
املحتجــن يف إيســواتيني للمضايقــة ومداهمــة منازلهــم .ويف زميبابــوي ،وســط تدهــور
االقتصــاد واإلرضابــات واملقاطعــة العامليــة املنتظمــة ،واصلــت الحكومــة تقييــد حريــة
تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي.
وإىل الــرق والقــرن األفريقــي ،واصلــت الســلطات يف تنزانيــا قمــع الفضــاء املــدين قبل
انتخابــات ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2020مــن خــال املضايقــات والرتهيــب واالعتقــاالت
التعســفية ومقاضــاة املعارضــة السياســية واملدافعــن عن حقــوق اإلنســان والصحفيني.
تــم التعتيــم عــى التغطيــة اإلعالميــة حــول كوفيــد ،19-وأصبــح مــن الصعــب عــى
منظــات حقــوق اإلنســان العمــل أكــر فأكــر .ويف إثيوبيــا ،تــم تقويــض التغي ـرات
السياســية اإليجابيــة لعــام  ،2018بعــد تجــدد حملــة القمــع عــى وســائل اإلعــام
املســتقلة واملعارضــة والــرد العنيف عىل االحتجاجات وســط تصاعد التوتـرات الطائفية
تحســن تصنيــف الفضــاء املدين يف الســودان ،فهــو يعكس انفتــاح الفضاء
والعرقيــة .أ ّمــا ّ
للناشــطني والصحفيــن بعد تشــكيل الحكومة االنتقالية واإلصالحــات األولية ،بالرغم من
رضورة بــذل جهــود إضافيــة كبــرة ،مبــا يف ذلــك إللغــاء القوانــن املق ّيدة للفضــاء املدين.
ويف تطــور ســلبي ،مل يعــد يُســمح لألفـراد ومنظــات املجتمــع املــدين يف ثالثــة بلــدان
باالســتئناف مبــارشة أمــام املحكمــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب :فقــد
انســحبت تنزانيــا مــن مســار املســاءلة الحيــوي هــذا يف ديســمرب  ،2019ولحقتهــا بنــن
و ســاحل العــاج يف نيســان/أبريل .2020

التضييق عىل الفضاء املدين

 .5احتجاز احملتجني
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اعتام َدا عىل  99تحديثًا تم نرشه عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة يف الفرتة من  12نوفمرب  2019إىل  31أكتوبر .2020

كان احتجــاز الصحفيــن أكــر انتهاكات الفضاء املدين انتشــا ًرا حســب توثيق ســيفيكوس
مونيتــور يف أفريقيــا بشــكل عــام ،يليــه تفريــق االحتجاجــات ،ثــم الرقابــة والرتهيــب
واعتقــال املتظاهرين.

إهانــة الســلطات أو ازدرائهــا .وقبــل إلغــاء تجريــم «القــذف والفتنــة» يف سـراليون يف
متوز/يوليــو ُ ،2020و ِّجهــت تهمــة التحريــض عــى الفتنــة والتشــهري وحــرف العدالة إىل
ســيلفيا باليــدن ،نــارشة صحيفــة  Awareness Timesيف  22أيار/مايــو  ،2020بســبب
منشــور عــى فيســبوك ،وقضــت  50يو ًمــا يف الســجن قبــل اإلفـراج عنهــا بكفالــة.
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احتجاز الصحفيني
زميبابوي | تصوير آرون أوفومييل  /وكالة حامية البيئة

يتع ـ ّرض الصحفيــون يف إفريقيــا لالعتقــال بشــكل متزايــد ،كــا يظهــر جل ًيــا يف مــا
يقــرب مــن نصــف تحديثــات ســيفيكوس مونيتــور خــال هــذه الفــرة والتــي تغطّــي
 28دولــة.
يف الصومــال وجنــوب الســودان ،كث ـ ًرا مــا يتعــرض الصحفيــون لالعتقــال التعســفي
بســبب تقاريــر تنتقــد الســلطات .ويف الكامــرون ،أحــد أكــر س ـ ّجاين الصحفيــن يف
القــارة ،اعــرف الجيــش يف حزيران/يونيــو  2020بــأن الصحفــي صمويــل أبــووي أجيكا،
أيضــا باســم صموئيــل وعزيــزي ،قــد تــويف يف  17آب/أغســطس  ،2019بعــد
املعــروف ً
وقــت قصــر مــن اعتقالــه ،وذلك بعد  10أشــهر من الحادثــة .يف بورونــدي ،أدين أربعة
صحفيــن مــن صحيفــة إيواكــو املســتقلة  -إيجيــد هاريرميانــا ،وكريســتني كاميــكازي،
وتريينــس مبوزينــزي ،وأجنيــس نديروبــوزا  -يف كانــون الثاين/ينايــر  2020بتهمــة
محاولــة التهديــد بزعزعــة األمــن الداخــي للدولــة ،وحكــم عليهــم بغرامــات والســجن
ملــ ّدة ســنتني ونصــف .وكان قــد قُبــض عــى الصحفيــن األربعــة يف ترشيــن األول/
أكتوبــر  ،2019أثنــاء تغطيتهــم لالضطرابــات التــي اندلعــت بعــد أن عــر مســلحون إىل
بورونــدي مــن جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واشــتبكوا مــع جامعة مســلحة أخرى.
وال يـزال الصحفيــون يواجهــون اتهامــات جنائيــة يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،
عــى الرغــم مــن وعــود الرئيــس تشيســكيدي بتحويــل وســائل اإلعــام إىل «ســلطة
رابعــة» .فقــد تعـ ّرض عــدد مــن الصحفيــن لالعتقــال يف عــام  2020بتهمــة التشــهري أو

كــا تــم اعتقــال الصحفيــن أثنــاء تغطيتهــم االحتجاجــات أو كتابتهــم عــن قضايــا
حساســة مثــل الفســاد .يف بنــن ويف  24كانون األول/ديســمرب ُ ،2020حكــم عىل إيغناس
سوســو ،املراســل االســتقصايئ واملحــرر يف الوســيلة اإلخباريــة عــر اإلنرتنــت Benin
 ،Web TVبالســجن ملــدة  18شــهر تــم تخفيفهــا الح ًقــا ،بتهمــة «املضايقــة عــن طريق
االتصــال اإللكــروين›› بعــد نقلــه لــكالم املدعــي العــام عــى تويــر .ويف زميبابــوي ،أُلقي
القبــض عــى الصحفــي هوبويــل تشــينؤنو يف  20متوز/يوليــو  2020ووجهــت إليه تهمة
تحريــض النــاس عــى العنــف لكشــفه عــن الفســاد يف رشاء املــواد الطبيــة لكوفيــد.19-
ويف إثيوبيــا ،اعتُقــل الصحفــي بيــاي مينــاي ومذيــع األخبــار مولوجيتا أنبريبري ومشــغل
الكامـرات ميســغانو كيفيلجــن يف آب/أغســطس  ،2020ومــرة أخــرى يف أيلول/ســبتمرب
 2020بتهمــة التحريــض عــى العنــف بســبب تغطيتهــم لالحتجاجــات واالضطرابــات
التــي أعقبــت مقتــل مغنــي األورومــو والناشــط هاشــالو هونديســا يف  29حزي ـران/
يونيــو  .2020ويف جيبــويت ،تــم توقيــف عـ ّدة صحفيني يف شــهري حزيران/يونيــو ومتوز/
يوليــو  ،2020أثنــاء تغطيتهــم لالحتجاجــات ،وأُجــر آخــرون عــى االختباء ،بعــد اعتقال
ضابــط بالجيــش نــر مقطــع فيديــو يزعــم وجــود فســاد بني ضبــاط عســكريني رفيعي
املســتوى ومتييــز عشــائري داخــل الجيــش .تــم اعتقــال مــا ال يقــل عــن ســتة صحفيــن
أثنــاء تغطيتهــم لالحتجاجــات التــي نُظمــت للمطالبة بإجـراء انتخابات بلدية وتحســن
الظــروف املعيشــية .ويف  24ترشيــن األول/أكتوبــر  2020يف أنغــوال ،تــم اعتقــال
أكــر مــن  100شــخص واســتخدم ضبــاط الرشطــة القــوة املفرطــة ضــد املتظاهريــن.
ومل ينــج املراســلون األجانــب مــن االســتهداف .ففــي غينيــا ،تعــرض تومــاس
ديرتيــش ،املراســل األجنبــي لوســيلة  ،Le Médiaلالعتــداء والتهديــد مــن
قبــل قــوات األمــن بعــد أن الحظــوا أنــه يصورهــم وهــم يرضبــون أحــد
املتظاهريــن ،واعتُقــل لفــرة وجيــزة قبــل ترحيلــه إىل فرنســا وســحب اعتــاده.
كــا تعـ ّرض الصحفيــون يف بلــدان عـ ّدة لالعتقــال والتوقيــف بســبب تغطيتهــم جائحة
كوفيــد ،19-أو انتهاكهــم إجـراءات الحظــر ،مبــا يف ذلــك يف تشــاد وســاحل العــاج وغانــا
والنيجــر ونيجرييــا وروانــدا والصومال.
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وقــد ف ّرقــت الرشطــة يف النيجــر املحت ّجــن املناهضــن للفســاد يف آذار/مــارس ،2020
واعتقلــت مثانيــة مــن قــادة املجتمــع املــدين .ويف جيبــويت ،حيــث تنــدر االحتجاجــات
بســبب البيئــة القمعيــة ،قوبلــت االحتجاجــات التي اندلعــت يف حزيران/يونيــو ومتّوز/
يوليــو  2020بالقــوة املفرطــة مــن قبــل الرشطــة .ويف ليبرييــا ،قــام ضبــاط الرشطــة
بتفريــق احتجــاج عــى الحالــة املزريــة لالقتصــاد وســوء إدارة حكومــة األمــوال العامــة
يف  6كانــون الثاين/ينايــر  2020باســتخدام الغــاز املســيل للدمــوع وخراطيــم امليــاه،
مــا أدى إىل إصابــة عـرات األشــخاص .وبعــد االنتخابــات الترشيعيــة املتنــازع عليهــا،
اندلعــت احتجاجــات حاشــدة مناهضــة للحكومــة يف مــايل يف حزيران/يونيــو ومتّــوز/
يوليــو  ،2020وقــد قُتــل مــا ال يقــل عــن  11متظاهـرا ً يف احتجاجــات نظّمهــا تحالــف
حركــة  5يونيــو  -التجمــع مــن أجــل مــايل يف الفــرة مــن  10إىل  12متوز/يوليــو
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متّــت اإلشــارة إىل تفريــق االحتجاجــات يف  40مــن تقاريــر ســيفيكوس مونيتــور التــي
تغطــي  21دولــة ،حيــث أبلغــت  %33.3مــن التحديثــات عــن احتجــاز املتظاهريــن،
و %30.3منهــا عــن االســتخدام املفــرط للقوة .وقد قُتــل متظاهرون خــال االحتجاجات
يف العــام املــايض يف عــدة دول ،مبــا يف ذلــك كــوت ديفــوار وجمهوريــة الكونغــو
الدميقراطيــة وإثيوبيــا وغينيــا وكينيــا ونيجرييــا ومــايل.

كوت ديفوار | تصوير لوك غناغو  /رويرتز

 .2020وكان املتظاهــرون يحت ّجــون عــى فشــل الحكومــة يف الــرد عــى غيــاب األمــن
ويطالبــون بوقــف العنــف والفســاد ومعالجــة الظــروف االقتصاديــة املرتديــة .أ ّمــا يف
زميبابــوي ،ف ّرقــت الرشطــة احتجا ًجــا ضــد الفســاد الحكومــي والتدهــور االقتصــادي يف
البــاد يف  31متّوز/يوليــو  ،2020واعتقلــت مــا ال يقــل عــن  20متظاهــر.
كــا فُ ّرقــت تظاه ـرات حــول تقديــم الخدمــات وحقــوق العـ ّـال والطـ ّـاب يف ع ـ ّدة
بلــدان .يف الســنغال ،أُلقــي القبــض عــى تســعة نشــطاء مــن حركــة «نحــن نرفــض»
خــال احتجــاج يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  2019عــى ارتفــاع أســعار الكهربــاء .أ ّدت
االعتقــاالت إىل انــدالع احتجاجــات جديــدة للمجتمــع املــدين يف كانــون األول/ديســمرب
 2019وكانــون الثاين/ينايــر  ،2020رغــم حظــر الســلطات املحلية معظمهــا ،وتم تفريق
بعــض منهــا .ويف كينيــا ،قُتــل شــخص وأصيــب العـرات خــال احتجاجــات يف منطقــة
كاســاراين يف نــرويب ضــد ســوء حالــة الطريــق الرئيــي .أ ّمــا يف بنــن ،قُتــل طالــب يف
اشــتباكات مــع ضبــاط الرشطة يف جامعة أبومــي كااليف يف  24آذار/مارس  .2020واحتج
الطــاب بعــد اعتقــال ثالثــة طــاب بســبب أعــال احتجاجيــة للمطالبــة بتعليــق
الدراســة أثنــاء جائحــة كوفيــد .19-ويف إيســواتيني ،عندمــا تجمــع اآلالف من موظفي
الخدمــة املدنيــة يف  25أيلول/ســبتمرب  2020للمطالبــة برواتــب أعــى ،اســتخدمت
الرشطــة القنابــل الصوتيــة وخراطيــم امليــاه والغــاز املســيل للدمــوع لتفريقهــم .ويف
مــارس  2020يف مــايل ،تــم تفريــق احتجــاج لنقابــات املعلمــن املطالبــة برفــع األجــور.
وتــم تفرقــة احتجاجــات ضــد تزايــد غياب األمــن يف بوركينــا فاســو .ويف رشق جمهورية
الكونغــو الدميقراطيــة ،قُتــل مــا ال يقــل عــن  10متظاهريــن يف احتجاجــات ضــد عنف
امليليشــيات املتمــردة الــذي يطــال املدنيــن ،والتــي كانت تســتنكر فشــل بعثــة منظمة
األمــم املتحدة لتحقيق االســتقرار يف جمهورية الكونغــو الدميقراطية يف حامية املدنيني.
يف غامبيــا ،قوبلــت االحتجاجــات التــي نظمتهــا حركــة «ثــاث ســنوات تكفــي» يف
كانــون الثاين/ينايــر  2020للمطالبــة بتنحــي الرئيــس أدامــا بــارو بعــد فــرة انتقاليــة
مدتهــا ثــاث ســنوات ،كــا وعــد يف حملتــه االنتخابيــة ،بالقــوة ،واعتقل مــا ال يقل عن
 137متظاه ـ ًرا ،وأصيــب الع ـرات ،وأوقفــت محطتــان إذاعيتــان ،و ُحظــرت الحركــة.
ويف نيجرييــا ،قوبلــت االحتجاجــات التــي يقودهــا شــباب  EndSARS#ضــد وحشــية
الرشطــة يف جميــع أنحــاء البــاد بالعنــف املفــرط ،حيــث قُتــل مــا ال يقــل عــن 12
ـخصا عنــد بوابــة ليــي يف الغــوس يف  20ترشيــن األول/أكتوبــر .2020
شـ ً
يف ليبرييــا وناميبيــا وجنــوب إفريقيــا ،قــام ضبــاط الرشطــة بتفريــق االحتجاجــات ضــد
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العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،مبــا يف ذلــك ارتفــاع معــدالت العنــف الجنــي
وقتــل اإلنــاث .وف ّرقــت الرشطــة الغانيــة مظاهــرة احتجاجيــة بعنــوان «حيــاة الســود
مهمــة» يف أك ـرا واحتجــزت املنظــم إرنســتو يبــواه مــن رابطــة الحريــة االقتصاديــة
وو ّجهــت لــه االتهامــات.
شــهدت عـ ّدة بلــدان احتجاجــات متعلقة بكوفيــد ،19-مثـ ًـا ضد حظر التجــول وإغالق
األســواق والتأخــر يف تســليم املســاعدات الغذائيــة أثنــاء عمليــات اإلغــاق وأوضــاع
مراكــز اختبــار الفــروس ،مبــا يف ذلــك يف بوركينا فاســو وســاحل العــاج وغينيا والســنغال
وجنــوب إفريقيــا وأوغنــدا ،وقــد تعــ ّرض بعضهــا للتفريــق أو تحولــت إىل عنفيــة.

