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سيفيكوس مونيتور هو تعاوٌن بحثيٌّ مستمر بني تحالف املجتمع املدين العاملي سيفيكوس وأكرث من 20 منظمة بحثية رشيكة ساهمت مبعظم البيانات التي يستند إليها هذا التقرير. وميكن االطالع عىل قامئة كاملة لرشكائنا هنا.
يعرِب فريق سيفيكوس مونيتور عن امتنانه العميق لخربة وتوجيهات اللجنة االستشارية التي راجعت كافة التغيريات املقرتَحة يف التقييامت وقّدمت التوجيه واملشورة بوجه عام. وأما األعضاء الحاليون يف اللجنة االستشارية فهم: بيتي بارخا وسيلك فايفر 

ونوى فييل وديان أويانغودا ومرياي توشيمينينا. 

فريق البحث يف سيفيكوس مونيتور: ماريانا بياللبا باريتو، وجوزيف بنديكت، وديبورا لياو، وسيلفيا مباتارو، وآريت ناريس، وإيني فان سيفرين، وجولييتا زوربريغ.
املحرر: أندرو فريمني

التحرير/التدقيق اللغوي: مارغريت فيش وبويب جو تراوت
التصميم والتخطيط: دييغو لوبيز وماثيو ريدينغ سميث

فريق سيفيكوس: ديفيد كود وماويثو نكولومبا ومانديب تيوانا 

هذا العمل ُمرخَّص مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي نَسب املصنَّف - الرتخيص باملثل 4.0 دويل. اآلراء املعربَّ عنها هي آراء األمانة العامة لسيفيكوس وال تعكس بالرضورة وجهات نظر رشكاء البحث يف سيفيكوس مونيتور.

شكر وتقدير

https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


قامئة املحتويات

إيران: امرأة تقف فوق سيارة بينام يشق اآلالف طريقهم نحو مقربة أييش يف مدينة سقز ، مسقط رأس مهسا أميني )تويرت(

4 املنهجية  

5 بيانات إحصائية 

9 أساليب القمع  

جوانب مرشقة  12

15 أزمة متفاوتة  

أفريقيا   16

األمريكتان 25
منطقة آسيا واملحيط الهادئ  32

    40 الوسطى  وآسيا  أوروبا 

49 أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 

التوصيات 56

58 اإلقليمي  التصنيف 



4

يهدف سيفيكوس مونيتور إىل تقديم تقييٍم شامٍل عن الظروف املواتية ألنشطة املجتمع املدين داخل البلدان ومع 
مرور الوقت. ويحلل الفضاء املدين الذي يعرَّف بكونه احرتام حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية 

التعبري يف السياسة والقانون واملامرسة، ومدى حامية الدولة هذه الحقوق األساسية.

ويف محاولٍة لتحديد هذه الديناميات عىل الصعيد العاملي، تتعامل أكرث من 20 منظمة ذات خربة بحثية من 
جميع أنحاء العامل مع سيفيكوس مونيتور بهدف تقديم قاعدة البيانات الالزمة للعمل عىل تعزيز الفضاء املدين.

وتضم املستجدات املتعلقة بالفضاء املدين التي يقدمها رشكاء البحث يف سيفيكوس مونيتور معلوماٍت نوعية 
ورسدية عن حالة الفضاء املدين يف البلد املعني. وتنبني املعلومات النوعية عىل مجموعة من األسئلة التوجيهية 
وتُجمع بيانات النتائج من جملة من املصادر األساسية والثانوية. ويف كثري من الحاالت، تصدر أحدث البيانات 
الخاصة بكل بلد مبارشًة من املجتمع املدين بنفسه يف البلد املعني. وأما يف البلدان التي تخلو من رشكاء البحوث، 
فيعتمد سيفيكوس مونيتور عىل مجموعة متنوعة من املصادر األخرى الوطنية واإلقليمية والدولية إلعداد تحليٍل 

عن الفضاء املدين.

وبعد ذلك، يقوم فريق سيفيكوس بالتحقق من أحدث البيانات باعتامد طريقة التثليث والتأكد منها ووسمها. 

االنتهاكات  أكرث  بتحليل  لنا  البيانات ويسمح  الواردة يف أحدث  املعلومات  الوسم عىل تصنيف  نظام  ويساعد 
والقيود شيوعا والتي تواجهها فئات املجتمع املدين والنشطاء والصحفيون عند الدفاع عن حقوقهم وكذا التطورات 

اإليجابية املتعلقة بالفضاء املدين. 

ونرش رشكاء البحث بشكل جامعي ما مجموعه 493 مستجدا عن الفضاء املدين ما بني 1 كانون الثاين/يناير 2022 
و31 كانون األول/ديسمرب 2022، وهو ما اعتمد عليه التحليل الوارد يف هذا التقرير. 

مة يف أحدث البيانات عن الفضاء املدين، يُْصدر سيفيكوس مونيتور نقاط  وإضافًة إىل املعلومات النوعية املقدَّ
وتصنيفات للفضاء املدين لـ197 بلدا وإقليام بهدف إجراء مقارنات عىل الصعيد العاملي ورصد االتجاهات مع 
مرور الوقت. ويُصنَّف الفضاء املدين يف كل دولٍة يف إحدى الفئات الخمس -مفتوحا أو مقيّدا أو معرقال أو قمعيا 
أو مغلقا- بناًء عىل منهجية تجمع بني العديد من مصادر البيانات املتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية 
ورقتنا  إىل  الوصول  األساسية. وميكن  الحريات  تلك  الدولة يف حامية  وواجب  التعبري  السلمي وحرية  التجمع 

املنهجية بشأن التصنيف هنا.

 حرية التجمع
السلمي

 حرية تكوين
اجلمعيات

حرية
التعبير 

 واجب الدولة في

حماية

املنهجية

بيانات إحصائية

أساليب القمع

جوانب مرشقة

أزمة متفاوتة

أفريقيا

األمريكتان

منطقة آسيا واملحيط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

التوصيات

التصنيف اإلقليمي 

املنهجية

مغلق قمعي معرقل مقّيد مفتوح 

https://monitor.civicus.org/whatiscivicspace/
https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://monitor.civicus.org/newsfeed
https://monitor.civicus.org/updates/
https://monitor.civicus.org/updates/
https://monitor.civicus.org/methodology/
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تفاقم أزمة الفضاء املدين 

تتخذه من إجراءات ويطالبون  الحكومات عام  اإلنسان  املدين واملدافعون عن حقوق  املجتمع  يسائل نشطاء 
باالمتثال لاللتزامات املتعلقة بحقوق اإلنسان وفًقا للمعايري الدولية. وتقرتن هذه الجهود مبخاطر كبرية. ففي 
العديد من البلدان، قد تفيض مامرسة الحريات األساسية املتمثلة يف حرية تكوين جمعيات والتجمع السلمي 
الفضاء املدين، مع وجود مزيد من األشخاص  والتعبري إىل عواقب وخيمة. وشهد عام 2022 تراجعا خطريا يف 
الذين يعيشون يف بلدان ذات فضاء مدين مغلق أكرث من ذي قبل، عىل النحو الذي وثّقه سيفيكوس مونيتور. 
فقد تعرّضت نسبة مثانية وعرشين يف املئة من سكان العامل -أي نحو ملياَري شخص- ملستويات عالية من القمع. 

3.2%

14.9%11.3%

42.2%

28.5%

مفتوح

مقيد

مغلق

قمعي

معرقل
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42 38

50 27

مفتوح

مقيد

مغلق

قمعي

معرقل

بالنسبة للبلدان يف منطقة البحر الكاريبي، أنتيغوا وبربودا وبهاماس ودومينيكا وسورينام، أضاف سيفيكوس مونيتور مؤرشات أخرى هذا العام مقارنًة بعام 2021، وبالتايل ُيعزى تغرّّي التصنيف إىل معلومات 
إضافية وليس الوضع عىل أرض الواقع.

ومنذ التقرير السابق املعنون »سلطة الشعب تحت الهجوم« الذي نرُش يف كانون األول/ديسمرب 2021، شهد 
الوضع مزيًدا من الرتاجع: فقد تغريت تصنيفات الفضاء املدين يف 25 بلًدا يف السنة املاضية، حيث تدهور يف 15 

بلًدا وتحّسن يف 10 بلدان فقط.1 

ويشري آخر تحديث لتصنيفات سيفيكوس مونيتور الُقطرية يف آذار/مارس 2023 إىل أن املجتمع املدين يواجه بيئة 
عمل تزداد عداًء. وتُظهر البيانات وجود فضاءات مدنية مغلقة يف 27 بلًدا أو إقلياًم، وفضاءات قمعية يف 50 بلًدا، 
وفضاءات معرقلة يف 40 بلًدا، مام يعني فرض قيوٍد صارمٍة عىل الحريات األساسية يف 117 من أصل 197 بلًدا 

وإقلياًم. ويف املقابل، ُصنف 42 بلًدا عىل أنها ذات فضاء مدين مقيّد وحصل 38 بلًدا فقط عىل تصنيف مفتوح.

أين يعيش سكان العامل؟بيانات إحصائية

استناًدا إىل بيانات سكان العامل الصادرة عن البنك الدويل لعام 2021

املنهجية

بيانات إحصائية

أساليب القمع

جوانب مرشقة

أزمة متفاوتة

أفريقيا

األمريكتان

منطقة آسيا واملحيط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

التوصيات

التصنيف اإلقليمي 
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أزمة الفضاء املدين: قصة متوقعة

ال ينبغي أن يكون تدهور ظروف الفضاء املدين املتواصل مفاجئا، نظرا إىل توقّع نشطاء وهيئات مراقبة حقوق 
املراقبة  قامئة  وشملت  املدين.  املجتمع  عىل  املفروضة  القيود  مستوى  تزايد  البلدان  من  العديد  يف  اإلنسان 
لسيفيكوس مونيتور أغلب البلدان التي يجري تراجع تصنيفها عىل مدى السنوات املاضية كمؤرش عىل الرتاجع 

الرسيع لظروف الفضاء املدين. 

ويف عام 2022، تراجع تصنيف خمسة بلدان إىل أسوأ فئة، وهي ميامنار وهونغ كونغ وأفغانستان وطاجيكستان 
وروسيا بحيث يُصنف حاليا فضاؤها بكونه مغلًقا. وتراجع تصنيف ليسوتو وغواتيامال وتونس إىل فئة الفضاء 

القمعي، يف ظل استمرار تدهور ظروف عمل املجتمع املدين يف تلك البلدان. 

وإضافًة إىل ذلك، تراجع تصنيف ثالثة بلدان بفئة واحدة والتحقت بفئة الفضاء املعرقل، وهي غانا واليونان 
واململكة املتحدة. وتُصنَّف قلة قليلة من البلدان بكونها فضاًء مفتوًحا ومقيًّدا يف أفريقيا، وخرجت حاليًا غانا 
أيًضا من تلك الفئة وتُصنَّف اآلن بكونها فضاًء معرقاًل، يف ظل تزايد االعتداءات عىل الصحفيني خالل السنوات 

املاضية، مبا يف ذلك االعتداءات الجسدية وعمليات االحتجاز التعسفي واملتابعات القضائية. 