الرقابة

كــا يف الســنوات الســابقة ،كانــت الرقابــة مــن االنتهاكات الواســعة االنتشــار يف منطقة
إفريقيــا ،وورد ذكرهــا يف  39تحديــث مــن  22دولة.

ر
أصبــح قطــع اإلنرتنــت أو الوصــول إىل وســائل التواصــل االجتامعــي تكتي ـكًا منت ـ ً
تســتخدمه الســلطات لقمــع االحتجاجــات ،ال ســيام قبــل االنتخابــات وخاللهــا .فقــد
منعــت تشــاد ،املعروفــة بانتهاكهــا للحقــوق الرقميــة ،الوصــول إىل وســائل التواصــل
االجتامعــي مــرة أخــرى يف متوز/يوليــو  2020كإجـراء مؤقــت ملنــع «انتشــار التحريــض

إثيوبيا | الصورة عرب غيتي إمييجز

عــى الكراهيــة واالنقســام» بعــد مشــاركة مقطــع فيديــو ملشــاجرة بني ضابط عســكري
ومجموعــة مــن امليكانيكيــن ،قُتــل أحدهــم رم ًيــا بالرصــاص .وقامــت إثيوبيــا ،املنتهــك
البــارز اآلخــر ،بوقــف خدمــات اإلنرتنــت يف معظــم أنحــاء البــاد يف الفــرة مــن 29
حزيران/يونيــو إىل  16متوز/يوليــو  ،2020عقــب انــدالع االحتجاجــات عــى مقتــل
هاشــالو هونديســا .ويف مــايل ،تعطــل الوصــول إىل وســائل التواصــل االجتامعــي جزئ ًيــا
خــال االحتجاجــات الجامهرييــة املناهضــة للحكومــة التــي بــدأت يف  10متوز/يوليــو
 .2020وقُطــع االتصــال باإلنرتنــت يف الصومــال بعــد محاكمــة رئيــس الــوزراء الصومــايل
حســن عــي خــر والتصويــت بحجــب الثقــة عنــه ،كــا قُطــع أو تــم تعطيلــه أثنــاء
أيضــا يف بورونــدي وغينيــا.
االنتخابــات ً
قــام املنظمــون الوطنيــون لوســائل اإلعــام بإيقــاف وســائل اإلعــام والصحفيني بســبب
تقاريرهــم كــا يف الســنوات الســابقة .فقــد واصلــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت يف تنزانيا
تعليــق عمــل وســائل اإلعــام وفــرض غرامــة عليهــا ،مثلــا جــرى مــع الجريــدة اليومية
الرقميــة  Mwananchiحيــث تــم تعليــق ترخيــص املحتــوى عــر اإلنرتنــت ،مبــا يف ذلك
تغطيتهــا لكوفيــد .19-ويف الغابــون ،أمــرت هيئــة تنظيــم اإلعــام الوطنــي يف كانــون
الثاين/ينايــر  2020مبصــادرة  7000نســخة مــن أســبوعية  Moutoukiبســبب مقــال
يزعــم أن نجــل الرئيــس عــي بونجــو ،نــور الديــن بونغــو فالنتــن ،متهــم مــن قبــل
جامعــات املجتمــع املــدين بالفســاد وإســاءة اســتخدام األمــوال العامة وغســيل األموال.
وال تـزال الرقابــة عــى اإلعــام والرقابــة الذاتيــة أمـ ًرا شــائ ًعا يف روانــدا ،حيــث تهيمــن
اآلراء املؤيــدة للحكومــة عــى وســائل اإلعــام املحليــة يف ظــل تزايــد حجــب املواقــع
اإلعالميــة األجنبيــة .ويف أرض الصومــال ،علّقــت وزارة اإلعــام يف  18ترشيــن الثــاين/
نوفمــر  2019عمــل قنــاة  Horn Cable TVواعتقــل عنــارص األمــن رئيــس تحريرهــا
عبــد القــادر صليبــان عســر .أ ّمــا يف توغــو ،فقــد حظــر منظــم وســائل اإلعالم  3وســائل
إعالميــة  - L’Alternative, Fraternité, and Liberté -خــال مــارس وأبريــل 2020؛
وقــد ُعلّــق عمــل  Fraternitéالنتقادهــا إغــاق الوســيلتني اآلخريــن .ويف حزيــران/
يونيــو  ،2020أمــرت الســلطات اإلقليميــة يف مقاطعــة مونغــاال بجمهوريــة الكونغــو
الدميقراطيــة بفصــل ســتة صحفيــن وإيقــاف عــدد مــن الصحفيــن اآلخريــن ،باإلضافــة
إىل تعليــق عـ ّدة برامــج «حتــى إشــعار آخــر».
هــذا وتحــد بعــض القوانــن أو مشــاريع القوانــن املعتمــدة حديثًــا مــن حريــة التعبــر
أو تحــاول زيــادة الرقابــة والرقابــة الذاتيــة .يف نيجرييــا ،ينظّــم املجتمع املــدين الحمالت
ويقــوم بالتعبئــة ضــد اعتــاد قانــون «الحاميــة مــن الكــذب والتالعــب عــى اإلنرتنــت

والجرائــم األخــرى ذات الصلــة» لعــام  2019ومــروع قانــون خطــاب الكراهيــة.
وســيؤ ّدي القانــون األول ،الــذي يُعاقــب عليــه بالغرامــة والســجن لثــاث ســنوات ،إىل
تجريــم الترصيحــات عــى وســائل التواصــل االجتامعي التــي «تقوض ثقــة الجمهور» يف
الحكومة أو تعرض األمن القومي للخطر ويســمح للســلطات مبنع الوصول إىل اإلنرتنت
ووســائل التواصــل االجتامعــي .كــا يقيــد تعديل جديد لقانــون اإلعــام الصومايل حرية
التعبــر ،حيــث مينــع حاميــة رسية املصــادر ويطلب مــن الصحفيني االعتامد والتســجيل
يف قاعــدة بيانــات حكوميــة .يســمح القانــون بفــرض غرامات عــى الصحفيــن من دون
تحديــد حــد أقــى لقيمتهــا .ويف النيجر ،أُقــر قانون جديــد يف متوز/يوليو  2020يســمح
باعـراض االتصــاالت الهاتفيــة يف ســياق «مكافحــة اإلرهــاب والجرميــة عــر الوطنيــة».
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كــا مورســت الرقابــة مــن خــال ترهيــب وإســكات الن ّقــاد ،مبــن فيهــم األكادمييــون.
ففــي جنــوب الســودان ،أوقــف تابــان لــو ليونــغ ،األكادميــي الشــهري بجامعــة جوبــا،
عــن العمــل ،بســبب مقــال رأي ينتقــد الحكومــة .هــذا ويحتــاج طــاب الجامعــات
واملوظفــون يف جنــوب الســودان إىل إذن مــن خدمــة األمــن القومــي ،ذات العمــاء
الرسيــن يف الحــرم الجامعــي ،لألنشــطة املخطــط لهــا .ويف تنزانيــا وأوغنــدا ،تعــرض
كوميديــون وموســيقيون للمضايقــة بســبب انتقادهــم السياســيني وهيــاكل الحكــم.
ويف النيجــر ،اعتُقــل ثالثــة عــى األقــل ،مــن بينهــم أفـراد مــن املجتمــع املــدين ،واتهمــوا
مبوجــب قانــون  2019الخــاص بجرائــم اإلنرتنــت النتقادهــم اســتجابة الحكومــة
لكوفيــد ،19-مبــا يف ذلــك عــر رســائل خاصــة عــى واتســاب.

التطورات اإليجابية

يف الغابــون ،اعتمــدت الجمعيــة الوطنيــة يف حزيران/يونيــو  2020تعديـاً عــى قانــون
العقوبــات يلغــي تجريــم العالقــات املثليــة ،بعــد عــام مــن تجرميهــا ،مــا يجعــل
الظــروف أكــر أمانًــا للمنظــات املدافعــة عــن حقــوق مجتمــع امليم-عــن .ويف 23
متوز/يوليــو  ،2020ألغــى برملــان سـراليون الجــزء الخامــس مــن قانــون النظــام العــام
لســنة  ،1965الــذي يجــرم الفتنــة والقــذف .واقرتبــت غامبيــا وناميبيــا مــن الوصــول
إىل قوانــن للمعلومــات ،حيــث ُرفعــت مرشوعــات قوانــن يف كال البلديــن إىل املجلــس
الوطنــي يف حزيران/يونيــو  .2020وبعــد جهــود متواصلــة مــن منظــات حريــة وســائل
التامســا إىل أمــن املظــامل ،ألغــت موزامبيــق يف أيار/مايــو 2020
اإلعــام التــي ق ّدمــت
ً
املرســوم التنفيــذي  2018/40الــذي حــدد رســو ًما باهظة للتســجيل والرتخيــص وتجديد
الرتاخيــص لوســائل اإلعــام ورســو ًما عاليــة العتــاد الصحفيــن املحليــن واألجانــب.
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دراسات حالة
أمل يف مالوي بعد احتجاجات مستمرة

يف مــاوي ،اندلعــت احتجاجــات جامهرييــة ضــد نتائــج االنتخابــات الرئاســية
والترشيعيــة واملحليــة التــي أجريــت يف  21أيار/مايــو  .2019وكان بيــر موثاريــكا مــن
الحــزب الدميقراطــي التقدمــي قــد أعلــن فــوزه ،لكــن االنتخابــات شــابتها الخالفــات
ومزاعــم التزويــر .وقــد تواصلــت االحتجاجات ،التــي دعت يف البداية إىل اســتقالة لجنة
االنتخابــات يف مــاوي ،لكنهــا شــملت الح ًقــا مطالــب أوســع ،وووجهــت بــر ّد عنيــف
مــن الســلطات ،ال ســيام قـ ّوات الرشطــة ،مبــا يف ذلــك العنــف الجنــي ضــد النســاء،
وتعــرض املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان وقــادة االحتجــاج للتهديــد .وبعــد أن ألغــت
املحكمــة الدســتورية نتائــج االنتخابــات يف آذار/مــارس  ،2020قامــت الســلطات بقمع
النشــطاء واألصــوات املعارضــة مــع اق ـراب موعــد االنتخابــات الجديــدة ،واعتقلــت
املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان وقــادة االحتجــاج تيمــويث متامبــو والقــس ماكدونالــد
ســيمبريكا وجيفــت ترابنــس يف آذار/مــارس  ،2020وتع ّرضت ألعضاء الســلطة القضائية.
لكــن ،وعــى الرغــم مــن هــذه التحديــات ،شــهدت إعــادة االنتخابــات يف  27حزيـران/
يونيــو  2020تغيـ ًرا يف الســلطة بعــد فــوز زعيــم املعارضــة الزاروس تشــاكويرا بأغلبيــة
األصــوات.

دول يف الواجهــة :الحريــات املدنية يف غرب
إفريقيا

يشــر تراجــع تصنيــف أربــع دول يف غــرب إفريقيــا  -كــوت ديفــوار وغينيــا والنيجــر
وتوغــو  -بعــد عــام واحــد فقــط مــن تغيــر تصنيــف نيجرييــا إىل قمعــي وبعــد عامــن
مــن تراجــع تصنيف الســنغال إىل معرقــل ،إىل تدهور االتجاه يف املنطقــة .وقد اندلعت
االحتجاجــات وأعــال العنــف يف ســاحل العــاج يف آب/أغســطس  2020بعــد إعــان
الرئيــس الحســن واتــارا ترشــيح نفســه لواليــة ثالثــة يف انتخابــات  31ترشيــن األول/
أكتوبــر  ،2020فقُتــل العـرات يف اضطرابــات واحتجاجــات أعقبــت اإلعــان .وكانــت
الســلطات يف ســاحل العــاج قــد اعتمــدت يف الســنوات األخــرة أحكا ًمــا قمعيــة تحــد