وعىل الرغم من أن أوروبا تضم أكرب عدٍد من البلدان املصنفة عىل أنها فضاء مفتوح، فإن تراجع تصنيف بلَدين 
أوروبيَني يف الوقت الراهن إىل فئة الفضاء املعرقل يربز أيًضا عدم وجود منطقٍة مبنأى عن الوسائل القمعية التي 
تستخدمها الحكومات لكبح الحريات املدنية. وعىل مدى السنوات الخمس املاضية، تراجع تصنيف مثانية بلدان 

أوروبية يف ظل تدهور ظروف الفضاء املدين. 

أنتيغوا وبربودا
دومينيكا
سورينام
قربص
غانا
اليونان
اململكة املتحدة
غواتيامال
ليسوتو
تونس
أفغانستان
هونج كونج
ميامنار
روسيا
طاجيكستان

تراجع في التصنيف

مفتوح مقّيدمعرقلقمعيمغلق

املنهجية

بيانات إحصائية

أساليب القمع

جوانب مرشقة

أزمة متفاوتة

أفريقيا

األمريكتان

منطقة آسيا واملحيط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

التوصيات

التصنيف اإلقليمي 

https://monitor.civicus.org/Watchlist/
https://monitor.civicus.org/Watchlist/
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هل ِمن تحّسن هاميش إىل تغيري منهجي؟ 

انتقل  املثالية. فقد  أبعد ما يكون عن  الوضع  أن  إال  بلدان يف عام 2022،  تقّدم تصنيف عرشة  الرغم من  عىل 
تصنيف بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان من فضاء مغلق إىل فئة الفضاء القمعي، مع أن 
الناس يف تلك البلدان مازالوا يواجهون قيوًدا صارمًة عندما يعربون عن رأيهم برصاحة أو يحتجون. ولوحظت بعض 
أوجه التحسني يف تلك البلدان الثالثة، ولكن مازالت التغيريات الهيكلية واملنهجية التي تتيح بيئة مواتية للمجتمع 
املدين معلقًة. انتقل تصنيف الفضاء املدين يف ساحل العاج من كونه قمعيا إىل معرقل، وذلك يرجع بوجٍه خاصٍّ إىل 
انخفاض انتهاكات الفضاء املدين املُبلَّغ عنها مقارنًة بعام 2020 الذي اتسم بفرتة انتخابية كانت محل نزاع وجدل 

كبرَيين.

 وشهد بَلدان يف األمريكتني -هام شييل والواليات املتحدة- تحسًنا، باالنتقال من تصنيف فضائهام املدين بأنه 
معرقل إىل مقيّد مع فتح تغيريات يف القيادة السياسية املجاَل لحامية الفضاء املدين عىل نحو أفضل. 

يف أوروبا ، حّسنت جمهورية التشيك والتفيا تصنيفها من مقيّد إىل مفتوح. تّم توثيق بعض التغيريات اإليجابية 
يف ظّل حكومة رئيس الوزراء بيرت فياال. عىل سبيل املثال ، مرشوع مقرتح ترشيعي سيعزز استقاللية التحرير يف 
التلفزيون التشييك. يف التفيا ، أفاد املجتمع املدين بوجود بيئة مواتية بشكل عام ، مع مشاركة منظامت املجتمع 
املدين بشكل أكرب يف صنع القرار. أظهرت املساحة املدنية يف أرمينيا تحسينات ، ال سيام بعد ثورة 2018 ، مام 

أدى إىل تغيري التصنيف من معرقل إىل مقيّد.

السياسات  يف  تغيريات  إلجراء  حاجٌة  هناك  مازالت  ولكن  املدين،  الفضاء  لفتح  ُمتخذة  خطوات  بأي  ويُرحَّب 
واملامرسات التي ستتيح التمتع الكامل بالحريات املدنية وحاميتها. ولتحقيق مجتمعات أكرث انفتاحا ودميقراطية 
العمل ومساءلة  املدين حرية  املجتمع  أن ميلك  املنهجي، يجب  التغيري  إىل  الصغرية  التحسينات  واالنتقال من 

الحكومات. 

جزر البهاما
الجمهورية التشيكية

التفيا
أرمينيا
تشييل

الواليات املتحدة األمريكية
ساحل العاج

بوروندي
جمهورية افريقيا الوسطى

جنوب السودان

مفتوح مقّيدمعرقلقمعيمغلق

حتسن في التصنيف

املنهجية

بيانات إحصائية

أساليب القمع

جوانب مرشقة

أزمة متفاوتة

أفريقيا

األمريكتان

منطقة آسيا واملحيط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

التوصيات

التصنيف اإلقليمي 
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وسيلة  املضايقات  املدين:  املجتمع  لنشطاء  املتكرر  االستهداف 
لخنق املعارضة

املجتمع  نشطاء  مضايقة  2022 هي  عام  شيوعا خالل  مونيتور  سيفيكوس  وثقها  التي  االنتهاكات  أكرث  كانت 
املدين والصحفيني2. فخالل السنوات الخمس املاضية، انترش استخدام الدولة، وكذا عىل نحو متزايد جهاٌت فاعلٌة 
من غري الدول، لهذا األسلوب يف جميع أنحاء العامل ملنع النشطاء ومنظامت املجتمع املدين من مواصلة عملهم 
وإسكات أي شكٍل من أشكال املعارضة والنقد. وارتفع عدد البلدان التي ُوثقت فيها مضايقة النشطاء من 65 
بلًدا يف عام 2018 إىل 106 يف عام 2022. وإضافًة إىل ذلك، يُستخدم هذا األسلوب عىل نطاٍق واسعٍ يف جميع 
البلدان، من تلك املصنفة عىل أنها ذات فضاء مفتوح إىل مغلق، وبالتايل أصبح أداًة شائعة االستخدام، بغض 

النظر عن مستوى حامية الحقوق يف البلد.

وعىل الرغم من النظر إىل التضييق باعتباره شكال أقل وضوًحا من أشكال القمع واستخدامه يف بعض الحاالت عن 
ا يف ردع املدافعني عن حقوق اإلنسان عن  قصد لكيال يرتك أثرا كبريا ويضمن اإلفالت من العقاب، فإنه فعاٌل جدًّ
مامرسة عملهم ويقيّد بشكل اسرتاتيجي الفضاء املتاح أمام منظامت املجتمع املدين للقيام بعملها. ومن أشهر 
األمثلة عىل استخدام ذلك األسلوب كوبا التي يتعرض فيها املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون للمضايقة 
بطريقٍة منهجيٍة. فعىل سبيل املثال، خالل شهَري أيلول/سبتمرب وترشين الثاين/نوفمرب 2022، أبلغ العديد من 
املدافعني عن حقوق اإلنسان عن تعرّضهم ألشكال متعددة من املضايقات إلجبارهم عىل إغالق منظامتهم أو 
االستقالة من مناصبهم. وتعرّضت أرسة الريتزا ديفرسنت، مديرة منظمة كوباليكس )Cubalex( ملضايقات من 
السكن  الدعم بخصوص  تتلقى  أنها لن  بأنهم أخربوا والدة ديفرسنت  تقارير  الذين أوردت  الدولة  أفراد أمن 

والرعاية الصحية إال إذا استقالت ابنتها من كوباليكس.  

وتندرج فيتنام ضمن بلدان أخرى ذات فضاء مدين مغلق ُوثق فيها استخدام هذا األسلوب، حيث يخضع مئات 
النشطاء واملعارضني لإلقامة الجربية غري املحددة وحظر السفر دون إشعار مسبق وأشكال أخرى من املضايقات. 
ويف أوزباكستان، متارس الرشطُة الضغَط والتضييق عىل املدونني بتفتيش منازلهم وبعث رسائل تهديد بسبب 
كتابة مقاالت نقدية. وإضافًة إىل ذلك، تستخدم الرشطة واألجهزة األمنية هذا األسلوب ملنع الصحفيني من مواصلة 
تقديم التقارير عن القضايا الحساسة واملثرية للجدل. ويف أذربيجان، استدعت الرشطة صحفيًّا بعد نرشه مقاالت 
عن الجيش. وباملثل، استدعت الرشطة الوطنية يف تيمور-ليشتي صحفيَّني بعد نرش تقريَرين عن طلب وزيٍر 
إقالة مدير املخابرات الداخلية يف جهاز املخابرات الوطني. ويف األرجنتني، تلّقت صحفية أمرا قضائيا بالتوقف 
عن التحدث عالنيًة بخصوص قضية متعلقة باالعتداء عىل طفل، ومع أنها امتثلت لألمر، إال أن السلطات أمرت 
مبداهمة منزلها وصادرت أدوات عملها. وفضاًل عن املضايقات املبارشة للصحفيني، احتجزت سلطات بنغالديش 

أهايل صحفيني يقّدمون تقارير من خارج البلد. 

وكام ذُكر آنفا، فإن هذا األسلوب واسع االنتشار، مبا يف ذلك يف البلدان التي تكفل مستويات أعىل من الحامية 
الحقوقية. ففي الربتغال والسويد مثال، يواجه الصحفيون مضايقات دورية، ويف أملانيا، قد يواجه الصحفيون 

مضايقات من الدولة وجهات فاعلة أخرى عند تقديم تقارير عن االحتجاجات. 

، كام تستهدف أرسهم أيًضا يف كثري من األحيان.  وتستهدف املضايقات ذات الطابع الجنساين النساء بشكٍل خاصٍّ
لتهديدات   )Women for Peace( السالم«  أجل  من  »نساء  الرصبية  املنظمة  يف  الناشطات  تعرّضت  ولطاملا 
وهجامت سيربانية بعد انتقاد تخصيص أموال من ميزانية املدينة ملعتٍد مداٍن لفتح مكتب جديد للنجدة ملكافحة 
العنف األرسي. ويشري أحد التهديدات رصاحًة إىل بنات وأحفاد إحدى الناشطات. ويسلط تقريٌر صدر مؤخرا 

الضوء أيضا عىل تعرض النساء يف مناصب سياسية للتحيز الجنساين واملضايقات عىل اإلنرتنت يف مونتينيغرو.

وقد متّهد املضايقات، يف بعض الحاالت، الطريق أمام جامعات مسلحة الرتكاب أعامل عنف. ففي لبنان مثال، 
تعرّضت مقدمة الربنامج التلفزيوين »فشت خلق« الذي يُعرض عىل تلفزيون الجديد داليا أحمد واملمثلة جوانا 
كريك ملضايقات عىل وسائل التواصل االجتامعي بعد بث فقرة ساخرة يف الربنامج عىل إثر مقتل جندي أيرلندي 
التلفزيونية وفتح  القناة  من جنود حفظ السالم يف جنوب لبنان. وألقى مسلحون قنبلة مولوتوف عىل مبنى 

مسلحون مجهولون النار عىل املبنى. 

وتؤثر املضايقات عىل السالمة البدنية لنشطاء املجتمع املدين والصحفيني وأمنهم الرقمي وصحتهم النفسية. ومع 
ذلك، يواصل الكثريون العمل رغم آثارها عىل حياتهم وآثارها املحتملة عىل حياة أهاليهم.