مــن حريــة التعبــر ،واســتهدفت النشــطاء ،مبــن فيهــم نشــطاء اإلنرتنــت والصحفيــون.
ويف غينيــا ،الدولــة التــي شــهدت تراج ًعــا خطــر ورسيعـاً فيــا يتعلــق بالفضــاء املــدين
حســب مــا ورد إىل ســيفيكوس مونيتــور ،بــدأت االحتجاجــات الجامهرييــة اعتبــا ًرا مــن
ترشيــن األول/أكتوبــر  2019بالتعبئــة ضــد قـرار الرئيــس ألفــا كونــدي بتغيــر الدســتور
للســاح لــه بالرتشــح لواليــة ثالثــة يف ترشيــن األول/أكتوبــر .2020قوبــل املتظاهــرون
بالعنــف املفــرط  ،مبــا يف ذلــك الذخــرة الحيــة  ،حيــث قتلــت قــوات األمــن العـرات
واعتقلــت الكثرييــن غريهــم .تعــرض النشــطاء املؤيــدون للدميقراطيــة واملدافعــون عــن
حقــوق اإلنســان لالعتقــاالت التعســفية واملضايقــات القضائيــة واملقاضــاة.
أ ّمــا يف النيجــر ،املوجــودة عــى قامئــة املراقبــة يف ســيفيكوس مونيتــور منــذ حزيـران/
يونيــو  ،2020تــم حظــر احتجاجــات املجتمــع املــدين بشــكل شــبه منهجي .ومت ّيــز العام
 2020باالعتقــال التعســفي للعديــد مــن قــادة املجتمــع املــدين والصحفيــن واملدونــن،
حيــث تــم اعتقــال مثانيــة مــن قــادة املجتمــع املــدين ومحاكمتهــم بعــد احتجــاج ر ًدا
عــى كشــف فســاد داخــل وزارة الدفــاع يف رشاء العتــاد العســكري ،وذلــك يف آذار/
مــارس  .2020ومنعــت قــوات األمــن االحتجــاج وفرقتــه .كــا يتــم اســتخدام ترشيعات
تقييديــة مثــل قانــون  2019الخــاص بجرائــم اإلنرتنــت ضــد النشــطاء والصحفيــن.
وقــد تراجــع تصنيــف الفضــاء املــدين يف توغــو منــذ حملــة قمــع احتجاجــات املعارضــة
املناهضــة للحكومــة واســتمرار القبضــة الخانقــة عــى الســلطة مــن قبــل عائلــة
غناســيمبي واملطالبــة بتحديــد الحــد األقــى للرئاســة بواليتــن .ومنــذ العــام ،2017
شــملت انتهــاكات الفضــاء املــدين قتــل املتظاهريــن واعتقــال ومحاكمــة املدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان والنشــطاء املؤيديــن للدميقراطيــة ،وحظــر احتجاجــات املجتمــع
املــدين واملعارضــة ،وتعليــق عمــل وســائل اإلعــام ،والتعطيــل املنتظــم لإلنرتنــت
والشــبكات االجتامعيــة ،واعتــاد ترشيعــات تقييديــة عــى وســائل اإلعــام مثــل
قانــون األمــن الســيرباين لعــام  2018وتعديــل  2019لقانــون ظــروف ومامرســة
االجتامعــات واالحتجاجــات الســلمية .وبالنســبة لالنتخابــات الرئاســية يف شــباط/
فربايــر  ،2020تــم إلغــاء اعتــاد منظــات املجتمــع املــدين ملراقبــة االنتخابــات،
باإلضافــة إىل حظــر الوصــول إىل وســائل التواصــل االجتامعــي عــى شــبكتني.
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األمريكتني

ملحة عن التصنيفات

تع ّرض املجتمع املدين يف األمريكتني هذا العام الختبار أشد رضاوة من أي عام مىض،
فاهتزت املنطقة يف نهاية  2019بأصداء املتظاهرين الذين غمروا الشوارع .ففي تشييل،
التي صدمت العامل بحملة قمع رشسة ضد املتظاهرين ،تزايد الزخم رغم القمع الحكومي،
مبا يف ذلك االنقضاض الرشس عىل املتظاهرين .وبحلول آذار/مارس  ،2020بدأ تطبيق
قيود الحركة وحظر التجمعات العامة استجابة لكوفيد.19-
للوهلة األوىل ،تبدو الصورة العامة قامتة يف املنطقة ،نظ ًرا للرتاجع الكبري يف أربع دول
كانت الحريات املدنية تحظى فيها باالحرتام يف السابق ،فقد انتقل تصنيف كوستاريكا
من مفتوح إىل مق ّيد ،وتراجع تصنيف ثالث دول  -تشييل واإلكوادور والواليات املتحدة
األمريكية  -من مق ّيد إىل معرقل .ووفقًا لتصنيف سيفيكوس مونيتور ،فإن الفضاء املدين
معرقل
ً
مفتوح يف  10فقط من  35دولة يف األمريكتني ،وقد تقلّص يف تسعة بلدان وأصبح
يف  10دول أخرى .وال يزال الفضاء املدين قمع َيا يف خمس دول يف املنطقة ومغلق يف بلد
واحد ،وهو كوبا.
تعكس هذه التغيريات يف التصنيفات جزئ ًيا حجم القمع عند اندالع حركات االحتجاج
الجامهريي .ففي الواليات املتحدة ،اعتقلت قوى األمن بالعتاد العسكري آالف املحت ّجني،
وأطلقت الغاز املسيل للدموع والقذائف بشكل عشوايئ ومتواصل وهاجمت الصحفيني
أيضا إىل
خالل االحتجاجات ضد العنرصية ووحشية الرشطة .يشري تراجع تصنيف البلد ً
مسار مستمر من التدهور يف حرية التعبري وتقويض الحريات املدنية من خالل فرض
مثل لتجريم االحتجاجات.
قيود عىل الزمان واملكان ً

التراجع في التصنيف
مقيد
شيلي من
ّ

إلى معرقل

مقيد
اإلكوادور من
ّ

إلى معرقل

مقيد
ّ
الواليات املتحدة األمريكية من

إلى معرقل

كوستاريكا من مفتوح

إلى

مقيد
ّ

يف تشييل واإلكوادور ،تقاعست السلطات عن النظر يف شتّى انتهاكات ضباط األمن أثناء
االحتجاجات ،حيث رفضت حكومة اإلكوادور تقري ًرا يوثق مئات الشهادات عن العنف
ضد املحتجني ،بل سعت إىل إصدار ترشيع يتيح استخدام القوة املفرطة .كام ظهر أن
خطوات اإلكوادور لتطوير مجال حرية اإلعالم كانت هشّ ة ،مع تزايد الوصم واالعتداء
عىل الصحفيني .وقد وثّق دعاة حرية وسائل اإلعالم اإلكوادوريون زيادة يف انتهاكات حرية
التعبري بأكرث من الضعف يف  2019مقارنة بالعام  .2018ويف تشييل ،واصلت الرشطة قمع
االحتجاجات حتى عندما أصبحت متفرقة أثناء الوباء وحاولت تجريم الناشطات النسويات.
أيضا بتزايد االضطهاد ضد مجتمعاتهم.
ويف منطقة ال أروكانا ،أفاد سكان مابوتيش األصليون ً
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أيضا تصاع ًدا يف الهجامت،
واجه املدافعون عن حقوق السكان األصليني يف كوستاريكا ً
حيث قُتل أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان وتع ّرض ع ّدة منهم العتداء رشس .كام اعتُقل
عرشات املتظاهرين بعد بدء احتجاجات ضد اإلجراءات الرضيبية الجديدة املقرتحة يف
أيلول/سبتمرب ،وسعت السلطات إىل اضطهاد قادة االحتجاج .ويف أوائل العام  ،2020سنت
أيضا ترشيعات تحد من اإلرضابات ،ووافقت عىل اقرتاح لكبح املظاهرات بعد
كوستاريكا ً
حدوث تحركات جامهريية يف العام .2018
ومع ذلك ،ورغم بعض الرتاجع ،أعاد املجتمع املدين تأكيد نفسه .يف بوليفيا وهندوراس،
نجح املجتمع املدين يف صد االنتهاكات الترشيعية عندما حاولت الحكومتان اعتامد
ترشيعات فضفاضة للغاية تأخذ الوباء كذريعة .ويف تشييل ،ص ّوت املاليني إلطالق اتفاقية
لصياغة دستور جديد أكرث دميقراطية .هكذا ،فإن الفرتة التي يغطيها هذا التقرير شهدت
معركة مستمرة عىل الفضاء املدين يف األمريكتني.

هندوراس عمليات القتل املنهجية لقادتها ،لكنها مل تتوقف يف العام  .2020مرا ًرا وتكرا ًرا،
ويف جميع أنحاء املنطقة يف الربازيل وتشييل وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيامال ونيكاراغوا
وبريو ،قُتل قادة السكان األصليني بعد كالمهم عن التهديدات التي تطالهم ومجتمعاتهم.
استمر اإلفالت من العقاب عىل هذه الجرائم،وتُرك املشتبه بارتكابهم أعامل القتل دون
محاسبة حتى يف القضايا البارزة نسب ًيا مثل اغتيال بريتا كاسرييس ،مام يشجع العنف
ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف املنطقة.

«إنهم يقتلوننا» :حياة املدافعني يف خطر

إثر إعالن حكومة كولومبيا حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي عىل مستوى
البالد ،ازدادت املخاطر التي تواجه املدافعني عن حقوق اإلنسان .أصبحت اإلجراءات
األمنية املعتادة ،كتغيري طرق السفر ،مستحيلة ،مام يع ّرض القادة االجتامعيني والصحفيني
لخطر أكرب ،يف ظل استمرار الخالفات اإلقليمية بني الجامعات املسلحة ّ
وتعث الحكومة
يف تنفيذ عملية السالم يف البالد .وقد أودى تصاعد العنف بحياة عرشات املدافعني عن
حقوق اإلنسان.
ويف حني يُعترب الوضع الكولومبي األكرث تطرفًا ،إال أن البالد ليست بحالة معزولة .فقد وثق
سيفيكوس مونيتور حاالت قتل مدافعني عن حقوق اإلنسان يف  11دولة يف أمريكا الالتينية:
الربازيل وتشييل وكولومبيا وكوستاريكا والسلفادور وغواتيامال وهايتي وهندوراس
واملكسيك ونيكاراغوا وبريو .من منظور عاملي ،يعترب العنف اإلقليمي أكرث إثارة للصدمة:
فقد استأثرت األمريكتني بأكرث من  %60من جميع التقارير عن قتل املدافعني عن حقوق
اإلنسان التي وثقها سيفيكوس مونيتور خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
وال يزال قادة السكان األصليني واملدافعون عن األرض والبيئة معرضني للخطر بشكل خاص
يف األمريكتني .ففي هندوراس ،قُتل مدافع شاب عن البيئة بعد فرتة وجيزة من إبالغ
سلطات الحامية الوطنية عن خوفه عىل حياته .وكث ًريا ما شجبت مجتمعات غاريفوندا يف

تشييل | تصوير كريستوبال أوليفاريس  /بلومربج
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القيود عىل الفضاء املدين

متحورت انتهاكات الفضاء املدين املتكررة التي وثقها سيفيكوس مونيتور يف األمريكتني
يف هذه الفرتة حول الرتهيب واملضايقة ،واالعتداء عىل الصحفيني ،واحتجاز املتظاهرين،
واالستخدام املفرط للقوة ضد االحتجاجات.

أبرز  5انتهاكات في األمريكتني

 .1الرقابة
 .2املضايقات
 .3الهجوم على
الصحافيني
 .4احتجاز احملتجني
 .5استخدام القوة املفرطة
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اعتام َدا عىل  109تحديثات تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة بني  12نوفمرب  2019و  31أكتوبر .2020

الرتهيب واملضايقة

ت ُستخدم أساليب الرتهيب لردع املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني عن مواصلة
عملهم .أ ّما املضايقة فلها الهدف ذاته إمنا تتميز باستهداف متكرر لشخص ما .وغال ًبا ما
يكون األسلوبان مرتبطني ،ويشمالن مجموعة واسعة من التكتيكات كالتهديد وحمالت
التشهري واستدعاءات الرشطة املتكررة .بني ترشين الثاين/نوفمرب  2019وترشين األول/
أكتوبر  ،2020حدث ترهيب ومضايقات يف  22دولة عىل األقل من أصل  35دولة يف
األمريكتني.
وقد انترشت هذه االنتهاكات يف هندوراس ونيكاراغوا بشكل خاص .ففي نيكاراغوا،
حورص النشطاء وأنصار الحكومة يف منازلهم من قبل الجامعات املدنية املعادية وضباط
الرشطة .وواجه الصحفيون النقديون حمالت تشهري وتع ّرض الصحفيون النيكاراغويون
يف املنفى للرتهيب وتهديد أفراد عائالتهم الذين بقوا يف البالد .يف هندوراس ،س ّجل
سيفيكوس مونيتور عدة حاالت من حمالت التشهري عرب اإلنرتنت وخارجها وتهديدات
بالقتل ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان .ويف كال البلدين ،وكذلك يف الربازيل
والسلفادور وغواتيامال ،سلّطت منظامت املجتمع املدين الضوء عىل منط استهداف
املدافعات عن حقوق اإلنسان والصحفيات بحمالت تشويه معادية للنساء انتقاما من
عملهن.
أ ّما يف كوبا ،فقد استُخدمت قوانني اإلنرتنت الجديدة لرتهيب املعارضني وزيادة تقييد
شخصا عن تلقّي استدعاءات من الرشطة الكوبية،
حرية التعبري .وأفاد ما ال يقل عن ً 30
وتعرضهم لالستجواب والتهديد بالغرامات أو االحتجاز يف حال مواصلة النشاط .ويف
األرجنتني ،أشار الصحفيون إىل تع ّرضهم ملحاوالت الوصم من قبل الحكومة الجديدة،
حيث كشفت التحقيقات عن املراقبة املكثّفة لألصوات النقدية يف ظل الحكومة السابقة،
ما يؤكّد عىل غياب احرتام حرية وسائل اإلعالم الذي يتعدى نطاق اإلدارات الحكومية
الفردية.
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االعتداء عىل الصحفيني

تم توثيق اعتداءات عىل املراسلني ووسائل اإلعالم يف  15دولة يف األمريكتني يف أكرث من
 ٪40من تقارير سيفيكوس مونيتور يف هذه الفرتة ،ارتكبتها القوات الحكومية وغري
الحكومية التي تسعى إىل إسكات وتثبيط وسائل اإلعالم.
وغال ًبا ما أتت هذه الحوادث أثناء تغطية الصحفيني لالحتجاجات .ففي الواليات املتحدة،
وثّق دعاة حرية وسائل اإلعالم أكرث من  100حالة تعرض فيها صحفيون لالعتداء خالل
االحتجاجات الجامهريية ضد العنرصية .وقد استخدمت قوى األمن الق ّوة العشوائية يف
كثري من تلك الحاالت ،مبا يف ذلك إطالق الضباط النار واالعتداء عىل صحفيني واحتجازهم
رغم حملهم أوراق اعتامد وسائل اإلعالم .ويف بوليفيا ،أدى االستقطاب السيايس إىل
تع ّرض املراسلني املحليني والدوليني العتداءات لفظية وجسدية من قبل املتظاهرين من
مختلف األطياف السياسية.
وكذلك تع ّرض الصحفيون يف األمريكتني العتداءات بسبب قول الحقيقة بوجه
السلطة واإلبالغ عن الفساد والجرمية ووباء كوفيد .19-وبحلول أيار/مايو ،2020
س ّجلت الجمعيات الصحفية يف السلفادور أكرث من  40تقري ًرا عن صحفيني تعرضوا

لالعتداء بسبب بحثهم عن معلومات حول الجائحة ومشاركتها .ويف املكسيك ،التي
ال تزال واحدة من أخطر بلدان العامل عىل الصحفيني ،غال ًبا ما حدثت االعتداءات
وقتل الصحفيني يف وضح النهار .ومام يثري القلق أنه يف العام  2020قُتل صحفيان
عىل األقل يف املكسيك أثناء وجودهام تحت حامية الرشطة ،يف هجامت أودت
أحيانًا بحياة ح ّراسهام الشخصيني .وهذا يؤكد قصور آلية الحامية يف البالد.

احتجاز املتظاهرين واالستخدام املفرط للقوة

دفع الغضب من الظروف السياسية واالقتصادية واألمل يف التغيري بالناس إىل الشوارع
يف جميع أنحاء األمريكتني .خالل فرتة البحث هذه ،وثق سيفيكوس مونيتور احتجاجات
يف  25دولة يف املنطقة ،جرت يف ظروف أكرث انفتا ًحا وقم ًعا ،وغال ًبا ما كانت تتح ّدى
غياب احرتام الحريات املدنية من قبل السلطات وردودها الوحشية.
املعبة عن الغضب من الظروف االجتامعية ونقص الدعم الحكومي
قوبلت االحتجاجات ّ
خالل الوباء بالقمع يف أغلب األحيان .يف فنزويال ،تم اعتقال املتظاهرين املطالبني بالسلع
األساسية والخدمات العامة يف املناطق الريفية .ويف باراغواي ،ورد أن الرشطة استخدمت
األسلحة النارية ضد مطالبني مبزيد من املرونة يف تدابري الحجر الصحي .وقد اقرتحت
حكومة بريو ترشي ًعا يسمح استخدام القوة ضد املتظاهرين ،وقام األمن بإطالق الغاز
العمل أثناء األزمة.
املسيل للدموع واحتجاز األشخاص املطالبني باحرتام حقوق ّ
قام بعض القادة يف العام  2020باستغالل التدابري الصحية إلخفاء قمع االحتجاجات
مثل ،اعتقل املتظاهرون واتهموا بانتهاك الربوتوكول
بقرشة من الرشعية .يف بوليفيا وبنامً ،
أثناء مطالبتهم باملساعدة خالل إجراءات كوفيد .19-يف جمهورية الدومينيكان ،اد ّعت
الرشطة أنها احتجزت متظاهرين ضد العنرصية النتهاكهم قواعد التباعد االجتامعي،
عىل الرغم من سامحها بتنظيم احتجاج قومي يف نفس اليوم.

تشييل | تصوير كريستوبال أوليفاريس  /بلومربج

وقد وثّق سيفيكوس مونيتور انتشار االنتهاكات قبل الجائحة وأثناءها .وأشارت نصف
تقارير سيفيكوس مونيتور عن املنطقة خالل هذه الفرتة إىل اعتقال املتظاهرين ،مبا
يف ذلك احتجاز أكرث من عرشة آالف متظاهر يف تشييل بني ترشين األول/أكتوبر 2019
وكانون الثاين/يناير  ،2020وفقًا لبيانات من املعهد الوطني لحقوق اإلنسان يف البالد.
ويف كوبا ونيكاراغوا ،تم استخدام احتجاز املتظاهرين بشكل منهجي كتكتيك لتفكيك
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الحركات املعارضة .وتم قمع املسريات النسائية املكسيكية قبل والوباء وأثناءه ،ونددت
منظامت حقوق اإلنسان باستخدام الرشطة تكتيكات قد ترقى إىل اإلخفاء القرسي
للمتظاهرين.
وأفادت وسائل اإلعالم يف الواليات املتحدة عن اعتقال حوايل تسعة آالف شخص خالل
األيام العرشة األوىل من االحتجاجات الجامهريية ضد العنرصية ووحشية الرشطة.
وتض ّمنت حملة القمع املذهلة التي شنتها الواليات املتحدة عىل املتظاهرين من قبل
ضباط إنفاذ القانون بالعتاد العسكري مئات الحوادث ،من تعرض املتظاهرين للرضب
واالستخدام العشوايئ للغاز املسيل للدموع واألسلحة األقل فتكًا وأساليب السيطرة عىل
الحشود التي أدت إىل تصعيد التوترات بدالً من حامية السالمة العامة .ويف كولومبيا،
قوبل املحتجون عىل عنف الدولة بوحشية ،حيث استخدمت قوات األمن األسلحة
النارية بشكل عشوايئ ،وقُتل ما ال يقل عن  10أشخاص واعتُقل  140عىل مدى ليلتني
من املظاهرات.

الربازيل | تصوير أماندا بريوبييل  /رويرتز

دول يف الواجهة :الربازيل

كان أول عامان من حكومة الرئيس جايري بولسونارو مبثابة اختبار لحيوية ومرونة
املجتمع املدين يف الربازيل .فقد اتخذت الهجامت التي تشنها الحكومة عىل حرية تكوين
الجمعيات والتعبري مجموعة من األشكال ،مبا يف ذلك تشويه سمعة منظامت املجتمع املدين
وتجريم النشطاء ومحاوالت مراقبة النقّاد ونزع الرشعية عن وسائل اإلعالم .وأصبحت
مجتمعات السكان األصليني واملدافعني عن حقوق البيئة واألرايض عرضة لالعتداءات
بشكل متزايد ،حيث تشجع الحكومة قاطعي األشجار غري القانونيني وعامل املناجم
ومصادري األرايض ،ويبذل النشطاء والحركات االجتامعية قصارى جهدهم للمقاومة ،من
خالل ع ّدة حمالت وحشد الرأي العام والقتال يف املحكمة للرد عىل املحاوالت املتكررة
لتقييد الحريات املدنية وتقليل املشاركة االجتامعية وتقويض املؤسسات الدميقراطية.

التطورات اإليجابية
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جعل املتظاهرون أصواتهم مسموعة حتى عند تعرضهم للقمع ،مام أجرب القادة عىل
مواجهة السخط العام ودفع القضايا األساسية إىل مركز النقاش السيايس .فقد دفع
متظاهرو «حياة السود مه ّمة» يف الواليات املتحدة إلصالح سياسات الرشطة املحلية
والوالية ،وإعادة تقييم معايري استخدام القوة يف االحتجاجات ،والضغط املتزايد من أجل
العدالة يف حاالت قتل ذوي البرشة السوداء والداكنة عىل يد قوى األمن ،وأعادوا إشعال
حركة عاملية للعدالة العرقية ألهمت املتظاهرين حول القارة وخارجها .ويف هذه األثناء
يف بوليفيا ،أجرب الضغط املستمر من االحتجاجات واملجتمع املدين الحكومة عىل تحديد
موعد االنتخابات الرئاسية وإجرائها ،وأعطى االنتقال السلمي للسلطة يف البالد بعض
األمل بزمن من دون نزاعات.
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اعتام َدا عىل  109تحديثات تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة يف الفرتة من  12نوفمرب  2019إىل  31أكتوبر  .2020بوليفيا | تصوير جاستون بريتو  /غيتي إمييجز

أيضا ،أثبت املتظاهرون قوة التعبئة الجامهريية .يف ترشين األول/أكتوبر
ويف تشييل ً
 ،2020ما يقرب من عام عىل تاريخ االحتجاجات األوىل ،أجرت البالد استفتا ًء عىل اتفاقية
لصياغة دستور جديد ،جاء تتوي ًجا ألشهر من املفاوضات السياسية التي برزت فيها
تفويضا واض ًحا إلنشاء هيئة دميقراطية تلتزم
حركات املجتمع املدين .أعطى التصويت
ً
بشكل غري مسبوق باملساواة بني الجنسني يف أعضائها ،لوضع دستور جديد ،وقد جاء
أيضا أن ت ُحجز مقاعد لتمثيل الشعوب
ذلك نتيجة لدعوة املجتمع املدين .ومن املتوقع ً
األصلية التي طاملا استُبعدت يف تشييل.
يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2020أصبحت املكسيك الدولة الحادية عرشة التي تصدق
عىل أول معاهدة إقليمية لحقوق اإلنسان البيئية ،واملعروفة باسم اتفاقية إسكازو ،التي
تم التفاوض عليها مبشاركة املجتمع املدين ومتنح املدافعني عن حقوق اإلنسان األدوات
ملساءلة الحكومات ،وهي ستدخل حيز التنفيذ يف أوائل عام  .2021كام حقق املدافعون
عن حقوق اإلنسان يف بريو مكاسب مهمة حيث أنشأت هيئات حقوق اإلنسان الوطنية
بروتوكوالت جديدة ومبادئ توجيهية لحاميتها .باإلضافة إىل ذلك ،ربح املجتمع املدين
معارك مهمة يف املحاكم :يف كندا ،أيّدت املحاكم ترشيعات حديثة لحظر الدعاوى القضائية
االسرتاتيجية ضد املشاركة العامة ،وضمنت الربازيل حامية املصادر الصحفية ،كام طعن
املجتمع املدين يف السياسات االستبدادية يف املحكمة الربازيلية العليا وتم تربئة  18شابًا
كانوا قد اعتُقلوا قبل احتجاج مناهض للحكومة بعد عدة سنوات من مواجهة التهم.
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آسيا واحمليط الهادئ
ملحة عن التصنيفات

استمرت القيود والهجوم عىل الحريات املدنية يف جميع أنحاء آسيا واملحيط الهادئ يف العام
 ،2020مبا يف ذلك يف سياق جائحة كوفيد .19-وجاء استخدام القوانني املقيدة لتجريم ومقاضاة
املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واملنتقدين من بني االنتهاكات األكرث انتشا ًرا التي
تم توثيقها ،باإلضافة ملحاوالت من قبل حكومات ع ّدة لخنق املعارضة من خالل فرض الرقابة
عىل التقارير املتعلقة بانتهاكات الدولة ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالتعامل مع الوباء .وتشمل
االنتهاكات املتفشية األخرى مضايقة النشطاء وتفريق االحتجاجات واحتجاز املتظاهرين.
من بني  25دولة يف آسيا ،تم تصنيف أربع دول  -الصني والوس وكوريا الشاملية وفيتنام
 عىل أنها مغلقة ،وتسع دول قمعية وتسع معرقلة .وجاء تصنيف الفضاء املدين يفاليابان وكوريا الجنوبية عىل أنه مق ّيد .وكانت تايوان الدولة الوحيدة ذات الفضاء املدين
املفتوح .أ ّما الوضع يف املحيط الهادئ فأكرث إيجابية :تم تصنيف مثانية بلدان عىل أنها
مفتوحة ،بينام تم تصنيف ثالث دول عىل أنها مق ّيدة ،مبا يف ذلك أسرتاليا ،التي ُخفّض
تصنيفها منذ العام  ،2019وال تزال فيجي وناورو وبابوا غينيا الجديدة يف الفئة املعرقلة.
ُخفّض تصنيف الفلبني هذا العام بسبب تراجع الحريات األساسية .فقد تصاعد الهجوم
املستمر عىل حرية وسائل اإلعالم عندما تم إجبار  - ABS-CBNأكرب شبكة إعالمية  -عىل
التوقف عن البث ،مام حرم الناس من املعلومات الهامة أثناء جائحة كوفيد .19-وكان
إلدانة الصحفية البارزة ماريا ريسا يف يونيو  2020بتهمة «التشهري عرب اإلنرتنت» تأث ًريا
مخيفًا بني الصحفيني .أ ّما السناتور ليىل دي ليام ،املنتقدة البارزة للرئيس رودريغو دوترييت،
فقضت أكرث من ثالث سنوات تحت االعتقال بتهم ملفقة .وتعرض املدافعون عن حقوق
اإلنسان ،مثل زارا ألفاريز وراندال إيشانيس ،للهجوم والقتل مع اإلفالت من العقاب.
وتم تجريم آخرين ،كاملدافعة عن حقوق اإلنسان ترييسيتا ناول ،أو تعريضهم لـ»وضع
العالمات الحمراء»  -وهي مامرسة تتمثل يف تصنيف األفراد والجامعات بالشيوعيني أو
اإلرهابيني  -نتيجة لعملهم .ويتضمن قانون جديد ملكافحة اإلرهاب صدر يف متوز/يوليو
فضفاضا لإلرهاب ،مينح منفذي القانون سلطات شاملة ويوفر ضامنات
 2020تعريفًا
ً
قليلة ضد االنتهاكات ،مام يرتكه عرضة لالستغالل من قبل الساعني إلسكات املعارضة.

التراجع في التصنيف
حوتفممعرقل
الفلبني من

إلى

قمعي
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القيود عىل الفضاء املدين
استخدام القوانني التقييدية لخنق املعارضة

جرى استخدام القوانني املق ّيدة للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والنقاد،
االنتهاك املوثّق األكرث شيو ًعا ضد الفضاء املدين يف آسيا واملحيط الهادئ خالل الفرتة
املشمولة بالتقرير ،يف  26دولة عىل األقل .أ ّما الترشيعات األكرث استخدا ًما فهي القوانني
املتعلقة باألمن القومي والنظام العام والتشهري الجنايئ .ومتّت محاكمة املدافعني عن
حقوق اإلنسان يف  16دولة عىل األقل.
ويف الفضاء املدين املغلق يف الصني ،تم اعتقال عرشات النشطاء واملحامني والنقّاد بتهم
تستند إىل ترشيعات غامضة وفضفاضة للغاية ،من «تقويض سلطة الدولة» إىل «إثارة
الخالفات وإثارة املشاكل» .كام عززت الصني قمعها يف هونغ كونغ ،وفرضت يف حزيران/
يونيو  2020قانونًا صار ًما لألمن القومي يف اإلقليم يُستخدم إلسكات حرية التعبري ،مبا
يف ذلك استهداف األنشطة الخارجية .وواصلت السلطات اعتقال ومحاكمة النشطاء
املؤيدين للدميقراطية.
وتع ّرض عرشات النشطاء لالعتقال أو السجن يف فيتنام ،مبا يف ذلك املدونون ومستخدمو
فيسبوك ،بعد محاكامت موجزة مبوجب مجموعة من القوانني التقييدية بتهمة «إساءة
استخدام الحريات الدميقراطية» و»الدعاية املعادية للدولة» .ويف كمبوديا ،استخدمت
حكومة رئيس الوزراء هون سني قوانني «التحريض» ملالحقة عرشات النقاد ،مبا يف ذلك
املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األرض والبيئة والنقابيني والصحفيني والنشطاء الشباب
واملوسيقيني ،ويف تصعيد للقمع وسط الوباء ،أصدرت كمبوديا قانون الطوارئ مينح السلطة
التنفيذية سلطات واسعة .واستمرت إندونيسيا يف تجريم نشطاء غرب بابوا بتهمة «التمرد».
وغال ًبا ما يستمر استعامل قوانني التشهري الجنايئ يف عدد من البلدان إلسكات املعارضة.
يف بنغالديش ،يُعد قانون األمن الرقمي السالح املفضل للسلطات ملالحقة املنتقدين،
مبا يف ذلك منتقدي طريقة التعامل الوباء .وتم استهداف إعالميني ونشطاء وأكادمييني
وطالب ،بينهم الصحفي البارز شفيق اإلسالم كاجول ،الذي اتُهم يف أيار/مايو 2020
بعد اختفائه قرسيًا ملدة  53يو ًما .ويف ماليزيا ،يُستخدم قانون االتصاالت والوسائط
املتعددة ملقاضاة منتقدي الدين والنظام املليك عرب اإلنرتنت ونرش املعلومات املضللة
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عن كوفيد .19-بينام يف ميامنار ،أدين أشخاص النتقادهم الجيش ،منهم أعضاء فرقة شعر
جيل الطاووس ،وسجنوا بتهمة التشهري مبوجب قانون االتصاالت وقانون العقوبات .كام
جرى استخدام قوانني تقييدية ضد املجتمع املدين بانتظام يف كل من الهند وباكستان
وتايالند وسنغافورة.
يف املحيط الهادئ ،صدرت قوانني تقييدية أو استُخدمت يف سبع دول عىل األقل .تعتمد
مثل قانون خدمات االستخبارات ملقاضاة أحد املبلّغني عن املخالفات لكشفه
أسرتاليا ً
عن التنصت عىل املباين الحكومية يف تيمور الرشقية يف العام  .2004ويف فيجي ،تم
استغالل قانون النظام العام (املعدل) لعام  2014إلسكات ومقاضاة املنتقدين ،مبا يف
ذلك الزعيم النقايب فيليكس أنطوين.