ر مفهوم التضييق باعتباره االستهداف املتكرر ملدافعٍ عن حقوق اإلنسان أو صحفيٍّ أو منظمة مجتمع مدين، من خالل سلوك غرّي مرغوب فيه وبنية إعاقة ذلك املدافع الحقوقي أو تلك املنظمة عن  2 ُيصوَّ

مامرسة حقٍّ من الحقوق املدنية أو أكرث

غواتيامال: مصورة تحمل الفتة عليها  #لن يسكتونا )تصوير خوان أوردونيز / AFP  عرب جيتي إمياجز(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/01/cuban-authorities-harassing-journalists-and-activists-force-them-renounce-their-work/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/17/vietnamese-activists-face-tax-evasion-charges-movement-restrictions-and-increasing-censorship/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/07/civic-freedoms-remain-highly-restricted-karakalpakstan-protests-turn-violent-bloggers-and-activists-targeted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/12/new-laws-impose-stiffer-restrictions-csos-media-journalist-killed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/31/protesters-criminalised-timor-leste-while-journalists-continue-face-harassment/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/29/argentina-journalists-harassed-and-threatened/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/22/bangladeshi-government-brutally-cracks-down-opposition-rallies-well-journalists-and-dissidents/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/06/journalist-detained-swedish-police-six-hours-strip-searched/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/youth-climate-protesters-detained-massive-cyber-security-attack-media-outlets/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/woman-journalist-attacked-second-time/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/17/labour-unions-face-pressure-mounting-attacks-journalists-and-activists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/28/banks-stage-strikes-amid-crippling-economic-crisis-several-arson-attacks-against-media-outlets/
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تقويض الحق يف االحتجاج: االحتجاز أسلوب ملنع االحتجاجات وعرقلتها

تُظهر نتائج سيفيكوس مونيتور حملًة قمعيًة مستمرًة عىل الحق يف التجمع السلمي عىل مدى السنوات الخمس املاضية. وبلغت القيود املفروضة عىل حرية التجمع السلمي ذروتها خالل جائحة كوفيد-19. وكان احتجاز املتظاهرين 
أبرز انتهاٍك للفضاء املدين وثّقه سيفيكوس مونيتور يف عاَمي 2020 و2021. 

ويف عام 2020، عندما أُعلن عن جائحة كوفيد-19 وبدأت القيود تُفرض عىل حرية التنقل يف مناطق مختلفة من العامل، تبني لسيفيكوس مونيتور أن السلطات احتجزت نشطاء بسبب أعامل احتجاجية يف 97 بلًدا عىل األقل. ودفعت 
الدول بشكٍل كبريٍ باتجاه ترشيعات الطوارئ لتقييد الحريات املدنية وسنت قوانني مل تكن تتامىش مع املعايري الدولية ذات الصلة بحامية الحقوق. ومع السجون املكتظة بسبب األعداد الكبرية لحاالت االحتجاز الناجمة عن انتهاك 

قوانني الطوارئ، أصبح من الواضح أن ما تُطلق عليه بعض الحكومات االستجابة الصحية الطارئة لجائحة كوفيد-19 كان يُستخدم إلسكات املعارضني وكذريعة لتقييد مجموعة من الحقوق منها حرية التجمع السلمي.

ويف عام 2022 الذي تزامن مع السيطرة عىل الجائحة، استمر سيفيكوس مونيتور يف توثيق االحتجاز التعسفي للمتظاهرين. فمن أصل 133 بلًدا ُوثقت فيها االحتجاجات، احتُجز متظاهرون يف 90 بلًدا بسبب مامرسة حقهم يف التجمع 
السلمي. وعىل نحو مقلق، يُصنَّف 25 بلًدا من تلك البلدان عىل أنها ذات فضاء مدين مفتوح أو مقيّد، مام يظهر أنه حتى البلدان التي متلك نسبيا ترشيعات متكينية ومؤسسات دميقراطية ليست محصنة من االعتداءات ذات الدوافع 

السياسية عىل حرية التجمع السلمي.

روسيا: ضباط الرشطة يحتجزون رجالً يحمل ملصق كتب عليه: “ال للحرب” )تصوير مساهم /  جيتي إمياجز(
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عن  النظر  بغض  البلدان،  معظم  يف  املتظاهرين  ضد  التعسفي  االحتجاز  يُستخدم  باملضايقات،  يتعلق  وفيام 
تصنيف فضائها املدين. ويُستخدم أيًضا لتفادي وعرقلة االحتجاجات ذات الطبيعة السياسية واملامرسات التي 
ارتفاع  إزاء  الخدمات، والتعبري عن السخط  تدعو إىل تغيريات اجتامعية واقتصادية، واملطالبة بتحسني تقديم 

األسعار وتكلفة املعيشة. 

ويف إيران، نُظمت موجٌة من االحتجاجات منذ أيلول/سبتمرب 2022، عقب وفاة امرأة إيرانية كردية -محساء 
أميني- أثناء احتجازها لدى الرشطة، بعدما اعتقلتها رشطة األخالق اإليرانية بسبب انتهاك قواعد اللباس الصارمة 
يف البلد. وجوبهت تلك االحتجاجات الواسعة النطاق بحملة قمعية مميتة وعنيفة، مع احتجاز أكرث من 18 ألف 

متظاهر بحلول منتصف كانون األول/ديسمرب 2022. 

ويف الصني التي ال تُعّد فيها االحتجاجات الواسعة النطاق أمرا شائعا بسبب القمع والرقابة املنترَشين، ُوثقت 
االحتجاجات يف العديد من املدن، عىل إثر استياء املواطنني من سياسة القضاء كليا عىل كوفيد القمعية الحكومية، 

مام دفعهم إىل التظاهر يف الشوارع. 

وتواصل النساء يف أفغانستان التظاهر يف الشوارع، غري عابئات بالقيود وعازمات عىل الدفاع عن حقوقهن، عىل 
الرغم من املخاطر املحدقة بهن. فعىل سبيل املثال، تظاهرت حوايل اثنتي عرشة امرأة يف العاصمة األفغانية يوم 
10 أيار/مايو 2022 احتجاًجا عىل تعليامت طالبان الجديدة برضورة تغطية اإلناث وجوههن وجسدهن بالكامل 
يف األماكن العامة. واحتُجزت بعضهن لساعتني واستُجوبن وُهّددن وُحذرن من أنهن سيُسجن عىل خلفية تلك 
االحتجاجات إذا واصلن. وباملثل، استمرت االحتجاجات املناهضة للحكومة يف جميع أنحاء ميامنار، عىل الرغم 
من خطر التوقيف والتعذيب واستخدام القوة املفرطة ضد املتظاهرين. وبدأت االحتجاجات يف البالد يف مطلع 

عام 2021 رفًضا لالنقالب الذي تم يوم 1 شباط/فرباير. 

القمع، والسيام يف أفريقيا. ووثّق سيفيكوس  السياسية يف كثري من األحيان إىل مزيٍد من  وتفيض االحتجاجات 
مونيتور احتجاز متظاهرين بسبب مطالبتهم بسياسات دميقراطية واالنتقال السيايس. ويف تشاد، احتُجز املئات 
يف ترشين األول/أكتوبر 2022 بسبب االحتجاج عىل قرار املجلس العسكري بتمديد الفرتة االنتقالية ملدة عامني 
»اإلدارة  للتظاهر ضد  الشوارع  إىل  الناس  عندما خرج  غينيا  متظاهر يف  مائة  اعتُقل حوايل  وباملثل،  إضافيني. 

أحادية الجانب لالنتقال« يف متوز/يوليو 2022. 

وإذ أدى التصدي لجائحة كوفيد-19 إىل تفاقم عدم املساواة واألزمات االقتصادية العاملية التي تؤثر حاليًا عىل 
وتكلفة  األسعار  ارتفاع  عىل  لالحتجاج  الشوارع  إىل  الكثريون  خرج  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الفئات ضعفا  أشد 
املعيشة والتضخم والتدابري االقتصادية الصارمة. ويف ألبانيا، نُظمت العديد من االحتجاجات يف آذار/مارس 2022 
ضد ارتفاع أسعار النفط والغاز. ووفًقا لتقارير، اعتُقل حوايل 200 شخٍص يف تلك االحتجاجات بتهم »التجمع غري 

القانوين« و»اإلخالل بالنظام العام«.

عنارص  اعتقلت  الحاالت،  إحدى  ويف   .2022 عام  االحتجاجات يف  أوغندا  يف  التضخم  معدالت  ارتفاع  وأشعل 
القانوين وُحبسن يف سجن الزيرا يف  بالتحريض عىل العنف والتجمع غري  الرشطة ست متظاهرات واتهموهن 
كامباال. ويف بنام، بعد أسابيع من االحتجاجات املطالبة باتخاذ الحكومة إجراءات للتصدي الرتفاع تكلفة املعيشة 

وزيادة أسعار الوقود واألغذية، رّدت الرشطة باعتقال 102 من املتظاهرين عىل األقل. 

وُوثقت أخبار مامثلة يف كوريا الجنوبية، عن احتجاز السلطات سائقي الشاحنات الذين كانوا يطالبون بتحسني 
وأعباء  الحكومة  كفاءة  عدم  احتجوا عىل  بعدما  متظاهرين  الرشطة ورضبت  احتجزت  منغوليا،  ويف  األجور. 

الديون والتضخم. 

ويف العديد من البلدان التي يُصنف فضاؤها املدين بكونه مفتوًحا، من الشائع أن ترّد السلطات عىل أنشطة 
النشطاء يف مجال املناخ باحتجاز املتظاهرين. ففي كندا، اعتُقل أربعة أشخاص يف احتجاٍج عىل بناء مرشوع 
سكني عىل أرايض إيزنر كوف الرطبة التي تشكل بالوعة كربون مهمة للتخفيف من حدة غازات الدفيئة التي 

تسبب تغري املناخ. 

 Extinction( ويف هولندا، اعتُقل يف آذار/مارس 2022 حوايل 18 ناشط من حركة »مترد ضد االنقراض« بهولندا
االنتخابات  قبل  املناخ  ألزمة  االستعجايل  الطابع  بشأن  الوعي  لبث  تجمعوا  حيث  أمسرتدام،  يف   )Rebellion
البلدية. وبعد بضعة شهور، يف متوز/يوليو 2022، اعتُقل حوايل 40 ناشط يف مجال املناخ من حركة »مترد ضد 
االنقراض« بعدما تظاهروا احتجاًجا عىل اإلعانات الحكومية املخصصة للوقود األحفوري. وباملثل، احتُجز نشطاء 
من »مترد ضد االنقراض« يف الدمنارك يف أيار/مايو 2022 يطالبون باتخاذ إجراءات عادلة ودميقراطية بشأن املناخ. 

وُوثّقت ردوٌد مامثلٌة من جانب السلطات إزاء أنشطة مجموعة »مترد ضد االنقراض« يف فنلندا. 

ويف السويد، اعتُقل نشطاء من حركة »أيام الجمعة من أجل املستقبل« البيئية العاملية يف نيسان/أبريل 2022 
خالل التظاهر للمطالبة باستعادة األرايض الرطبة يف السويد وبث الوعي بشأن أزمة املناخ. 

ويف أملانيا، اعتُقلت فتاة تبلغ من العمر 19 سنة لتسببها يف اضطراب خالل حركة احتجاجية شملت إلصاق 
نفسها بالرصيف باستخدام غراء لعرقلة الطريق، معتقدًة أنه عمل رضوري من أعامل العصيان املدين لجعل 

الحكومة تأخذ تغري املناخ عىل محمل الجد وتحد من استخدام الوقود األحفوري.

وشكلت االنتهاكات التي طالت الحق يف التجمع السلمي أحد أكرث القيود شيوعا والتي وثّقها سيفيكوس مونيتور 
عىل مدى السنوات الخمس املاضية. ومل متنع القيوُد النشطاَء من مواصلة التظاهر يف الشوارع ملطالبة الحكومات 
بالوفاء بالتزاماتها املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان. وبداًل من ذلك، تركز األعامل االحتجاجية يف كثري من الحاالت 
عىل الدعوة إىل إحداث مزيٍد من التغيريات املنهجية، مع إدراك أن االنتهاكات ستستمر إىل أن تعكس السياسات 
الحكومية معايري حامية حقوق اإلنسان الدولية، قواًل وعماًل عىل السواء، وتُحقَّق الضامنات الدستورية لصالح 

كل الناس الذين يعيشون يف حدود البلد.

https://monitor.civicus.org/country/iran/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/05/widespread-protests-china-met-repression-including-restrictions-harassment-and-censorship/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/16/taliban-continues-target-activists-journalists-and-stifle-protests-women-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/15/myanmar-junta-continues-arrest-torture-activists-despite-global-outrage-around-executions/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/chad-black-thursday-at-least-50-killed-in-protests-against-extension-military-transitional-period/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/15/Military-junta-dissolves-coalition-FNDC-following-protests/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/13/protests-against-rising-prices-met-excessive-force-and-detentions/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/31/lgbtiq-organisation-suspended-protests-rise-over-inflation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/19/rising-cost-living-sparks-month-protests-panama/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/06/truckers-strike-higher-wages-south-korea-while-trial-activist-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/youth-protest-mongolia-economic-situation-while-press-freedom-rankings-drop/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/02/canada-courts-consider-cases-impact-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/24/climate-protesters-arrested-death-threats-against-journalists/
http://monitor.civicus.org/updates/2022/09/01/harsher-treatment-police-towards-climate-protests-versus-farming-protests-expert-says/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/01/environmental-activists-fined-and-taken-police-custody-civil-disobedience/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/police-detain-two-journalists-duty-stockholm/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/26/climate-activist-detained-civil-disobedience-rise-assaults-against-journalists/
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خالل عام 2022، وثّق سيفيكوس مونيتور العديد من الحاالت التي عرف فيها الفضاُء املدين انفتاحا وأحرزت فيها 
الدوُل تقدًما يف تعزيز احرتامها للحريات املدنية. وُوثّقت انتصارات املجتمع املدين حتى يف بلدان ذات بيئات 
قمعية للغاية، مام يُظهر أن استمرار التحديات ال مينع من تواصل عمل املجتمع املدين ليكون وسيلًة قوية وفعالة 

للدفاع عن الحقوق والدعوة إىل إعاملها.

جوانب مشرقة 

املجتمع املدين عامٌل من عوامل التغيري اإليجايب

كانت حرية التعبري مشمولًة بالحامية يف أسرتاليا، يف خضم الحمالت التي يجريها املجتمع املدين، عندما أسقطت 
حكومة حزب العامل الجديدة الدعوى القضائية التي أُقيمت ضد كاشف الفساد واملحامي برنارد كولراي لكشفه 
عن تجسس الدولة عىل تيمور-ليشتي خالل مفاوضات بشأن احتياطي النفط والغاز يف بحر تيمور يف عام 2004. 

ويف رسيالنكا، أّدت االحتجاجات الجامهريية إىل استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي اتسم عهده مبناخ من 
القمع ضد النشطاء والصحفيني واملنتقدين. 

ويف تايالند، بعد سنوات عديدة من حمالت املجتمع املدين، اتهمت رسميا السلطات كبري حراس أحد املتنزهات 
 Porlajee( راكتشونغتشارون  بورالجي  كارين  من  العرقي  الناشط  قتلهم  يف  يُشتبه  مرؤوسني  وثالثة  سابًقا 
لجنَة حقوق  النشطاُء  دفع  أندونيسيا،  ويف   .2014 عام  يف  بييل،  باسم  أيضا  املعروف   ،)Rakchongcharoen
اإلنسان إىل التحقيق يف مقتل الناشط الحقوقي البارز منري سيد طالب الذي لقي حتفه بعد تسميمه عىل منت 
رحلة جوية دولية يف عام 2004. وعىل الرغم من إدانة ثالثة أشخاص بضلوعهم يف جرمية القتل، إال أن هناك 
مزاعم ذات مصداقية تفيد بأن املسؤولني عن إصدار أمر االغتيال مازالوا طلقاء. وبعد سنوات من املنارصة من 
جانب النشطاء واملجموعات املعنية بالضحايا، أقرت الحكومة أخريًا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان 

يف املايض.

ويف املجر، أفىض احتجاج شعبي كبري، تال حملًة قادتها الجامعات املعنية بحقوق اإلنسان، إىل إبطال استفتاء كان 
يسعى إىل كسب الدعم لصالح الخطة الحكومية املناهضة ملجتمع امليم. 

ويف العراق، عىل الرغم من الحالة الصعبة، تحّدى املجتمع املدين القادر عىل الصمود كافة الصعاب من أجل 
التصدي لتجاوزات الحكومة مبواصلة العمل الجامعي للدعوة إىل املساءلة والعدالة االجتامعية وحامية حقوق 
اإلنسان، والسيام فيام يتعلق باالنتهاكات ضد املتظاهرين يف االحتجاجات الشعبية التي جرت يف ترشين األول/
أكتوبر 2021. وعىل إثر الضغط املتزايد الذي ميارسه املجتمع املدين يف العراق، اعتقلت السلطات يف شباط/

فرباير 2022 الضابط برتبة مقدم عمر نزار، الذي كان يف قوات الردع الرسيع، بتهٍم تتعلق بقتل املتظاهرين خالل 
الحملة القمعية الشنيعة عىل املتظاهرين يف عام 2019. 

) AFP / املكسيك: أشخاص يحملون مظالت عليها علم قوس قزح أثناء مسرية الفخر يف مكسيكو سيتي )تصوير ألفريدو اسرتيال
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/29/arrest-climate-protesters-increasing-anti-protest-laws-and-continued-prosecution-whistleblowers-australia/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/4740-sri-lanka-a-year-after-presidential-elections-civic-freedoms-under-increasing-assault
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/sri-lankan-president-continues-crackdown-activists-and-protesters-including-use-anti-terror-law/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/4740-sri-lanka-a-year-after-presidential-elections-civic-freedoms-under-increasing-assault
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/15/protesters-continue-face-prosecution-and-excessive-force-while-activists-criminalised-royal-defamation-thailand/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/crackdown-activists-and-protests-persist-indonesia-while-draft-criminal-code-revisions-could-further-curtail-dissent/
https://news.un.org/en/story/2023/01/1132422
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/07/orban-government-secures-landslide-victory-spelling-further-concerns-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/18/reports-and-monitoring-missions-document-extreme-repression-and-violence-against-activists/
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إخالء سبيل املدافعني عن حقوق اإلنسان

أُخيل سبيل نشطاء املجتمع املدين والصحفيني أو بُرّئوا يف العديد من البلدان. وبعد قضاء عامني ونصف 
العام يف الحبس االحتياطي، أخيل سبيل املدافعني عن مياه غوابينول وسكتور سان بيدرو يف هندوراس يف 
شباط/فرباير 2022 بعدما أعادت املحكمة العليا النظر يف الطعن الذي اعرتض عىل دستورية التهم املوجهة 
لهم. ونبعت التهم الجنائية املوجهة للمجموعة من مشاركتهم يف احتجاجات مدافعة عن األنهار املحلية 

املتأثرة بالتعدين يف حفر مكشوفة. 

ويف إيران، أخيل سبيل املدافعة عن حقوق اإلنسان أتينا دامئي يف كانون الثاين/يناير 2022 بعد اعتقالها 
الطفل واملرأة وتطالب  تنارص حقوق  التي  الحكم عىل دامئي،  الالحقة يف عام 2014. وصدر  ومحاكمتها 

بإلغاء عقوبة اإلعدام، بالسجن ملدة خمس سنوات بتهمة »العمل ضد األمن القومي«. 

ويف الكويت، بّرأت دائرة الجنايات يف املحكمة الكلية )املحكمة االبتدائية( رئيسة الجمعية الكويتية ألمن 
املعلومات، الدكتورة صفاء زمان، من التهم املوجهة إليها يف وقت سابق بإذاعة أخبار كاذبة وتعريض البالد 

لخطر قطع العالقة مع مرص. ونجمت التهم عن ترصيحات أدلت بها يف برنامج تلفزيوين. 

ويف رواندا، بتاريخ 5 ترشين األول/أكتوبر 2022، برأت املحكمة ثالثة صحفيني احتُجزوا ملدة أربع سنوات. 
واعتُقل املراسلون الثالثة للمنفذ اإلعالمي إيواكو )Iwacu( عىل موقع يوتيوب -وهم داماسكيني موتوميانا 
وشادراك نيونسينغا وجون باتيست شيمييام- يف 9 ترشين األول/أكتوبر 2018 وُوجهت إليهم تُهم بنرش 
صورة »مفربكة« تُظهر مًعا الرئيس األوغندي يوري موسيفيني والرئيس الرواندي بول كاغامي وقائد الجيش 

الرواندي السابق املوجود حاليا يف املنفى. 
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/honduras-guapinol-water-defenders-released-after-trial-annulled-supreme-court/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/21/honduras-two-human-rights-defenders-pablo-isabel-hernandez-rivera-and-thalia-rodriguez-killed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/28/whrd-nazanin-zaghari-ratcliffe-returns-home-after-years-prolonged-arbitrary-detention/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/blogger-faces-lengthy-prison-sentence-risk-torture-if-forcibly-returned-kuwait/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/11/3-journalists-acquitted-after-4-years-detention/
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دور املحاكم يف حامية الحريات املدنية 

بينام كان ألنظمة العدالة سجل حافل متنوع يف دعم الفضاء املدين يف عام 2022، واصلت املحاكم دورها بكونها منتدى حيويا حيث يحظى هذا الفضاء بالحامية. ويف الواليات املتحدة األمريكية، أفضت الدعاوى القضائية التي رفعتها 
املجموعات املعنية بالعدالة العرقية إىل اعتامد قوات األمن تغيريات إيجابية يف السياسات مؤثرة عىل تعامل الرشطة مع االحتجاجات. وإضافًة إىل ذلك، ناشدت فئات املجتمع املدين عىل نحو متكرر نظام العدالة من أجل التصدي 
للقوانني املقيّدة وتطالب باالعرتاف بحقوقها باستخدام التقايض االسرتاتيجي. ويف كانون الثاين/يناير 2022، أصدرت املحكمة الدستورية يف اإلكوادور حكاًم يعيد تأكيد حق الشعوب األصلية يف املوافقة الحرة املسبقة واملستنرية، محدثًة 

ما اعتربته الجامعات املدافعة عن البيئة »إحدى أقوى السوابق القانونية« يف املسألة.  وباملثل، أمرت املحكمة العليا يف الهند بتعليق استخدام قانون الفتنة الذي كان أداًة إلسكات املعارضة. 