الرقابة عىل الصحفيني والنقّاد

الرقابة عىل وسائل اإلعالم والصحفيني واملجتمع املدين والنقاد هي من االنتهاكات الخطرية
األخرى املوثّقة يف املنطقة ،حيث لوحظت يف  24دولة عىل األقل .فقد استخدمتها
الصني ،ذات نظام الرقابة املكثّف ،لحجب املواقع األجنبية والتسرت عىل اضطهادها يف
شينجيانغ والتبت واستهداف منتقديها يف الخارج .كام فرضت السلطات رقابة عىل
مقاالت ومنشورات الصحفيني واألطباء والنشطاء واألكادمييني والنقاد عىل وسائل التواصل
االجتامعي حول كوفيد.19-
وواصلت السلطات يف بنغالديش حجب ع ّدة مواقع إخبارية منتقدة للحكومة ،مبا يف
ذلك موقع الصحافة االستقصائية  .Netra Newsويف باكستان ،حاولت السلطات إسكات
وسائل اإلعالم مثل مجموعتي  Dawnو Jangاإلعالميتني بسبب تقاريرها االنتقادية،
وحظر املحتوى عىل اإلنرتنت .ويف تايالند ،استخدمت السلطات مرسوم طوارئ تم
متريره للتعامل مع الوباء الستهداف وسائل اإلعالم التي تغطي االحتجاجات املؤيدة
للدميقراطية يف ترشين األول/أكتوبر .2020
تم توثيق الرقابة يف ستة بلدان عىل األقل يف املحيط الهادئ .ففي آب/أغسطس ،2020
أمر رئيس وزراء فيجي فرانك باينيامراما هيئة إذاعة فيجي بالتوقف عن بث إحدى
املناظرات .ويف فانواتوُ ،منعت وسائل اإلعالم من نرش مقاالت عن كوفيد 19-من دون
إذن الحكومة.

أبرز االنتهاكات في آسيا واحمليط الهادئ

 .1قانون مق ّيد
للحريات
 .2الرقابة
 .3املضايقات
 .4احتجاز احملتجني

 .5تفريق االحتجاجات
اعتام َدا عىل  107تحديثات تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة بني  12نوفمرب  2019و  31أكتوبر .2020
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مضايقة النشطاء والصحفيني

وردت تقارير عن مضايقات عىل اإلنرتنت وغري متصلة بالنشطاء والصحفيني يف  22دولة
عىل األقل .يف الصني  ،تواصل الحكومة تخويف ومضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان
مبداهمة منازلهم ومكاتبهم وإخضاع أفراد عائالتهم لرقابة الرشطة .استخدم الحزب
أيضا كوفيد 19-كذريعة لتوسيع نظام املراقبة .واصل نظام الحزب الواحد يف
الشيوعي ً
فيتنام مضايقة منتقديه ،مبن فيهم النشطاء واملدونون ،ووجد الكثريون أنهم تحت املراقبة
تعسفي ومل يُسمح لهم بالتواصل مع محام.
أو تع ّرضوا لالحتجاز ألشهر واالستجواب بشكل ّ
يف إندونيسيا ،تع ّرض النشطاء والنقاد ،وال سيام املعرتضني عىل االنتهاكات الجسيمة يف
بابوا الغربية ،لهجامت رقمية وحمالت تشهري ومراقبة .وقامت السلطات يف ماليزيا
مبضايقة النشطاء والصحفيني ،مبا يف ذلك وسائل إخبارية كالجزيرة و،Malaysiakini.com
بسبب انتقاداتهم .أ ّما سنغافورة ،فقد استخدمت قانون الحامية من الكذب والتالعب
عرب اإلنرتنت ،وهو ترشيع فضفاض حول التضليل ،ملضايقة املنتقدين عىل اإلنرتنت.
يف رسيالنكا ،واجه محامو حقوق اإلنسان والصحفيون مضايقات واعتقاالت قبل انتخابات
آب/أغسطس  ،2020وجرى ترهيب ومراقبة النشطاء وأهايل الناجني الساعني للمساءلة
عن الجرائم التي ارتكبت خالل الحرب األهلية .وواجهت الصحفيات يف باكستان
حملة مضايقات إلكرتونية قامئة عىل النوع االجتامعي من قبل املسؤولني الحكوميني
ومؤيديهم ،بينام تواصل استهداف نشطاء البشتون .ويف جزر املالديف ،أجربت الحكومة
إحدى منظامت املجتمع املدين الرائدة عىل اإلغالق وقامت مبصادرة أموالها .بينام واجه
الصحفيون يف بنغالدش مضايقات واعتداءات جسدية من قبل نشطاء من حزب رابطة
عوامي الحاكم ومل تتم محاسبة املعتدين .وهوجم الصحفيون كذلك بسبب تقاريرهم
يف أفغانستان والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان ورسيالنكا.

قمع االحتجاجات
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واصل املتظاهرون الدفاع عن حقوقهم يف أرجاء املنطقة ،رغم املخاطر والقيود ،حيث
فُ ّرقت االحتجاجات يف  20دولة وتع ّرض املتظاهرون لالعتقال يف  .15هذا ومل يتع ّرض
أحد للمحاسبة عىل العنف يف أي من الحاالت تقري ًبا التي استخدمت فيها قوات األمن
القوة املفرطة ضد املتظاهرين.
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تواصل اعتقال قادة االحتجاجات املؤيدين للدميقراطية يف هونغ كونغ مبوجب «قانون
النظام العام» .واستُهداف نشطاء شاركوا يف الوقفة االحتجاجية لذكرى مذبحة ميدان
تيانامنن ،مبن فيهم الناشط جوشوا وونغ .ويف ميامنارُ ،وجهت إىل العرشات من املحتجني
اتهامات مبوجب قانون التجمع السلمي واملسريات السلمية بعد ع ّدة احتجاجات ضد
االستيالء عىل األرايض ومشاريع التنمية ووقف اإلنرتنت يف واليتي راخني وتشني.
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وقامت إندونيسيا باعتقال املئات يف ترشين األول/أكتوبر  2020بعد احتجاجات حاشدة
العمل والبيئة .ويف تايالند ،ص ّعدت
ضد قانون شامل من شأنه تقويض إجراءات حامية ّ
السلطات حملتها القمعية ضد االحتجاجات الدميقراطية السلمية التي يقودها الشباب،
شخصا عىل األقل يف ترشين األول/أكتوبر  .2020كام منعت السلطات
واعتقلت 90
ً
التايالندية الوصول إىل مواقع االحتجاج وأوقفت شبكات النقل .وقد استخدمت الرشطة
القوة املفرطة ضد املتظاهرين السلميني يف بلدان ع ّدة ،مبا يف ذلك بنغالديش وكمبوديا
والصني والهند وإندونيسيا وباكستان وتايالند.

قصص إخبارية جيدة
اإلفراج عن أحد املدافعني
عن حقوق اإلنسان
تربئة أحد املدافعني عن
حقوق اإلنسان
تنمية املجتمع املدين عىل
نحو إيجايب
إصدار حكم قضايئ إيجايب
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1
2
5
7

يف املحيط الهادئ ،تم تشويه سمعة املتظاهرين بشأن البيئة واملناخ واعتقالهم ،رغم
تغي املناخ يف الحرائق والفيضانات.
ّ
تجل ّ

التطورات اإليجابية

خالل عام متلؤه التحديات للحريات األساسية ،وثّق سيفيكوس مونيتور تطورات إيجابية
ع ّدة يف الفضاء املدين ،وهي شهادة عىل التزام املناضلني بالقضية .ففي يف كانون الثاين/يناير
 ،2020أعلنت السلطات األفغانية ن ّيتها إنشاء آلية لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ،
بينام أقرت بابوا غينيا الجديدة قانونًا يحمي املبلّغني عن املخالفات يف شباط/فرباير .2020
يف تايالند ،ر ّدت املحاكم قضايا التشهري املرفوعة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان بعد
فضحهم انتهاكات لحقوق العامل .ويف إندونيسيا ،قضت إحدى املحاكم يف حزيران/
يونيو  2020بعدم قانونية قرار حكومي بفرض التعتيم عىل اإلنرتنت خالل أسابيع من
االحتجاجات يف منطقة بابوا الغربية كانت قد جرت يف  .2019ولعبت مجموعات حقوق
اإلنسان دو ًرا رئيس ًيا يف تقديم ميامنار إىل محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات اتفاقية
اإلبادة الجامعية .واستضافت تايوان يف الشهر ذاته واحدة من مسريات الكربياء القليلة
هذا العام ،حيث خرج مجتمع امليم-عني يف الجزيرة إىل الشوارع ،للتأكيد عىل حقوقهم.
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دول يف الواجهة :الهند

استمر التضييق عىل الفضاء املدين يف الهند ،الذي تراجع تصنيفه إىل قمعي يف العام ،2019
حيث واصلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي اضطهاد املدافعني عن حقوق اإلنسان
والقيادات الطالبية والصحفيني واملشاركني يف االحتجاجات عىل قانون املواطنة التمييزي

الهند | تصوير ت .نارايان  /بلومربج

(املع ّدل) ،مستخدمة مختلف القوانني التقييدية ،مبا يف ذلك ترشيعات األمن القومي
ومكافحة اإلرهاب ،مثل قانون (منع) األنشطة غري املرشوعة ،الحتجاز نشطاء كسودها
بهارادواج لفرتات طويلة .كام تعرض العديد من املسجونني لخطر اإلصابة بـكوفيد19-
يف سجون مكتظة وغري صحية ،باإلضافة إىل استغالل قانون تنظيم املساهامت األجنبية
الستهداف الجامعات البارزة ،بينام تواصل السلطات فرض القيود القاسية والتمييزية يف
جامو وكشمري الخاضعة لإلدارة الهندية.
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أوروبا وآسيا الوسطى

التراجع في التصنيف
سلوفينيا من مفتوح

ملحة عن التصنيفات

مقيد
إلى
ّ

مل تكــن هنــاك تحســينات كبــرة يف الفضــاء املــدين يف أوروبــا وآســيا الوســطى منــذ
التقريــر الســابق .فمــن بــن  54دولــة يف املنطقةُ ،ص ّنفت املســاحات املدنيــة باملفتوحة
يف  21منهــا ،ومق ّيــدة يف  ،20ومعرقلــة يف ســت دول ،وقمعيــة يف أربعــة و ُمغلقــة يف
ثــاث دول .وبينــا تســتمر حكومــات آســيا الوســطى يف قمــع الفضــاء املــدين ،شــهدت
تتحســن
أوروبــا تراج ًعــا يف الحريــات املدنيــة ،وبشــكل ملحــوظ يف ســلوفينيا ،ومل ّ
ســوى يف النمســا.
يعكــس خفــض تصنيــف ســلوفينيا مــن املفتــوح إىل املق ّيــد التدهــور الكبــر يف الفضــاء
املــدين يف عهــد رئيــس الــوزراء يانيــز يانشــا ،الــذي اســتلم الســلطة يف آذار/مــارس

 ،2020واملعــروف بآرائــه املناهضــة للهجــرة وســائل اإلعــام .وقــد بــارشت الحكومــة
بخطــوات لتقليــص اســتقاللية وســائل اإلعــام ،مــع دخــول أشــخاص عــى خــط متويــل
وســائل مثــل تلفزيــون  Nova24وموقعــه االلكــروين ،و PlanetTVمق ّربــن مــن
حليــف يانشــا الوثيــق رئيــس الــوزراء املجــري فيكتــور أوربــان ،املعــروف بتضييقــه
عــى اإلعــام املســتقل يف بلــده .وقــد اعتمــدت الحكومــة الجديــدة حزمــة مــن ثالثــة
قوانــن لوســائل اإلعــام قــد تــؤدي إىل التدخــل الســيايس يف تعيينــات إداراتهــا .كــا
تعرضــت منظــات املجتمــع املــدين العاملــة يف القطــاع الثقــايف للتهديــد ،حيــث كان
العديــد منهــا يواجــه اإلخــاء وقــت كتابــة هــذا التقريــر .ومنــذ آذار/مــارس ،2020
ينظــم النــاس يف ســلوفينيا احتجاجــات عــى الدراجــات ضــد الحكومــة كل يــوم جمعة.
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صورة قامتة للفضاء املدين

مــن القيــود الرئيســية عــى الفضــاء املــدين يف املنطقــة يــأيت قمــع االحتجاجــات
باســتخدام القــوة املفرطــة واحتجــاز املتظاهريــن ،والرقابــة عــى الصحفيــن والنشــطاء
ومنظــات املجتمــع املــدين ،والرتهيــب واملضايقــة وإصــدار قوانــن تقييديــة ،وشـكّلت
التهديــدات ضــد حريــة التعبــر واســتهداف النســاء ومجموعــات امليم-عــن بعــض
االتجاهــات الرئيســية املوثقــة يف املنطقــة.
يف أملانيــا ،تعـ ّرض الصحفيــون العتــداءات لفظيــة خــال االحتجاجــات ضــد إجـراءات
كوفيــد ،19-وتــم عرقلــة الصحفيــن يف فرنســا عــن أداء وظائفهــم مــن خــال الرتهيــب
واالحتجــاز أثنــاء تغطيتهــم لالحتجاجــات ،كــا اســتم ّرت تهديــدات حــزب فوكــس
اليمينــي املتطــرف يف إســبانيا ض ـ ّد اإلعــام يف أســبانيا .ور ًدا عــى انتشــار املعلومــات
الخاطئــة أثنــاء جائحــة كوفيــد ،19-أطلــق الصحفيــون يف كرواتيــا مدونــة للتحقــق من
الوقائــع ،مــا ع ّرضهــم لخطــاب الكراهيــة عــى عــى وســائل التواصــل االجتامعــي .ويف
الجبــل األســود ،أجــر قانــون جديــد لإلعــام الصحفيــن عــى الكشــف عــن مصادرهــم
عنــد طلــب مكتــب املدعــي العــام.