ونتجت كل هذه التغيريات اإليجابية عن الجهود املستمرة التي يبذلها املدافعون عن الحقوق، مام يُظهر الدور الحاسم للمجتمع املدين يف رصد السيطرة املفرطة للحكومة ومواجهة القمع.
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/usa-massive-protests-erupt-over-leaked-supreme-court-opinion-affecting-legal-abortion-rights/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/18/usa-civil-liberties-endangered-and-defended-courts/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/13/brazil-anger-government-inaction-after-indigenous-advocate-and-international-correspondent-are-killed-amazon/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/05/canada-workers-push-back-against-restricting-legislation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/30/ecuador-amnesty-granted-268-rights-defenders-and-protesters/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/india-supreme-courts-temporary-suspension-of-sedition-law-a-welcome-step/#:~:text=%E2%80%9CThe%20order%2C%20putting%20a%20hold,will%20continue%20to%20be%20punished.
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أزمة متفاوتة
 

الفضاء املدين. ووثّقت تقارير سيفيكوس مونيتور  بالقيود املفروضة عىل  يتأثر كل شخٍص عىل نحٍو متساٍو  ال 
املجموعات املنارصة لحقوق املرأة واملدافعات عن حقوق اإلنسان، بظهورها يف 36 يف املائة من املستجدات، 
نظرا إىل أنها تواجه يف أحيان كثرية ضغطا أكرب مام تواجهه غريها من املجموعات واملدافعني اآلخرين عن حقوق 

اإلنسان.

وتضم الوثائق حاالت كانت فيها النساء مستهَدفات عمًدا بانتهاكات تكون يف الغالب ذات طابع جنساين. فعىل 
 )De Morgen( سبيل املثال، يف كانون الثاين/يناير 2022، تلّقت الصحفية سمرية عطيلة يف صحيفة دي مورغن
تلك  وكانت معظم  االجتامعي.  التواصل  وسائل  نصية عىل  ورسائل  هاتفية  مكاملات  تهديدات عرب  الفلمنكية 

الرسائل ذات طابع عنرصي وجنيس. 

بأعداد غفرية  الشوارع  النسائية يف  والحركات  النساء  تظاهرت  والفتيات،  النساء  املاُمرَس ضد  العنف  وبسبب 
النساء ضد  مئات  تظاهرت   ،2022 الثاين/يناير  كانون  ويف  وفورية.  عاجلة  إجراءات  باتخاذ  السلطات  ملطالبة 

العنف الجنساين يف كوستاريكا واملكسيك وكوسوفو. 

ويف هولندا، تجّمع الناس يف كانون الثاين/يناير 2022 يف ميدان املتاحف لالحتجاج عىل سوء السلوك الجنيس 
وبث الوعي بشأنه والدعوة إىل التغيري تحت شعار »ال لوم، ال تغيري« عقب ادعاءات بخصوص سوء السلوك 
الجنيس يف الربنامج التلفزيوين الهولندي الشهري »صوت هولندا«. ويف آذار/مارس 2022، تجمهرت مئات النساء 
أمام مجمع الجمعية الوطنية يف أبوجا احتجاًجا عىل رفض خمسة مشاريع قوانني تسعى إىل تحقيق مزيد من 

املساواة بني الجنسني والفرص لصالح النساء يف السياسة واملجتمع.

وعامليا، تضم املجموعات األخرى املشار إليها عىل نحو منتظم يف تحديثات سيفيكوس مونيتور النقابات العاملية، 
والجامعات املدافعة عن الحقوق البيئية، واملثليات واملثليني ومزدوجي امليول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية 

وأحرار الهوية وامليول الجنسية وحاميل صفات الجنسني، والشباب.

النساء. 	

 الفئات املدافعة عن حقوق العامل. 	

الجامعات املدافعة عن الحقوق البيئية. 	

املثليات.يني ومزدوجي امليول الجنسية . 	
ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية 

وامليول الجنسية وحاميل صفات الجنسني

الشباب. 	
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أفريقيا
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/01/violent-covid-19-protests-harassment-against-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/18/attempted-homicide-indigenous-leader-costa-rica/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/20/protests-staged-against-energy-crisis-labour-rights-and-gender-based-violence/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/22/outrage-five-journalists-killed-mexico-early-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/18/un-special-rapporteur-torture-denounces-police-brutality-animal-rights-group-campaign-muted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/18/civic-space-continues-to-be-regularly-violated-in-Nigeria/
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ملحة عن التصنيفات

مازالت ظروف الفضاء املدين يف أفريقيا3 مقيّدة للغاية: فقد ُصنف 44 من أصل 49 بلًدا بكونه معرقال أو قمعيا 
أو مغلقا. وهذا يعني أن الجزء األكرب من الناس يف املنطقة يواجهون قيوًدا شديدًة عند مامرستهم حريات الفضاء 
املدين. ويقترص الفضاء املدين املفتوح عىل الدولتني الجزريتني الرأس األخرض وسان تومي وبرينسيبي، يف حني 

يُصنف الفضاء املدين يف موريشيوس وناميبيا وسيشيل بكونه مقيًّدا. 

ويف غرب أفريقيا، زادت االنتهاكات التي طالت الفضاء املدين يف غينيا ومايل التي تحكمها السلطات العسكرية 
االنتقالية، انطالقا من حظر شامل وُمطّول عىل التظاهر يف غينيا، ووصوال إىل سيطرة أشد رصامة عىل منظامت 
للحريات  إقليميا يف احرتامها  رائدا  لكونها  بغانا لفرتة طويلة  اإلشادة  الرغم من  املدين يف مايل. وعىل  املجتمع 
األساسية والدميقراطية، فإن فضاءها املدين يشهد تراجعا يف التصنيف ليصبح »معرقال«، يف سياق إعاقة حرية 
متعلقة  تنظيمية  قواعد  واستخدام  الصحفيني  عىل  املتزايدة  الجسدية  االعتداءات  خالل  من  بشّدة  الصحافة 
باألخبار الكاذبة العتقال الصحفيني. ويف الوقت نفسه، يجري النظر يف قانون صارم مناهض ملجتمع امليم منذ عام 
2021، سيجرّم جملة أموٍر يف حال سّنه منها منارصة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول الجنسية ومغايري الهوية 
الجنسانية وأحرار الهوية وامليول الجنسية وحاميل صفات الجنسني. وانتقل تصنيف الفضاء املدين يف ساحل العاج 
من كونه قمعيا إىل معرقل، وذلك يرجع بوجٍه خاصٍّ إىل انخفاض انتهاكات الفضاء املدين املُبلَّغ عنها مقارنًة بعام 
2020 الذي اتسم بفرتة انتخابية كانت محل نزاع وجدل كبرَيين، مام تسبب يف تراجع تصنيف البلد إىل قمعي 

يف كانون األول/ديسمرب 2020. 

ويف أفريقيا الوسطى، مازال الفضاء املدين مترضرا من النزاع املسلح وضعف سيادة القانون واإلفالت من العقاب 
الراسخة. ويف تشاد، قمع املجلس العسكري بشّدة االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية  والحكومات االستبدادية 
وقُتل فيها عرشات الناس، وَحلّت التحالَف االحتجاجي واكيت تاما )Wakit Tama( املكوَّن من جهات فاعلة يف 
املجتمع املدين وأحزاب املعارضة السياسية. وعىل الرغم من الوعود املتعلقة بتحسني حريات وسائل اإلعالم يف 
جمهورية الكونغو الدميقراطية، إال أن الصحفيني مازالوا يُسجنون ويُهاَجمون ويُقتلون. وإضافًة إىل ذلك، تضاعفت 
انتهاكات الفضاء املدين يف ظل »مرحلة الحصار« يف املقاطعتني الرشقيتني إيتوري وكيفو الشاملية يف جمهورية 
املتظاهرين  العرشات من  استمرار حبس  املدين قمعيا مع  الفضاء  الكامريون، يظل  الدميقراطية. ويف  الكونغو 
والصحفيني. وبينام أصبح الفضاء املدين لجمهورية أفريقيا الوسطى يُصنَّف عىل أنه »قمعي«، مازالت السلطات 
ال تتسامح مع املعارضة، وتُشكل محاولُة إعادة تجريم مخالفات الصحافة واالعتداءاُت العديدة عىل الناشطني يف 
املجال اإلنساين والخطُط الحكومية لتعديل الدستور والتي تُعد محل نزاٍع كبريٍ أسبابًا جديًة تدعو إىل االستمرار 

يف التحيل باليقظة. 

أفريقيا

3 تغطي دول جنوب الصحراء

غانا
ليسوتو

تراجع في التصنيف

ساحل العاج
بوروندي

جمهورية افريقيا الوسطى
جنوب السودان

حتسن في التصنيف

املنهجية
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منطقة آسيا واملحيط الهادئ
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https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/10/military-authorities-tightens-control-CSOs-activities-CSOs-supported-France-banned/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/30/blanket-ban-protests-until-election-campaign-starts/
https://civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6272-new-report-looks-at-the-state-of-civic-freedoms-in-ghana
https://findings2020.monitor.civicus.org/rating-changes.html
https://monitor.civicus.org/updates/2020/09/16/several-killed-protest-violence-president-ouattara-announces-third-term-bid/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/09/261-people-sentenced-prison-black-thursday-protests-20th-october-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/06/15-activists-sentenced-for-peacefully-protesting-under-State-of-Siege-in-eastern-DRC/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/06/15-activists-sentenced-for-peacefully-protesting-under-State-of-Siege-in-eastern-DRC/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/15/harsh-sentences-opposition-protesters-journalists-and-tv-programme-suspended/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/15/alarming-decline-press-freedom-proposal-re-criminalise-press-offences-table/
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القمعية عىل  السودان حملتها  يف  العسكرية  االنتقالية  السلطات  واصلت  األفريقي،  والقرن  أفريقيا  ويف رشق 
االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية والنشاط الذي تال االنقالب الثاين بتاريخ 25 ترشين األول/أكتوبر 2021، مام 
أدى إىل مقتل العرشات من املتظاهرين واحتجاز مئات األشخاص الذين يتعرضون يف كثري من األحيان للتعذيب 
والعنف الجنيس. ومع تواصل النزاع الدائر يف تيغراي وغريها من املناطق يف إثيوبيا يف عام 2022، استهدفت 
السلطات الصحفيني واملنافذ اإلعالمية التي قّدمت تقارير عن الحرب وأخافتهم وعاقبتهم. وانتقل تصنيف الفضاء 
املدين يف كلٍّ من جنوب السودان وبوروندي من كونه مغلقا إىل قمعي. ففي بوروندي، مع أن الفضاء املدين يظل 
مقيّدا بشّدة، إال أنه شهد تحسنا طفيفا يف البداية بعد أن تسلم الرئيس إيفاريست ندايشيميي السلطة يف عام 
2020، مع العفو عن 5000 سجني عىل األقل، مبن فيهم صحفيون وممثلو منظامت املجتمع املدين، ورفع االتحاد 
األورويب والواليات املتحدة العقوبات. وباملثل، مع أن جنوب السودان يظل تقييديا بشّدة، فقد لوحظ تحسن 

طفيف يف الفضاء املدين مع توثيق عدد أكرب من االحتجاجات.

ويف الجنوب األفريقي، اقرتحت السلطات أو سّنت قوانني تقييدية عىل املنظامت غري الربحية يف مالوي واملوزامبيق 
وزمبابوي، مام يثري مخاوف من زيادة القيود عىل حرية تكوين الجمعيات يف املنطقة دون اإلقليمية. ويف جنوب 
أفريقيا، يُشكل مقتل نشطاء يعملون يف مجال حقوق ملكية األرايض وحقوق سكان املستوطنات العشوائية، 
وتشنيع املسؤولني الحكوميني مبنظامت املجتمع املدين مدعاًة للقلق الشديد. ويشهد الفضاء املدين يف البلد غري 
الساحيل ليسوتو تراجعا يف التصنيف ليصبح قمعيا بسبب وحشية الرشطة املستمرة وتزايد التخويف واالعتداءات 
عىل الصحفيني واستخدام األسلحة الفتاكة يف مظاهرة طالبية يف حزيران/يونيو 2022، مام أدى إىل مقتل متظاهر. 

حقوق مجتمع امليم وفئات تحت الهجوم

يف عام 2022، تَواصل استهداف حقوق مجتمع امليم واألقليات الجنسية والجنسانية يف العديد من البلدان يف 
أفريقيا، مام جعل هذه الفئات األكرث ترضرا من الحوادث التي شهدها الفضاء املدين واملُشار إليها يف 16 باملائة 
من تحديثات سيفيكوس مونيتور. ويف غانا، أحدث »مرشوع قانون تعزيز حقوق اإلنسان الجنسية السليمة وقيم 
األرسة يف غانا« الصارم، الذي قُّدم يف الجمعية الوطنية يف حزيران/يونيو 2021، بيئًة معاديًة لألقليات الجنسية 
الحقوقية، مبا يف ذلك االعتداءات والعنف الجسدي  والجنسانية حيث تحدث أشكال متعددة من االنتهاكات 
واالعتقاالت التعسفية. ويف السنغال، وضع 11 مرّشًعا مرشوع قانون مامثل بعيد املدى مناهض ملجتمع امليم. 
الجنايئ يجرّم  القانون  أن  إىل  الترشيعي، نظرا  املجلس  فيه يف  النظر  الوطنية  الجمعية  ومع ذلك، منع مكتب 

بالفعل العالقات الجنسية املثلية. 

أوغندا  يف  الحكومية  غري  باملنظامت  املعني  الوطني  املكتب  علّق   ،2022 آب/أغسطس  يف  ذاته،  الوقت  ويف 
عمليات منظمة األقليات الجنسية يف أوغندا )SMUG(. وقبل تعليقها، تعرضت املنظمة وموظفوها للمضايقات 

من خالل املراقبة واالعتقاالت واملتابعات القضائية. ويف إسواتيني، قضت املحكمة العليا يف نيسان/أبريل 2022 بأن 
أفراد مجتمع امليم ميلكون حقا دستوريا يف املساواة ولكن هذا الحق يخضع لقوانني البلد، ومن ثم رأت املحكمة 
العليا أن رفض السلطات تسجيل منظمة املجتمع املدين »األقليات الجنسية والجنسانية يف إسواتيني« لتكون كيانًا 

قانونيًا أمٌر قانوينٌّ. 

ويف كينيا، تواصل استهداف مجتمع امليم ومضايقته ومهاجمته وقتله. وقال الرئيس التنفيذي بالنيابة ملجلس تصنيف 
األفالم يف كينيا، كريستوفر وامبوا، يف أيلول/سبتمرب 2022 إن كل األفالم التي تتضمن محتوى متعلقا مبجتمع امليم 
محظورة يف كينيا. ويف تنزانيا، حّذر وزير اإلعالم نايب ناوي يف أيلول/سبتمرب 2022 من الرتويج للعالقات الجنسية 

املثلية عىل وسائل التواصل االجتامعي. 

كينيا: مظاهرة يف نريويب ، كينيا إلظهار الدعم للتالميذ املثليات.يني ومزدوجي امليول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية وامليول الجنسية وحاميل صفات الجنسني. يناير 
2022 )جون اوشينغ / زوما بريس(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/spate-arrests-spirals-journalists-bear-brunt-war-related-reporting/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/25/president-ndayishimiye-pledges-release-political-prisoners/
https://www.voanews.com/a/un-investigator-calls-for-access-to-burundi-to-probe-human-rights-violations-/6638142.html
https://monitor.civicus.org/country/south-sudan/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/restrictive-laws-abductions-detentions-vilification-and-protest-dispersal-characterise-downward-spiral-civic-space/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/30/worrying-trends-vilification-csos-and-killings-hrds/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/21/police-brutality-continuing-cause-concern-lesotho/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/08/ghana-trend-deteriorating-press-freedom-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/01/draconian-draft-anti-lgbtqi-law-blocked-being-considered-national-assembly/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/31/lgbtiq-organisation-suspended-protests-rise-over-inflation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/30/government-embarks-brutal-wave-retaliatory-tactics-against-pro-democracy-activists-amid-political-impasse/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/csos-condemn-murder-lgbtiq-member-protesters-beaten/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/high-inflation-and-attacks-lgbtiq-spotlight-ahead-elections/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/reprieve-proves-elusive-maasai-community-protesting-evictions/
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يف أفريقيا، مَتثل أبرز انتهاٍك للفضاء املدين يف التخويف، متبوعا باحتجاز الصحفيني، واعتقال املتظاهرين وتفريق القيود املفروضة عىل الفضاء املدين 
االحتجاجات واالعتداءات عىل الصحفيني. 

التخويف

للفضاء املدين يف عام 2022 جرى توثيقه يف 23 بلدا عىل األقل. ويهدف أسلوب  كان التخويف أكرث انتهاٍك شائعٍ 
واتخذ  أفريقيا.  يف  متزايد  نحو  عىل  شائعا  وأضحى  عملهم،  مواصلة  عن  والنشطاء  الصحفيني  ثني  إىل  التخويف 
التخويف، الذي تقوم به الدولة وجهات فاعلة من غري الدول، أشكااًل مختلفًة، من خالل جملة أمور منها استدعاءات 
الرشطة للتحقيق، والتهديد باملحاكمة، وتفتيش املنازل دون إصدار مذكرات، وعمليات اقتحام املكاتب ومداهمتها، 

والرسائل التهديدية عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها. 

ويف السودان، استُهدفت املدافعات عن حقوق اإلنسان واملتظاهرات بأساليب التخويف، مبا فيها العنف الجنيس، 
من أجل إسكاتهن. واستدعت النيابة رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد املرأة يف وزارة الشؤون االجتامعية، سليمى 
إسحاق، يوم 7 آب/أغسطس 2022 واستجوبتها يف سياق ترصيح أدىل به رئيس بعثة األمم املتحدة املتكاملة لتقديم 
املساعدة خالل الفرتة االنتقالية يف السودان أمام مجلس األمن، والذي تطرق بالتفصيل للعنف الجنيس املامرس ضد 
املتظاهرات. ويتخذ تخويف املدافعني عن حقوق اإلنسان واملتظاهرين املؤيدين للدميقراطية أشكااًل متعددًة يف 
النظام املليك املطلق يف إسواتيني، انطالقا من تفتيش املنازل، مرورا بهجامت الحرق العمد، ووصوال إىل التهديدات 

ومحاوالت االغتيال.

ويف مايل، تعرّض الصحفي مالك كونايت للعديد من التهديدات، مبا يف ذلك تهديدات بالقتل، عقب مشاركته يف برنامج 
فاغرن  مرتبطني مبجموعة  مرتزقة  وجود  عن   ،2022 األول/أكتوبر  ترشين   31 بتاريخ  بُث  فرنيس  تلفزيوين  وثائقي 
الروسية، وهو موضوع مثري للجدل يف البلد. ويف مطلع شهر ترشين الثاين/نوفمرب من العام 2022، تلقى كونايت مكاملًة 
من رئيس التحقيقات القضائية يف قسم الرشطة تقول إنه »مطلوب«، يف حني أىت ضباط عسكريون إىل منزله يف باماكو 
مرتني. وباملثل، تلقى الصحفي إريك نغابا يف صحيفة Ndjoni Sango يف جمهورية أفريقيا الوسطى تهديدات عرب 

وسائل التواصل االجتامعي بعد منشور له عن رصاع داخيل مزعوم عىل السلطة يف أروقة حزب سيايس. 

وإىل جانب النشطاء والصحفيني، تعرضت أيضا منافذ إعالمية ومنظامت املجتمع املدين للتخويف، من خالل جملة 
أموٍر منها مداهمة املكاتب والتشهري. ويف نيجرييا، تعرضت مكاتب صحيفة People’s Gazette للمداهمة مرتني يف 
عام 2022 -يف كانون الثاين/يناير ومتوز/يوليو 2022- فيام يتعلق بقصص نقلتها الصحيفة. ويف الحادثتني، قالت 
قوات األمن إنهم كانوا يبحثون عن مدير تحرير الصحيفة والصحفيني املعنيني. وقبل انتخابات زمبابوي، انخرطت 
السلطات يف حملة تخويف وتشهري ضد منظامت املجتمع املدين والبعثات الدبلوماسية األجنبية التي دعمت تلك 
املنظامت يف جهود املنارصة الرافضة ملرشوع تعديل قانون املنظامت التطوعية الخاصة التقييدي. وإضافًة إىل ذلك، 
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تزايد عدد عمليات املداهمة عىل أنشطة منظامت املجتمع املدين، يف ما يبدو أنها جهود مقصودة ملنع منظامت 
املجتمع املدين وإبعادها عن املشاركة يف عمليات دميقراطية قبل االنتخابات املزمع تنظيمها. 

ورأى العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظامت الحقوقية عمليات اقتحام مكاتبهم. ففي جمهورية 
الكونغو، اقتُحمت مكاتب منظمتني حقوقيتني هام املرصد الكونغويل لحقوق اإلنسان ومنتدى الحوكمة وحقوق 
اإلنسان، يف أيلول/سبتمرب 2022، مع هروب الجناة بالحواسيب حاملني معلومات حساسة. ويف 22 كانون الثاين/

يناير 2022، اقتُحم مكتب املدافع املوزامبيقي عن حقوق اإلنسان واملحامي جواو نامبوسا بعد أسابيع من تلقيه 
تهديدات. ورُسق حاسوبه وهواتفه املحمولة ووثائق عمله. 

احتجاز الصحفيني

يُعد احتجاز الصحفيني ثاين أكرث انتهاٍك شائعٍ للفضاء املدين يف أفريقيا جرى توثيقه يف 19 بلدا عىل األقل يف عام 
2022. وما فتئ الصحفيون يُحتجزون بسبب التقارير التي يعّدونها عن الفساد وغريه من املواضيع التي تعتربها 

السلطات مواضيع حساسة أو مهينة، بل حتى بالرغم من إلغاء تجريم مخالفات الصحافة يف بعض األحيان. 