كوفيــد 19-لفــرض مزيــد مــن التقييــد .فقــد يف طاجيكســتان وتركامنســتان ،رفضــت
الحكومتــن االع ـراف بوجــود الفــروس يف بلديهــا بدايــة ،وقامتــا بتشــديد القيــود
عــى حريــة التعبــر .ويف تركامنســتان ،تض ّمنــت جهــود الحكومــة للتســر عــى تفــي
الجائحــة تهديــد العاملــن يف املجــال الطبــي يف حــال تحدثهــم عل ًنــا عــن اإلصابــات.
ويف طاجيكســتان املجــاورة ،اســتهدفت الحكومــة وســائل اإلعــام املســتقلة ،واتهمتهــا
بـ«نــر الذعــر» وحاولــت خنــق النقــاش حــول الوبــاء مــن خــال ســن قانــون جديــد
ملعاقبــة األشــخاص عــى نــر معلومــات «غــر دقيقــة» أو «غــر صحيحة» حــول الوباء
يف الصحافــة أو وســائل التواصــل االجتامعــي والشــبكات اإللكرتونيــة .وقــد اســتغلّت
الســلطات يف دول آســيا الوســطى األخــرى مكافحــة «املعلومــات الكاذبــة» حــول الوباء
العتــاد وتنفيــذ ترشيعــات فضفاضــة تق ّيــد حريــة التعبــر املرشوعــة.
ويبــدو املســتقبل الســيايس يف قريغيزســتان معلّ ًقــا يف امليـزان بعــد االحتجاجــات التــي
أعقبــت االنتخابــات والتــي أدخلــت البــاد يف أزمــة سياســية .فقــد شــابت االنتخابــات
الربملانيــة التــي جــرت يف  4ترشيــن األول/أكتوبــر  2020مزاعــم بحــدوث تجــاوزات
واســعة ،أشــعلت احتجاجــات حاشــدة مــن قبــل أعضــاء املعارضــة وأنصارهــا ،رد
عليهــا ضبــاط األمــن بالقســوة عــى املتظاهريــن ،باإلضافــة إىل عنــف الجامعــات
غــر الحكوميــة .لكــن املتظاهريــن متكّنــوا مــن اقتحــام واحتــال البيــت األبيــض،

تتزايــد حــوادث الفضــاء املــدين املرتبطــة مبجموعــات نســوية ومجتمــع امليم-عــن
يف أجــزاء مختلفــة مــن أوروبــا ،وهــي غال ًبــا مــا تــأيت نتيجــة تحريــض الجامعــات
اليمينيــة املتطرفــة ،وهــو اتجــاه ورد يف تقريرنــا لعــام  2019وال يـزال يؤثّــر ســلب ًيا عــى
الفضــاء املــدين .يف املجــر ،مثـ ًـا ،ورغــم عـ ّد مناشــدات مــن جامعــات حقــوق العابريــن
جنســ ًيا ،قامــت الحكومــة وســط الوبــاء بتعديــل قانــون التســجيل ليعــرف فقــط
بـ»الجنــس عنــد الــوالدة» ،ويحظــر االعـراف القانــوين بالعابريــن وثنائيــي الجنس .ويف
بولنــدا وتركيــا ،أشــارت الحكومــات إىل عزمهــا االنســحاب مــن اتفاقيــة مجلــس أوروبــا
بشــأن منــع ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف األرسي ،املعروفــة باســم اتفاقيــة
اســطنبول ،وقــد قوبــل هــذا األمــر باحتجاجــات حاشــدة بقيــادة النســاء ،لكــن هــذه
التطــورات ســتؤ ّدي إىل تقييــد املســاحة املتاحــة ملنظــات املجتمــع املــدين العاملــة
يف مجــال حقــوق املــرأة ومجتمــع امليم-عــن .وكذلــك تــم توثيــق التع ـ ّرض لحقــوق
مجتمــع امليم-عــن يف إيطاليــا وليتوانيــا ومقدونيــا الشــالية ورومانيــا.
أ ّمــا الفضــاء املــدين يف آســيا الوســطى ،فهــو تحــت التهديــد ،حيــث اسـتُغلّت جائحــة

بيالروسيا | مايكل شورت  /بلومربج
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كانــت االنتهــاكات املتكــررة التــي وثقهــا ســيفيكوس مونيتــور يف املنطقــة خــال
الفــرة املشــمولة بالتقريــر هــي احتجــاز املحتجــن والرقابــة والرتهيــب واالعتــداء عــى
الصحفيــن واملضايقــة.

أبرز  5انتهاكات في أوروبا وآسيا الوسطى

احتجاز املحتجني

 .1احتجاز احملتجني
 .2الرقابة

.3التهديد

 .4الهجوم على
الصحافيني
 .5املضايقات
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مقــر الرئيــس والربملــان ،وقامــت بعــض الجامعــات بإخـراج شــخصيات سياســية بــارزة
ســابقة مــن الســجن بشــكل غــر قانــوين ،مبــا يف ذلــك صــادر جابــاروف ،عضــو الربملــان
الســابق .وأدت االحتجاجــات التــي أعقبــت االنتخابــات إىل تغيــر رسيــع ،حيــث أدى
جابــاروف اليمــن كرئيــس بالوكالــة ورئيــس للــوزراء ،بعــد اســتقالة الرئيــس ســورونباي
جينبيكــوف .وقــد اســتقال جابــاروف بعدهــا ليتم ّكــن مــن الرتشــح لالنتخابــات املبكرة
املقــرر إجراؤهــا يف  10كانــون الثاين/ينايــر .2021

اعتام َدا عىل  168تحديثًا تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة يف الفرتة من  12نوفمرب  2019إىل  31أكتوبر .2020

كان اعتقــال املتظاهريــن هــو االنتهــاك األكــر شــيو ًعا واملوثــق يف  30دولــة عــى األقــل
يف عــام .2020
يف بيالروســيا ،اســتمر االعتقــال الجامعــي للمتظاهريــن ،الــذي بــدأ قبــل انتخابات آب/
أغســطس  ، 2020بعــد انــدالع االحتجاجــات املناهضــة للحكومــة بعــد النتائــج املتنازع
عليهــا بشــدة والتــي أعلن فيها فــوز الرئيس الحايل ألكســندر لوكاشــينكو .اعتُقل اآلالف
خــال شــهري آب/أغســطس وأيلول/ســبتمرب  2020ومــا زالــت االعتقــاالت مســتمرة .يف
رصبيــا ،اندلعــت االحتجاجــات املناهضــة للحكومــة بعــد فــرة وجيــزة مــن االنتخابــات
الربملانيــة التــي قاطعتهــا املعارضــة يف حزيران/يونيــو  2020وعــودة الحكومــة إىل فــرض
حظــر تج ـ ّول بســبب كوفيــد ،19-لكــن االحتجاجــات الســلمية التــي حرضهــا آالف
األشــخاص يف جميــع أنحــاء رصبيــا تحولــت إىل أعــال عنــف بســبب االســتفزازات
املزعومــة مــن الجامعــات املدنيــة ،حيــث اســتخدم ضبــاط األمــن القــوة املفرطــة
واحتجــزوا املتظاهريــن .يف أذربيجــان ،خــرج النــاس مبــن فيهــم نشــطاء وجامعــات
معارضــة وأنصارهــم إىل الشــوارع لالعــراض عــى نتائــج االنتخابــات الربملانيــة .ويف
شــباط/فرباير  ،2020اعتقلــت الرشطــة  20متظاهـ ًرا يف إحــدى املظاهـرات واحتجــزت
 100ناشــط آخــر وقائي ـاً قبــل مظاهــرة أخــرى .تواصــل احتجــاز املتظاهريــن خــال
االحتجاجــات املناهضــة للحكومــة يف األشــهر التــي تلــت ذلــك ،وكذلــك فيــا يتعلــق
باالحتجاجــات حــول النـزاع األذربيجــاين األرمنــي الــذي بــدأ يف متّوز/يوليــو  .2020ويف
أرمينيــا اعتُقــل حــوايل  90متظاهــرا ً بعــد قيــام أنصــار غاجيــك تســاروكيان ،زعيــم
حــزب ازدهــار أرمينيــا ،بتنظيــم احتجــاج أمــام مقــر الخدمــة الرسيــة الوطنيــة.
كــا تــم توثيــق اعتقــال متظاهريــن مــن أجل املنــاخ يف بعض البلــدان .يف فرنســا ،واجه
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نشــطاء املنــاخ الذيــن نظمــوا احتجا ًجــا يف قمــة الــدول الســبع  13000ضابــط رشطــة
قامــوا بتأمــن املنطقــة ملنــع االحتجاجــات واعتقلــوا أكــر مــن  100متظاهــر .يف أوســلو
بالرنويــج ،اعتُقــل حــوايل  40مــن متظاهــري متــرد االنقـراض ،بعــد تنظيــم احتجاجــات
عــى فشــل الحكومــة يف التعامــل مــع أزمــة املنــاخ .ويف اململكــة املتحــدة ،ألقــت
الرشطــة القبــض عــى نشــطاء املنــاخ ،مبــا يف ذلــك االعتقــاالت الوقائيــة ،لتنظيمهــم
« ،»Heathrow Pauseوهــو احتجــاج عصيــان مــدين تض ّمــن تحليــق طائــرة بــدون
طيــار داخــل منطقــة الحظــر باملطــار لتعطيــل الرحــات الجويــة.

الرقابة عىل األصوات النقدية

يســتمر تهديــد حريــة التعبــر يف املنطقــة ،مــع اســتخدام كوفيــد 19-كذريعــة ملزيــد
مــن التقييــد ،وقــد تــم توثيــق اســتخدام الرقابــة يف  25دولــة عــى األقــل يف أوروبــا
وآســيا الوســطى.
يف املجــر ،تــم تجريــم «املعلومــات الكاذبــة» عــن الوبــاء مبوجــب قانــون جديــد،
يفــرض عقوبــات تشــمل أحكا ًمــا بالســجن تصــل إىل خمــس ســنوات .ويبــدو اســتقالل
وســائل اإلعــام معل ًقــا بخيــط رفيــع بســبب التدخــل الســيايس املســتمر مــن قبــل
حكومــة رئيــس الــوزراء أوربــان .فقــد أ ّدت مقرتحــات تعـ ّرض االســتقاللية التحريريــة
للخطــر ،قـ ّدم طاقــم تحريــر  ،Index.huوهــو موقــع إخبــاري مســتقل رائــد يف املجــر،
اســتقالة جامعيــة ،كــا رفــض مجلــس اإلعــام املجــري متديــد ترخيــص محطــة إذاعــة
 ،Klubrádióوهــي واحــدة مــن املنافــذ القليلــة املتبقيــة الهامــة.
ويف تركيــا ،حيــث كانــت حريــة التعبري تحــت الحصار قبــل الوباء ،اســتجوبت الحكومة
ـخاصا مرتبطــن بأكــر مــن  6000حســاب عــى وســائل التواصــل االجتامعي بســبب
أشـ ً
منشــورات متعلّقــة بكوفيــد ،19-وأصــدرت قانــون رقابــة يق ّيــد التعبــر عــى وســائل
التواصــل االجتامعي.
وقــد ازداد تعـ ّرض حريــة وســائل اإلعــام للتهديــد يف اململكــة املتحــدة العــام املــايض،
ال ســيام أثنــاء الوبــاءـ بعــد منــع مراســل  Open Democracyمــن طــرح األســئلة
خــال جلســات اإلحاطــة ،وتع ـ ّرض غــره مــن املراســلني لتقييــد تغطيــة اإلحاطــات
اإلعالميــة اليوميــة التــي يقدمهــا رئيــس الــوزراء ومســؤولون آخــرون.

هنغاريا | تصوير برناديت زابو  /رويرتز
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تــم توثيــق اســتخدام الرتهيــب و التهديــد كتكتيك لــردع الصحفيني ومنظــات املجتمع
املــدين واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف  29دولــة عــى األقــل يف أوروبــا وآســيا
الوســطى ،خاصــة حــاالت الرتهيــب املتعــددة للصحفيــات يف البلقــان والتــي غال ًبــا
مــا تكــون ذات طبيعــة جندريــة .ففــي مقدونيــا الشــالية ،تلقــت صحفيــة رســائل
عــر فيســبوك وتويــر تحتــوي عــى إســاءات لفظيــة وخطــاب يحــض عــى الكراهيــة،
باإلضافــة لع ـرات الرســائل التــي تهددهــا باالغتصــاب والقتــل ردا ً عــى عملهــا .يف
البوســنة والهرســك ،تعرضــت صحفيــة للتهديــد بســبب تحقيــق عــن الحقــوق البيئيــة.
ويف بلغاريــا ،اضطــرت صحفيــة اع ّرضــت لتشــوية صورتهــا مــن قبــل اليمــن املتطـ ّرف،
إىل الف ـرار مــن البــاد مــع أرستهــا بعــد تلقّيهــم تهديــدات مــن مجهولــن وترسيــب
معلوماتهــا الشــخصية عــى اإلنرتنــت.

قصص إخبارية جيدة
قوانني متكينية
اإلفراج عن املدافعني عن
حقوق اإلنسان
تنمية املجتمع املدين عىل
نحو إيجايب
إصدار حكم قضايئ إيجايب
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كــا يســتمر ترهيــب منظــات املجتمــع املــدين والصحافيــن املنتقديــن للحكومــة يف
رصبيــا ،كــا جــرى مؤخ ـ ًرا مــع نــر قامئــة مبنظــات املجتمــع املــدين والصحفيــن
الذيــن ســيتم التحقيــق معهــم لصالتهــم بغســل األمــوال واإلرهــاب.
وكث ـ ًرا مــا يتعــرض ع ـرات األشــخاص ،مبــن فيهــم الصحفيــون واملدونــون ونشــطاء
املجتمــع املــدين واملشــاركون يف االحتجــاج وغريهــم مــن منتقــدي الســلطات ،للرتهيــب
والضغــط والعقبــات التــي تفرضهــا املحاكــم يف كازاخســتان.