وواصل بعض أسوأ سجاين الصحفيني يف أفريقيا مامرساتهم املتمثلة يف توقيف الصحفيني بصورة تعسفية دون 
رادع. ففي الصومال وصوماليالند، يتعرض الصحفيون عىل نحو متكرر لالحتجاز والتخويف والتهديد. ويف يوم 5 
متوز/يوليو 2022، احتجزت عنارص الرشطة املراسل محمد عبد الرحيم محمد من قناة آر يت إن )RTN(. ووفًقا 
للصحفي، كان االحتجاز متعلقا مبقابلة أجراها مع عضٍو من املعارضة يف مجلس والية جنوب الغرب، احتج مؤخرا 
رفقة مرشعني آخرين من املعارضة عىل سحب حصانتهم وعضويتهم يف مجلس الوالية. وُحّذر الصحفي من بث 
املقابلة أو انتقاد الرئيس عبد العزيز حسن محمد. ويف نيجرييا، تواصل اعتقال الصحفيني ومالحقتهم قضائيا، 
احتجز ضباط  التشهري. ويف 19 آب/أغسطس 2022،  أو  إلكرتونية  بارتكاب جرائم  والسيام عىل خلفية مزاعم 
الرشطة محرر املوقع اإلخباري اإللكرتوين RiverCrossWatch أكبا جالينغو يف أوغودو، والية الغوس، بعد شكوى 
متعلقة بالتشهري والهجوم اإللكرتوين تقّدمت بها زوجة أخ محافظ والية الغوس. وجاء التوقيف، الذي أوردت 
تقارير بأنه مرتبٌط مبنشور عىل فيسبوك، بعد مرور خمسة أشهر فقط عىل إسقاط محكمة عليا يف كاالبار كافة 
التهم -اإلرهاب وجرمية الخيانة العظمى والجرائم اإللكرتونية- املوجهة ضد جالينغو يف قضية سابقة ُسجن عىل 
خلفيتها الصحفي ملدة 179 يوًما بعد نرش تقريٍر يّدعي تحويل محافظ والية ريفرز لألموال العامة. ويف الكامريون، 
من الشائع استمرار الحبس االحتياطي ملدة طويلة واملحاكامت املطولة، وذلك يف كثري من األحيان أمام املحاكم 
العسكرية. ويف كانون األول/ديسمرب 2022، أصدرت محكمة جنائية خاصة حكام بالسجن عىل الصحفي أمادو 
فاموليك، الذي مازال ُمحتجزا منذ متوز/يوليو 2016، ملدة 12 عاًما وغرامة كبرية بتهم االختالس، وهي التهم التي 
وصفها املدافعون عن حرية الصحافة بكونها انتقاميًة إلدارته هيئة اإلذاعة العامة. وقد جرى تأجيل قضيته 74 

مرة عىل األقل. 

ويظل تقديم التقارير عن الفساد مسعى رضوريا ولكنه محفوف باملخاطر، مع احتامل قوي بالتعرض لالعتقال. ففي 
 Le جمهورية أفريقيا الوسطى التي يُعاد فيها تجريم مخالفات الصحافة، اعتقل رجال الدرك رئيس تحرير صحيفة
Charpentier، كريستيان أزوداوا، يوم 6 أيلول/سبتمرب 2022، وأوردت تقارير بأن االعتقال تم بناًء عىل أوامر نائب 
رئيس الجمعية الوطنية، عقب نرش تقريٍر يقحمه يف اختالس مزعوم داخل الجمعية الوطنية. ومل يُفرج عن الصحفي 
إال بعد أسابيع. ويف مالوي، اعتُقل الصحفي غريغوري غوندوي يف نيسان/أبريل 2022 عقب نرش مقاٍل يدعي فساد 
املدعي العام للبالد. واحتُجز غوندوي ملدة ست ساعات، مع ضغط الرشطة عىل الصحفي ليكشف عن مصادره، بينام 

صودر هاتفه وجهاز حاسوبه املحمولنَي من مكتبه. 

واالعتقاالت  للتخويف  السلطات  وانتقدوا  تيغراي  نزاع  عن  تقارير  قّدموا  الذين  الصحفيون  تعرّض  إثيوبيا،  ويف 
التعسفية وأعامل انتقامية. ويف مناسبات عديدة، احتجزت السلطات الصحفيني بناًء عىل اتهامات مثل التحريض عىل 
العنف والتعاون مع العدو ونرش معلومات تدعم الجامعات املتمردة ومحاولة زرع االنقسامات بني الشعب والجيش. 
فعىل سبيل املثال، يف 7 أيلول/سبتمرب 2022، اعتُقل مؤسس ومحرر فويس أوف أمهرة )Voice of Amhara( هوبيز 
سيساي ومؤسسة قناة روها )Roha( ميزة محمد. وُعرضا يف اليوم املوايل عىل املحكمة بناًء عىل اتهامات بإقامة 
عالقات مع جبهة تحرير تيغراي الشعبية ومحاولة إرهاب الناس من خالل نرش معلومات تدعم املجموعة املتمردة، 

نيجرييا: أناس يقفون بجوار كشك لبيع الصحف )تصوير رويرتز / أفواليب سوتوند عرب غالو إمياجيس(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/spate-arrests-spirals-journalists-bear-brunt-war-related-reporting/
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ه لهام التهم رسميا. وقد نقلت مؤخرا فويس أوف أمهرة وقناة روها النزاع الدائر يف شاميل إثيوبيا.  مع أنهام مل تُوجَّ

ويُحتَجز الصحفيون أيضا عىل نحو متكرر خالل تغطيتهم االحتجاجات واالجتامعات العامة، والسيام االحتجاجات 
التي تقمعها السلطات. ويف السودان، احتُجز العديد من الصحفيني خالل تغطيتهم الحتجاجات مؤيدة للدميقراطية. 
فعىل سبيل املثال، يف 5 نيسان/أبريل 2022، اعتقل ضباط عسكريون الصحفي املستقل محمد سليامن العبيد 
واملصورين معتز النعيم آدم ومحمد الفاتح يف أم درمان. وال تُعرف أسباب اعتقالهم. ويف صوماليالند، احتُجز 
الصحفيان يف القناة التلفزيونية هوريال 24TV Horyaal( 24( أحمد زيك وعبد النارص خالل تغطيتهام احتجاجا 
للمعارضة يوم 11 آب/أغسطس 2022. ويف تشاد، اعتقل رجال الدرك الصحفي أوليفيي مينغيدي، الذي يعمل 
يف املحطة اإلذاعية راديو أوكسيجني )Radio Oxygène(، حينام كان يغطي احتجاًجا يف دونيا يوم 20 نيسان/

أبريل 2022. ويف ذلك اليوم، اندلعت االشتباكات بني املتظاهرين وقوات األمن بعد اعتقال صاحب دراجة نارية 
اتُّهم بامتالكه أوراقا مزورة للدراجة النارية. واتهمت الرشطة الصحفي بالعصيان واحتُجز ملدة خمسة أيام. وأثناء 
اجتامع عام عن التهديدات التي يطرحها اإلخالء القرسي ُعقد يوم 4 شباط/فرباير 2022، اعتقلت الرشطة ستة 

صحفيني كانوا يغطون االجتامع يف نغورونغورو يف تنزانيا. 

ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية التي مازالت تُجرم فيها مخالفات الصحافة، يظل الصحفيون عرضًة لالحتجاز 
األول/أكتوبر 2022،  الثاين/نوفمرب 2021 وترشين  ما بني ترشين  األقل  اعتُقل 37 صحفيا عىل  واالعتقال. فقد 
وفًقا للمنظمة اإلعالمية املحلية »صحفيون يف خطر« )JED(. وأمىض الصحفي جوزيف كازادي يف صحيفة ليدر 
)Leader( ومجلة ماينينغ نيوز )Mining News( أسبوعني رهن االحتجاز يف مقر وكالة املخابرات الوطنية بعد 
اعتقاله، رفقة الصحفي األمرييك نيكوالس نياركوس، خالل تقديم تقرير عن العالقة بني التعدين التقليدي وأولئك 

املستفيدين من التعدين يف 13 متوز/يوليو 2022 يف لوبومبايش. )الرابط( 

الجرائم  قانون  مبوجب  الكاذبة«  »باألخبار  الخاصة  األنظمة  متزايد  نحو  عىل  السلطات  استخدمت  غانا،  ويف 
الجنائية وقانون االتصاالت اإللكرتونية الحتجاز الصحفيني. فعىل سبيل املثال، احتجزت الرشطة لفرتة وجيزة يوم 
24 أيار/مايو 2022 نوح ناره دامي الذي يعمل يف املحطة اإلذاعية راديو أدا )Radio Ada(، عىل إثر التامس 
تقّدمت به إحدى الرشكات التي حصلت عىل امتياز مثري للجدل الستخراج امللح، بناًء عىل قصة عىل فيسبوك. 

واتُهم يف وقٍت الحٍق بنرش أخبار كاذبة. 

واحتُجز الصحفيون أيضا يف بوركينا فاسو وبوروندي و ساحل العاج واملوزامبيق والسنغال وسرياليون وجنوب 
السودان وأوغندا.     

يف عام 2022، استمر الناس يف أفريقيا يف التجمع لالحتجاج ملجموعة واسعة من األسباب منها، عىل سبيل املثال 
ال الحرص، املطالبة باملساءلة وتقديم الخدمات والدميقراطية واالحتجاج عىل تكلفة املعيشة املرتفعة. ويف منطقة 
الساحل، ُسجل عدد متزايد من االحتجاجات عىل وجود قوات عسكرية فرنسية، يف حني احتشد املتظاهرون 
احتجاًجا عىل انعدام األمن املتزايد بسبب امليلشيات املسلحة والنزاع الطائفي وعوامل أخرى يف مناطق النزاع 

مثل رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية وشامل نيجرييا وبوركينا فاسو. 

وظلت االنتهاكات خالل االحتجاجات منترشة يف أفريقيا يف عام 2022. فقد جرى توثيق احتجاز املتظاهرين يف 
20 بلدا عىل األقل، وتفريق االحتجاجات يف 18 بلدا عىل األقل. 

وفرّقت قوات األمن بعنٍف احتجاجات مؤيدة للدميقراطية يف السودان وتشاد، وهام بلدان يحكمهام املجلس 
العسكري، مام أسفر عن مقتل عرشات األشخاص واعتقال مئات املتظاهرين. ووثّق خبري األمم املتحدة املعني 
بحقوق اإلنسان يف السودان االعتقال التعسفي واحتجاز 1293 شخصا يف احتجاجات مؤيدة للدميقراطية يف الفرتة 
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/29/one-year-after-coup-civic-space-violations-continue-unabated/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/30/somaliland-media-and-journalists-face-new-wave-attacks/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/Six-members-and-supporters-arrested-charged-following-protest/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/17/president-suluhu-acts-promise-expand-media-freedoms-arbitrary-arrests-journalists-continue/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/22/Press-freedom-violations-surge-journalists-assaulted-arrested-prosecuted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/31/south-sudan-journalists-remain-risk/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/26/Dozens-protesters-arrested-during-womens-black-monday-protest-against-high-fuel-prices-cost-of-living/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/19/protest-violations-rise-excessive-use-force-killing-and-arrest-protesters/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/30/investigative-journalist-pressured-revealing-sources-detained-overnight-activist-arrested/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/25/president-ndayishimiye-pledges-release-political-prisoners/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/30/military-coup-clashes-protests-and-press-freedom-violations/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/31/lgbtiq-organisation-suspended-protests-rise-over-inflation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/31/south-sudan-journalists-remain-risk/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6102-new-research-brief-on-sudan-documents-ongoing-violations-in-the-aftermath-of-the-coup
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من انقالب 25 ترشين األول/أكتوبر 2021 إىل غاية 10 نيسان/أبريل 2022 وحدها، وهو ما ال يشمل أولئك 
الذين احتُجزوا لفرتات قصرية وأخيل سبيلهم دون توجيه تهم لهم. واتُّهم أغلب املتظاهرين املعتقلني مبوجب 
قانون سنة1991 بتهم اإلزعاج العام واإلخالل بالسالمة العامة ومخالفات متعلقة بـ»الصفو العام« مبا يف ذلك 
إثارة الشغب. والتزال عمليات االعتقال واالحتجاز مستمرًة منذ ذلك الحني. ونفذت قوات األمن حملة قمع ضد 
احتجاجات »الخميس األسود« يوم 20 ترشين األول/أكتوبر 2022 يف تشاد، التي نُظمت عىل إثر إعالن املجلس 
املئات  واعتُقل  االحتجاجات،  األقل خالل  االنتقالية ملدة سنتني. وقُتل 50 شخصا عىل  الفرتة  العسكري متديد 
و»رُّحل« معظمهم إىل سجن كورو تورو الخاضع لحراسة مشددة، وهو سجن يسء الصيت شديد الحراسة يوجد 
يف الصحراء ويبعد 600 كيلومرت عن عاصمة تشاد، انجمينا، يف حني نرشت تقارير تدعي اختفاء متظاهرين. ويف 
مطلع كانون األول/ديسمرب 2022، صدرت أحكام بالسجن عىل 261 شخصا ملدد ترتاوح ما بني سنتني وثالث 
سنوات بتهم تشمل املشاركة يف تجمع غري مرخص وتدمري املمتلكات والحرق العمد واإلخالل بالنظام العام. ويف 
غينيا، قمع املجلس العسكري، الذي يتوىل السلطة منذ أيلول/سبتمرب 2021، بعنٍف احتجاجات متوز/يوليو وآب/
أغسطس 2022 ضد »اإلدارة أحادية الجانب« لالنتقال إىل حكم مدين. واعتُقل حوايل 100 متظاهر، مبن فيهم 
34 قارصا، خالل احتجاجات 28 و29 متوز/يوليو 2022 التي قُتل فيها خمسة أشخاص عىل األقل بالذخرية الحية. 