تطورات إيجابية

أدى الحــوار الواســع بــن الحكومــة واملجتمــع املــدين يف النمســا إىل تحســن أحــوال
الفضــاء املــدين ،وهــذه قصــة إيجابيــة تشــتد الحاجــة إليهــا يف املنطقــة .ففــي خطــوة
غــر مســبوقة ،أقــرت الحكومــة النمســاوية ترشيعــات كوفيــد 19-التــي اعرتفــت بــدور
منظــات املجتمــع املــدين وقدمــت حزمــة منــح خاصــة توفــر دعـ ًـا إضاف ًيــا لهــا أثنــاء
التحســن يف مســاحة املجتمــع املــدين إىل التغيــر الســيايس ،ووصــول
الوبــاء .ويعــود
ّ
حــزب الخــر الصديــق ملنظــات املجتمــع املــدين إىل الســلطة ضمــن تحالــف مــع
حــزب الشــعب بــدل حــزب الحريــة املتطــرف.
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دول يف الواجهة :بولندا

شــهدت بولنــدا  ،يف ظــل حكــم حــزب القانــون والعدالــة يف الســنوات الخمــس املاضية
تدهــو ًرا رسي ًعــا يف الفضــاء املدين .فقــد ق ّوض الحزب الحاكم ســيادة القانون واســتقالل
القضــاء ،مــا أثّــر ســل ًبا عــى الحريــات املدنيــة األساســية ،وقامــت الحكومــة بتصعيــد
حملتهــا ضــد مجتمــع امليم-عــن ،مــع تبنــي ثلــث البلديــات البولنديــة قـرارات «ضــد
دعايــة مجتمــع امليم-عــن» وأعلنــت نفســها «مناطــق خاليــة مــن امليم-عــن» .وخالل
االنتخابــات الرئاســية يف حزيران/يونيــو ومتّوز/يوليــو  ،2020كثّــف الرئيــس الحــايل
أندريــه دودا خطابــه املناهــض للحقــوق ،مشــ ًرا إىل أن أفــراد مجتمــع امليم-عــن
را ،بــل أيديولوجيــا» ،وقــد تعـ ّرض نشــطاء مجتمــع امليم-عــن لالضطهــاد،
«ليســوا بـ ً
واعتقــل ثالثــة منهــم يف مناســبات منفصلــة بتهمــة اإلســاءة إىل املشــاعر الدينيــة ،بعــد
قيامهــم بتعليــق أعــام قــوس قــزح.
هــذا وانطلقــت احتجاجــات حاشــدة منذ ترشيــن األول/أكتوبــر  2020إىل وقــت كتابة
هــذا التقريــر ،بعــد قـرار املحكمــة الدســتورية حظــر اإلجهــاض بشــكل تــام تقري ًبــا،
رغــم أن بولنــدا لديهــا أحــد أكــر قوانــن اإلجهــاض رصامــة يف االتحــاد األورويب ،وقــد
قوبــل املتظاهــرون بالقــوة املفرطــة مــن ضبــاط الرشطــة وعنــف الجامعــات اليمينيــة
املتطرفة.
أيضــا يف خطــر ،حيــث يســتهدف حــزب القانــون
أ ّمــا حريــة اإلعــام يف بولنــدا فهــي ً
والعدالــة وســائل اإلعــام املســتقلة مثــل  Gazeta Wyborczaبعــرات الدعــاوى
القضائيــة لرتهيــب وفــرض الرقابــة عــى تغطيتهــا االنتقاديــة .وتــم اســتخدام محطــة
التلفزيــون البولنديــة العامــة م ـرا ًرا كناطــق بلســان الحكومــة .كــا طُــرح مــروع
قانــون تزعــم الحكومــة أنــه يهــدف محاربــة منظــات املجتمــع املــدين التــي تخــدم
املصالــح األجنبيــة يســتهدف منظــات املجتمــع املــدين املمولــة مــن الخــارج ،مــا
يعتــر تهدي ـ ًدا ج ّديًــا لحريــة تكويــن الجمعيــات.

بولندا | تصوير عمر ماركيز  /غيتي إمييجز
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الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

راتكليف ونرسين ستوده  -نتيجة لذلك وأسباب أخرى .يف البحرين ،أطلق رساح الناشط
الحقوقي نبيل رجب من السجن يف حزيران/يونيو  ،2020بعد احتجازه منذ العام 2016
لتعبريه السلمي عن آرائه عىل تويرت ،رغم بقائه تحت االعتقال املنزيل للسنوات الثالث
املتبقية من عقوبته .هذا وما يزال الكثريون عرضة لخطر اإلصابة بكوفيد 19-يف السجون.
ويف فلسطني ،يواجه الصحفيون االعتقال واالحتجاز من قبل القوات املحلية واإلرسائيلية،
أيضا ،تأيت هذه املخاطر من طريف الرصاع .ويستمر االنتهاك الجسيم لحقوق
ويف اليمن ً
العمل املهاجرين يف املنطقة ،حيث تحرمهم دول مثل قطر من حقوقهم وحرياتهم
ّ
األساسية ،مبا يف ذلك الحق يف تكوين النقابات .ويستمر قمع النساء واملدافعني عن
حقوق املرأة حول املنطقة ،مبا يف ذلك يف إيران ومرص واململكة العربية السعودية.
ويف آخر تصنيف لسيفيكوس مونيتور ،اعتُرب الفضاء املدين مغلقًا يف تسع بلدان ،وقمعي
يف خمس ومعرقل يف العدد ذاته من الدول .وقد بقيت التصنيفات عىل حالها تقري ًبا،
باستثناء التدهور امللحوظ يف العراق من قمعي إىل مغلق ،بعد انطالق حركة احتجاجية
شعبية يف ترشين األول/أكتوبر  2019وتع ّرضها لردة فعل عنيفة وقمع شامل لحرية
التعبري وانتهاكات متعددة لحقوق اإلنسان ،تستمر إىل اليوم.

التراجع في التصنيف

ملحة عن التصنيفات

العراق من قمعي

إلى مغلق

مل يتم توثيق أي تحسينات مه ّمة يف الفضاء املدين يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا خالل العام املايض ،إشارة إىل استمرار معاناة املجتمع املدين من صعوبات
كبرية ،حيث تضاعف الدول حمالت قمع الفضاء املدين ويتح ّمل املدافعون عن حقوق
اإلنسان والصحفيون وغريهم من النشطاء وطأة التجاوزات االستبدادية .يف العراق
ولبنان ،أ ّدت الحركات االحتجاجية املستم ّرة منذ عام إىل تصعيد االنتهاكات ضد الفضاء
املدين .وما زال املدافع البارز عن حقوق اإلنسان ،أحمد منصور ،وغريه من النشطاء
اإلماراتيني يقبعون يف السجن ويستمر اعتقال  13مدافعة عن حقوق املرأة يف اململكة
السعودية ،بعد سلسلة من االعتقاالت التي طالت املنادين بحقوق املرأة منذ أيار/مايو
 .2018ويف إيران ،طالبت الجامعات الحقوقية باإلفراج عن املدافعني عن حقوق اإلنسان
املحتجزين بسبب خطر اإلصابة بكوفيد 19-يف السجون املكتظة ،وقد تم إطالق رساح
ثالث مدافعات عن حقوق اإلنسان  -نرجس املحمدي وبشكل مؤقّت ،نزانني زغاري

القيود عىل املجتمع املدين

كانت أبرز خمسة انتهاكات مرصودة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا خالل
الفرتة املشمولة بالتقرير هي الرقابة واملضايقة واحتجاز الصحفيني واحتجاز املدافعني
عن حقوق اإلنسان واالعتداء عىل الصحفيني ،وقد بقيت عىل حالها تقري ًبا منذ العام
ترسخ تحديات الفضاء املدين يف املنطقة ،مع اختالف وحيد وهو
املايض ،ومام يشري إىل ّ
حلول االعتداءات عىل الصحفيني محل الرتهيب يف هذا التحليل األخري.

الرقابة

ما فتئت الرقابة تحتفظ مبكانتها كأكرث االنتهاكات املس ّجلة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا ،حيث تم توثيقها يف  14من أصل  19دولة.
أشكال مختلفة ،مبا يف ذلك حجب املواقع ،كام يف فلسطني عندما
ً
وقد اتخذت الرقابة
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أمرت املحكمة مزودي خدمة اإلنرتنت بحجب  59موق ًعا ،وتعليق ُعامن لحساب
“النسويات العامنيات” عىل تويرت ،والرقابة الشديدة يف معرض مسقط للكتاب ،2020
حيث صودرت ع ّدة كتب ملؤلّفني عامنيني و ُمنعت من العرض .أ ّما يف املغرب ،فقد س ّنت
السلطات قوانني للرقابة وتقييد التعبري عىل الشبكات االجتامعية .وجاء تعليق وإغالق
وسائل اإلعالم كتكتيك آخر ،كام جرى يف العراق عندما أمرت هيئة االتصاالت واإلعالم
بإغالق العديد من املحطات التلفزيونية واإلذاعية وتعليق أنشطة وكالة رويرتز ،ويف
مرص ،حيث سحبت السلطات اعتامد أحد الصحافيني وحذرت آخر من التغطية “بسوء
نية” .من جهة أخرى ،بعث املجلس األعىل لإلعالم املرصي ،برسالة تحذيرية إىل 16
موقع إخباري وحسابات عىل مواقع التواصل االجتامعي بشأن منشورات حول نرش
أخبار كاذبة عن فريوس كورونا ،تضمنت توجي ًها بحظر نرش أي معلومات غري البيانات
الرسمية لوزارة الصحة .ويف األردن ،أعربت منظامت املجتمع املدين عن قلقها من أن
تؤ ّدي القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد 19-إىل الحد بشكل
أسايس من حرية الناس يف تبادل املعلومات أو انتقاد طريقة تعامل الحكومة مع الوباء.

املضايقة

ُس ّجلت مضايقات من السلطة يف  11بلد ،منها إيران ،حيث قامت السلطات باستدعاء
واعتقال أعضاء املجتمع املدين والصحافيني وأشخاص عاديني استخدموا اإلعالم االجتامعي
النتقاد استجابة الحكومة مع انتشار وباء كوفيد .19-أ ّما يف لبنان ،فقد استُدعي عرشات
األشخاص والنشطاء للتحقيق حول مشاركتهم يف االنتفاضة الشعبية وكذلك بتهم تتعلّق
بحرية التعبري ،مثل الشتم والتشهري .ويف ليبيا وغريها ،اتخذت املضايقات شكل التدقيق
والتفتيش املنظم واملنهجي لألجهزة الشخصية من قبل قوات األمن التي استهدفت
النشطاء واملحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واإلعالميني واملدونني .ويف مرص،
داهمت السلطات منازل عائالت النشطاء واستدعتهم لالستجواب وقامت باحتجازهم.
وباملثل ،استهدفت أجهزة أمن الدولة يف اإلمارات العربية املتحدة أقارب ع ّدة مدافعني
عن حقوق اإلنسان من خالل سحب جنسيتهم ،ورفض تجديد وثائق هويتهم وحظر
سفرهم .وغال ًبا ما ت ُستخدم املضايقات القضائية ملعاقبة املعارضة والحد منها ،كام رأينا
يف إيران يف قضية املدافعة عن حقوق اإلنسان أتينا داميي ،التي ُحرمت من إطالق
رساحها يف يونيو  2020عىل الرغم من إمتامها مدة الخمس سنوات ،بعد أن ناورت
السلطات بإعادة فتح الدعاوى القضائية األخرى ضدها .وتع ّرض بعض الصحفيني لحظر
السفر يف اليمن.

أبرز االنتهاكات في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

.1الرقابة
 .2املضايقات
 .3احتجاز الصحافيني
 .4اعتقال املدافعني
عن حقوق اإلنسان
 .5الهجوم على
الصحافيني
اعتام َدا عىل  33تحديثًا تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة يف الفرتة من  12نوفمرب  2019إىل  31أكتوبر .2020
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اعتقال الصحافيني

استُخدم احتجاز الصحفيني يف كثري من األحيان لقمع املعارضة حول املنطقة ،كام هو
موثق يف تسعة بلدان.
فقد واصلت قوات األمن االعتقال املنهجي للصحفيني يف مرص وتذ ّرعت السلطات
بجائحة كوفيد 19-لتقييد التعبري بشكل أكرب .وجرى اعتقال مد ّونني يف تونس بعد
انتقادهم استجابة الحكومة للوباء عىل وسائل التواصل االجتامعي ،بينام احتجزت
السلطات األردنية الصحفي البنغالدييش املقيم يف األردن سليم عكاش بسبب تغطيته
لتأثري إجراءات اإلغالق عىل العامل البنغالديشيني املهاجرين .وقامت سلطنة ُعامن
باعتقال الصحافيني واحتجازهم لقيامهم بالنرش عىل وسائل التواصل االجتامعي ،ويف
العراق ،استُهدف صحافيون واعتقلوا أثناء تغطيتهم لحركة االحتجاج الشعبي املستمرة.
ويف اليمن ،ارتكبت مختلف أطراف النزاع انتهاكات ع ّدة ،منها اعتقال الصحافيني مفيد
أحمد الغيالين ورضوان الحشد ،والحكم عىل أربعة آخرين باإلعدام .ويف فلسطني ،تع ّرض
صحافيون لالعتقال من قبل القوات اإلرسائيلية والفلسطينية عىل حد سواء لتغطيتهم
قضايا تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة.

تطورات إيجابية

رغم قتامة الصورة ،كانت هناك بعض التطورات اإليجابية يف الفضاء املدين خالل العام.
يف البحرين ،جاء اإلفراج املرشوط عن نبيل رجب من السجن بعد سنوات من املنارصة
املستمرة للمجتمع املدين ،وقد أُفرج عن سجناء رأي آخرين ،لكن البعض ،مثل عبد
الهادي الخواجة ،ما يزال يف السجن .يف إيران ،تم تخفيف الحكم بالسجن مل ّدة  16عام
عىل املدافعة عن حقوق اإلنسان نرجس محمدي لدعوتها ضد عقوبة اإلعدام ،وذلك
يف ترشين األول/أكتوبر  ،2020مام أتاح إطالق رساحها .ويف تونس ،أيدت محكمة
االستئناف قرارات املحاكم السابقة ورفضت محاوالت الحكومة املستمرة منذ فرتة
طويلة إلغالق جمعية شمس املعنية بحقوق مجتمع امليم .ويف الكويت ،متت تربئة 13
مدافع عن حقوق اإلنسان من تهم تتعلق بعملهم يف الدفاع عن حقوق مجتمع البدون
املستبعدين ،بعد اعتقالهم واحتجازهم يف متوز/يوليو .2019

قصص إخبارية جيدة
عىل
املدين
املجتمع
تنمية
1
نحو إيجايب
تربئة أحد املدافعني عن
حقوق اإلنسان

1

إصدار حكم قضايئ إيجايب 1
اإلفراج عن املدافعني عن
حقوق اإلنسان
اعتام َدا عىل  33تحديثًا تم نرشها عىل سيفيكوس مونيتور للبلدان يف هذه املنطقة يف الفرتة ما بني  12نوفمرب  2019و  31أكتوبر  .2020تونس | تصوير نورفوتو  /غيتي إمييجز
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دول يف الواجهة :لبنان والعراق

مع استمرار الحركات االحتجاجية يف العراق ولبنان منذ ترشين األول/أكتوبر 2019
وطوال عام  ،2020تقوم السلطات ،وال سيام قوات األمن ،بتكثيف قمعها لحقوق
املتظاهرين والنشطاء والصحفيني.
شهد لبنان  4338نشاطًا جامع ًيا خالل حركة احتجاج مناهضة للحكومة ع ّمت البالد،
واجهتها السلطات برد عنيف وقمع متزايد للمتظاهرين والنشطاء املدنيني .وعىل الرغم
من االنفجار املد ّمر الهائل يف مرفأ بريوت يف آب/أغسطس  ،2020إال أن املجتمع املدين
الصامد تخطّى كل الصعاب ملواصلة تحركاته الجامعية للمطالبة باملساءلة الحكومية
والعدالة االجتامعية ،وسط استمرار استخدام القوة املميتة واملفرطة.

واملنظامت النسائية دو ًرا رئيس ًيا يف االحتجاجات من خالل تعبئة الناس وتنظيم احتجاجات
أيضا ،شاركت آالف النساء يف حركة االحتجاج الشعبي .من
نسائية محددة .ويف العراق ً
جهة أخرى ،يُظهر تواصل احتجاز املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت طالنب بالتمديد
تناقضا صار ًخا بني
املحدود للغاية للحقوق التي تتمتع بها النساء السعوديات اآلن
ً
الترصيحات العلنية للسلطات السعودية حول حقوق املرأة ومعاملتها املروعة للنساء
اللوايت تحملن هذه الحقوق.
هذا وتستمر تقارير سيفيكوس مونيتور بوصف دور املدافعات عن حقوق اإلنسان
وصمودهن يف املعركة من أجل الفضاء املدين وحقوق املرأة حول املنطقة.

ويف العراق انطلقت حركة احتجاجية شعبية منذ  1ترشين األول/أكتوبر  ،2019يطالب
فيها املحت ّجون تحسني الخدمات ووضع حد النتشار البطالة والفساد ،حيث يستمر توثيق
انتهاكات عديدة لحقوق اإلنسان ،تشري شدتها وحجمها إىل تراجع حاد يف الفضاء املدين.
خالل العام املايض ،نرش موقع سيفيكوس مونيتور تقري ًرا عن حملة قمع شاسعة لحرية
التعبري واستمرار استخدام القوة املميتة من قبل السلطات وامليليشيات املسلحة ،والتي
أ ّدت إىل سقوط كثري من القتىل والجرحى من املتظاهرين ،باإلضافة لالعتداءات املتكررة
وعمليات خطف واغتيال نشطاء وصحفيني ،واعتقاالت جامعية واحتجاز متظاهرين
ونشطاء وصحفيني ،وقطع اإلنرتنت بهدف إفشال حركة االحتجاج.

النساء :حصن حقوق اإلنسان املنيع يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

يظهر تحليل الوضع حول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مواصلة لعب النساء
دو ًرا رئيس ًيا يف منارصة الفضاء املدين وحقوق اإلنسان الشاملة ،وتع ّرضهن لالستهداف
الدائم بسبب عملهن السلمي يف مجال حقوق اإلنسان.
42
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الدول:

توصيات

ضامن أال تق ّيد اإلجراءات االستثنائية والترشيعات التي تصدر ملكافحة الجائحة،
َ
الحقوق األساسية املح ّددة ،مبا فيها الحق يف الحياة ،وحظ َر التعذيب
تحت أي ظرف،
أو عقوبة أخرى قاسية أو غري إنسانية أو مهينة ،واالعرت َاف أمام القانون وافرتاض
الرباءة.
ومتناسب مع
رضوري
التأكد من أن أي ترشيعٍ جرى س ّنه أو إجرا ٍء نُفّذ
ٌّ
ٌ
ألسباب منها العرق
احتياجات الصحة العامة ،وليس متييزيا بأي حال من األحوال،
ٍ
واالنتامء اإلثني والجنس والهوية الجنسية واللغة والدين واألصل االجتامعي،
ومحدود املدة وخاض ٌع لرقابة كافية من الهيئة الترشيعية واملحاكم عىل السواء.
كامل عىل النحو الوارد يف القانون
ضامن الحق يف حرية التجمع السلمي ضامنًا ً
دوري عىل أي قيو ٍد مفروض ٍة عىل
تقييم
واملعايري الدولية .وينبغي ضامن إجراء ٍ
ٍّ
التجمعات العامة لتحديد ما إذا كان استمرارها رضوريا ومتناسبا يف ضوء حالة
الطوارئ الصحية.

إىل أم ٍر تصدره سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ،ووفقا لإلجراءات القانونية الواجبة
ومعايري الرشعية والرضورة واملرشوعية .ويجب أيضا أال تذعن الرشكات ملطالب
فرض الرقابة التي ال تتوافق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
الحفاظ عىل إمكانية الوصول املوثوق وغري املقيد إىل اإلنرتنت والتوقف عن تعطيل
شبكة اإلنرتنت الذي مينع الناس من الحصول عىل املعلومات والخدمات األساسية
خالل األزمة .وال ميكن تربير القيود املفروضة عىل إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت
بأسباب تتعلق بالنظام العام أو األمن القومي.
إبطال أي ترشيع يج ّرم أشكال التعبري بنا ًء عىل مفاهيم غامضة مثل «األخبار
الزائفة» أو املعلومات املغلوطة املتصلة بجائحة كوفيد ،19-ألن تلك القوانني ال
تتوافق مع رشطَي املرشوعية والتناسب.
االعرتاف رصاح ًة بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني ومرشوعيته
وإعادة تأكيده ودعم عملهم عالني ًة .وينبغي اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتعزيز بيئة
آمنة ومواتية للمجتمع املدين يسودها االحرتام ،والعمل مع هذه الفئات إلحداث
آليات حامئية وطنية فعالة تستجيب الحتياجات أولئك املعرضني للخطر.

استعراض التدريب الحايل يف مجال حقوق اإلنسان املوجه لقوات الرشطة واألمن
بدعم من منظامت املجتمع املدين املستقلة ،لتعزيز التطبيق
وتحديثه عند الرضورةٍ ،
املتسق للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعايري الدولية خالل االحتجاجات ،مبا
يف ذلك مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية.
وينبغي أن يقرتن ذلك بضامن املساءلة عند حدوث انتهاكات خالل تعامل الرشطة
مع االحتجاجات.

ٍ
انتهاكات
اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل التصدي لإلفالت من العقاب عند ارتكاب
ٍ
مستقل
تحقيق
ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني ،مع ضامن إجراء
ٍ
ورسيعٍ يف تلك االنتهاكات ومحاكمة الجناة.

ضامن صون حرية التعبري بكل األشكال عن طريق مواءمة كافة الترشيعات الوطنية
مع القانون واملعايري الدولية واالمتناع عن وضع الرقابة عىل وسائل التواصل
االجتامعي ووسائل اإلعالم التقليدية .وينبغي أن تكون القيود املفروضة مستند ًة

اإلفراج عن املدافعني عن حقوق اإلنسان املحتجزين بسبب عملهم يف مجال حقوق
اإلنسان ،وأي ٍ
شخص ُمحت َج ٍز بصورة غري قانونية؛ إذ يواجه األشخاص القابعون يف
خاص خطر اإلصابة بكوفيد.19-
السجون أو غريها من مراكز االحتجاز بوج ٍه ٍّ

املنهجية
الفضاء املدين يتدهور
كوفيد :19-ذريعة للقمع
محارصة املعلومات
التشابه واالختالف بني
األقاليم
ا ٔزمة متفاوتة
بارقة ا ٔمل
ا ٔفريقيا
األمريكتني
الهادي
ا ٓسيا واملحيط
ٔ
ا ٔوروبا وا ٓسيا الوسطى
الرشق األوسط وشامل
ا ٔفريقيا
توصيات
التصنيف اإلقليمي
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الهيئات الدولية واإلقليمية:

الضغط عىل الدول إلبطال الترشيعات املق ّيدة التي ال تتوافق مع القانون واملعايري
الدولية فيام يتعلق بحامية حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية
التعبري ،أو إدخال تعديالت جوهرية عليها.

حامية الفضاءات وفتحها للمجتمع املدين من أجل املنارصة واملشاركة يف اتخاذ
القرارات .وينبغي تعزيز اآلليات املوجودة ووضع آليات جديدة من أجل التصدي
لألعامل االنتقامية التي تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يتعاونون
مع اآلليات الدولية واإلقليمية.
اتخاذ اإلجراءات الرضورية لضامن عدم تعرض النشطاء والجهات الفاعلة يف املجتمع
املدين للخطر بسبب املعلومات التي يدلون بها والتنديد عالنية بالدول التي تفرض
القيود عىل املشاركة يف املجتمع املدين.

الجهات املانحة:

تقديم الدعم األسايس الطويل األجل وغري املقيد للمجتمع املدين يف البلدان التي

الفلبني | تصوير عزرا أكيان  /غيتي إمييجز

يواجه فيها املجتمع املدين قيودا متزايدة من الدول .وينبغي أن يقدم املمولون
دعام محددا للفئات القامئة بأنشطة املنارصة يف البلدان التي يشهد فضاؤها املدين
إغالقا متسارعا.
اعتامد نُهج تشاركية إزاء تقديم املنح .وينبغي إرشاك منظامت حقوق اإلنسان
يف وضع الخطط وإجراء تقييامت للوضع مع منظامت املجتمع املدين ،ومواصلة
االنخراط يف كل مرحل ٍة من املراحل ،مبا يف ذلك عند منح التمويل ،لوضع اسرتاتيجيات
التك ّيف وإعادة التخصيص مع الجهات املتلقّية للمنح عندما تتطلبها بيئة ٍ
عمل
صعبة.
إعطاء األولوية لألمن .ففي القضايا الحساسة ،ال بد أن توازن الجهات املانحة
بني الشفافية واالحتياجات األمنية .وعندما يُج ّرم عمل املجتمع املدين والعمل
الحقوقي ،يخضع املدافعون للمراقبة أو يواجهون مضايقات باستمرار ،وقد يكون
من الرضوري االستمرار يف حجب املعلومات الرئيسية مثل الهوية والعمل واألنشطة
واملكان .وينبغي دعم الربامج لضامن حصول املدافعني عىل التدريب واملهارات
واملعدات املالمئة إلنجاز عملهم بأمان.
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ٔ
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التصنيف اإلقليمي
مفتوح
مق ّيد
معرقل
قمعي
مغلق

أفريقيا :أنغوال ،بنني ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،الكامريون ،الرأس األخرض ،جمهورية
إفريقيا الوسطى ،تشاد ،جزر القمر ،ساحل العاج ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،جيبويت ،غينيا
االستوائية ،إريرتيا ،إثيوبيا ،الغابون ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساو ،كينيا ،ليسوتو ،ليبرييا ،مدغشقر،
مالوي ،مايل ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،ناميبيا ،النيجر ،نيجرييا ،جمهورية الكونغو ،رواندا ،سان
تومي وبرينسيبي ،السنغال ،سيشيل ،سرياليون ،الصومال ،جنوب إفريقيا ،جنوب السودان ،السودان،
إيسواتيني (سوازيالند) ،تنزانيا ،توغو ،أوغندا ،زامبيا ،زميبابوي.
األميركيتني :أنتيغوا وبربودا  ،األرجنتني  ،جزر البهاما ،بربادوس ،بليز ،بوليفيا ،الربازيل،
كندا ،تشييل ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوبا ،دومينيكا ،جمهورية الدومينيكان ،إكوادور ،السلفادور،
غرينادا ،غواتيامال ،غويانا ،هايتي ،هندوراس ،جامايكا ،املكسيك ،نيكاراغوا ،بنام ،باراغواي ،بريو ،سانت
لوسيا ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سورينام ،ترينيداد وتوباغو ،الواليات
املتحدة األمريكية ،أوروغواي ،فنزويال.
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آسيا واحمليط الهادئ:أفغانستان ،أسرتاليا ،بنغالديش ،بوتان ،بروناي دار السالم،
كمبوديا ،الصني ،فيجي ،الهند ،إندونيسيا ،اليابان ،كرييبايت ،الوس ،ماليزيا ،جزر املالديف ،جزر مارشال،

ميكرونيزيا ،منغوليا ،ميامنار ،ناورو ،نيبال ،نيوزيلندا ،كوريا الشاملية ،باكستان ،باالو ،بابوا غينيا
الجديدة ،الفلبني ،ساموا ،سنغافورة ،جزر سليامن ،كوريا الجنوبية ،رسيالنكا ،تايوان ،تايالند ،تيمور
الرشقية ،تونغا ،توفالو ،فانواتو ،فيتنام.
أوروبا وآسيا الوسطى :ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،بيالروسيا ،بلجيكا،
البوسنة والهرسك ،بلغاريا ،كرواتيا ،قربص ،جمهورية التشيك ،الدمنارك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا،
أملانيا ،اليونان ،املجر ،أيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا ،كازاخستان ،كوسوفو ،قريغيزستان ،التفيا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،مقدونيا الشاملية ،مالطا ،مولدوفا ،موناكو ،الجبل األسود ،هولندا ،الرنويج ،بولندا،
الربتغال ،رومانيا ،روسيا ،سان مارينو ،رصبيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا ،السويد ،سويرسا ،طاجيكستان،
تركيا ،تركامنستان ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة ،أوزبكستان.
الشرق األوسط وشمال إفريقيا :الجزائر ،البحرين ،مرص ،إيران ،العراق ،إرسائيل،
األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،املغرب ،عامن ،فلسطني ،قطر ،اململكة العربية السعودية ،سوريا ،تونس،
اإلمارات العربية املتحدة ،اليمن.
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