وجرى تفريق االحتجاجات التي نُظمت قبل إجراء االنتخابات وبعدها يف العديد من البلدان، والذي تزامن يف 
أغلب الحاالت مع اعتقال املتظاهرين. ويف صوماليالند، أطلقت قوات األمن الذخرية الحية يف محاولٍة لتفريق 
املتظاهرين املحتجني عىل املحاولة املزعومة لتأخري االنتخابات الرئاسية، بينام اعتُقل حوايل 100 متظاهر. ويف 
أيلول/سبتمرب 2022، تأجلت االنتخابات الرئاسية رسميا إىل غاية 13 ترشين الثاين/نوفمرب 2022. وقبل موعد 
االنتخابات العامة يف أنغوال يف 24 آب/أغسطس 2022، تعرّضت االحتجاجات املطالبة بانتخابات حرة ونزيهة 
والرافضة لحدوث تجاوزات انتخابية سواء للحظر أو التفريق. ويف 17 آب/أغسطس 2022، اعتُقل العرشات مبن 
فيهم مراسل املنرب اإلخباري VOA، كوك موكوتا، خالل احتجاج للمجتمع املدين يف لواندا. ويف السنغال، اعتُقل 
 17 يوم   -)Yewwi Aksan Wi( أكسان وي  يوي  املعارضة  تحالف  -أكرث من 200 حسب  األشخاص  عرشات 
ة لالنتخابات الترشيعية  حزيران/يونيو 2022 يف احتجاجات املعارضة عىل إبطال القامئة االنتخابية للتحالف املعدَّ
التي نُظمت يف 31 متوز/يوليو 2022. وقُتل ثالثة أشخاص خالل احتجاج املعارضة وُمنعت احتجاجات أخرى 

مزَمعة. 

ومع ارتفاع تكلفة املعيشة والتضخم يف عام 2022، زادت وترية االحتجاجات واملحاوالت لثني الناس عن التجمع. 
وحاولت قوات األمن منع تنظيم االحتجاجات ضد ارتفاع معدالت التضخم وتكلفة املعيشة يف أوغندا، وفرّقت 
االحتجاجات واعتقلت املتظاهرين يف الحاالت التي مل تتمكن من منع تنظيمها. واعتُقلت ست متظاهرات يوم 
30 أيار/مايو 2022، وُوجهت لهن يف وقت الحق تهمة التحريض عىل العنف والتجمع غري القانوين. وقبل بضعة 
أيام، يف 25 أيار/مايو 2022، اعتقلت الشخصية البارزة من املعارضة كيزا بيسيجي خالل تنظيم مظاهرة احتجاجا 
عىل ارتفاع أسعار السلع األساسية. ويف سرياليون، اعتُقل عرشات املتظاهرين خالل احتجاج نسايئ يف فريتاون 
ُسمي احتجاجات »االثنني األسود«. وخرجت مئات النساء إىل الشوارع احتجاًجا عىل املصاعب االقتصادية الناتجة 

)Mail & Guardian حركة سكان األكواخ ، يحتجون عىل املضايقات )تصوير ، AbahlaliMjondolo جنوب إفريقيا: أعضاء من قاعدة
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/chad-black-thursday-at-least-50-killed-in-protests-against-extension-military-transitional-period/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/09/261-people-sentenced-prison-black-thursday-protests-20th-october-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/09/261-people-sentenced-prison-black-thursday-protests-20th-october-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/15/Military-junta-dissolves-coalition-FNDC-following-protests/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/30/somaliland-media-and-journalists-face-new-wave-attacks/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/23/civic-freedoms-restricted-ahead-of-24-august-general-elections/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/29/journalists-subjected-threats-intimidation-protesters-killed-ahead-legislative-elections-31st-july-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/31/lgbtiq-organisation-suspended-protests-rise-over-inflation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/26/Dozens-protesters-arrested-during-womens-black-monday-protest-against-high-fuel-prices-cost-of-living/
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عن ارتفاع األسعار يف البلد. ويف 20 متوز/يوليو 2022، أوردت تقارير بأن 76 متظاهرا احتُجزوا خالل أحد االحتجاجات الذي نظمته مجموعة املجتمع املدين »منارصة حقوق اإلنسان« املالوية )HRA( يف ليلونغوي، الستنكار تكلفة 
املعيشة املرتفعة و»العدالة االنتقائية« للجهاز القضايئ. واستخدمت الرشطة الغاز املسيل للدموع لتفريق املتظاهرين. ويف نيسان/أبريل 2022، اعتقلت عنارص الرشطة ورضبت املدافع عن حقوق اإلنسان جوليوس كامو بسبب 

احتجاجه عىل تكلفة املعيشة املرتفعة يف نريويب، كينيا. 

واحتُجز املتظاهرون أيضا يف بوركينا فاسو و ساحل العاج والكامريون وجمهورية الكونغو الدميقراطية وغانا وكينيا واملوزامبيق وجمهورية الكونغو وجنوب السودان وزمبابوي.  

موزمبيق: ضباط الرشطة وهم يقفون يف حراسة ، تحسبا لشائعات عن مظاهرة وطنية احتجاجا عىل غالء املعيشة )تصوير وكالة رويرتز / جرانت يل نوينبورغ(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/restrictive-laws-abductions-detentions-vilification-and-protest-dispersal-characterise-downward-spiral-civic-space/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/csos-condemn-murder-lgbtiq-member-protesters-beaten/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/csos-opposition-bear-brunt-intensified-crackdown-association-assembly/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/17/surge-violence-threatens-implementation-peace-deal/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/01/newspaper-suspended-six-months-protest-banned-dispersed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/19/protest-violations-rise-excessive-use-force-killing-and-arrest-protesters/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/high-inflation-and-attacks-lgbtiq-spotlight-ahead-elections/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/08/ghana-trend-deteriorating-press-freedom-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/06/15-activists-sentenced-for-peacefully-protesting-under-State-of-Siege-in-eastern-DRC/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/16/hrds-exposing-rights-violations-anglophone-regions-subjected-death-threats/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/04/45-protesters-receive-suspended-prison-sentences-peaceful-sitin/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/30/military-coup-clashes-protests-and-press-freedom-violations/
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بلدان مثرية للقلق: زمبابوي و إسواتيني

قبل االنتخابات العامة يف زمبابوي املزمع عقدها يف متوز/يوليو 2023، أغلقت السلطات الفضاء أمام الجهات الفاعلة 
العمليات الدميقراطية ونفذت حملة قمع عىل املجتمع املدين واملعارضة. وسيشهد مرشوع  املدنية للمشاركة يف 
تعديل قانون املنظامت التطوعية الخاصة لعام 2022، الذي أقره مؤخرا الربملان ومجلس الشيوخ وينتظر موافقة 
الرئيس، فرض قيود أشد واستهدافا غري رضوري ملنظامت املجتمع املدين البارزة، بل حتى إغالقها، وهي املنظامت 
التي مل تكن بحاجة من قبل للتسجيل مبوجب قانون املنظامت التطوعية الخاصة. ويعطي مرشوع القانون سلطًة 
تقديريًة مطلقًة لإلفراط يف وضع األنظمة والتدخل يف إدارة املنظامت غري الحكومية وعملها، وسلطات بدون رقابة 
إللغاء تسجيل املنظامت التطوعية الخاصة. وحتى قبل دخول مرشوع القانون الجديد حيز التنفيذ، ألغت السلطات 
بصورة تعسفية تسجيل ما ال يقل عن 290 منظمة مجتمع مدين. ومنذ آذار/مارس 2022، رشعت الحكومة يف حملة 
تخويف وتشهري ضد منظامت املجتمع املدين والبعثات الدبلوماسية األجنبية التي دعمت منظامت املجتمع املدين 
يف الدعوة إىل الوقوف ضد مرشوع تعديل قانون املنظامت التطوعية الخاصة. وأكملت املنابر اإلعالمية التي تسيطر 
عليها الدولة جهوَد الحكومة يف نزع طابع الرشعية عن منظامت املجتمع املدين عن طريق الدعاية وحملة التشويه، 

برسم صورٍة ملنظامت املجتمع املدين عىل أنها قنوات لعمالء أجانب وأنشطة إجرامية، وغريها من الروايات. 

ويف عام 2022، وقعت حاالت كثرية لتعطيل أنشطة منظامت املجتمع املدين واحتجاز موظفيها. فعىل سبيل املثال، 
زمبابوي  يف  الدولية  الشفافية  منظمة  نظمته  نسايئ  متكني  اجتامع  املركزي  االستخبارات  جهاز  من  ضباط  أوقف 
بعدم  مزاعم  خلفية  2022، عىل  أيار/مايو  يف   )Shamwari yeMwanasikana( ييمواناسيكانا  شامواري  ومنظمة 

إخطار السلطات املحلية. واعتُقل ثالثة موظفني واتُّهموا الحقا بتنظيم تجمع غري قانوين.

وإضافًة إىل مرشوع تعديل قانون املنظامت التطوعية الخاصة، وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع تعديل )تدوين 
الحكومات  إقراره، ضغط  القانون، عند  الثاين/نوفمرب 2022. وسيجرّم مرشوع  الجنايئ يف ترشين  القانون  وإصالح( 
األجنبية لتمديد أو تنفيذ العقوبات املفروضة عىل زمبابوي أو مسؤوليها، وهو ما رآه البعض محاولًة ملواصلة إسكات 

منظامت املجتمع املدين. 

قة عىل أعضاء املعارضة ومؤيديهم يف تواصل إغالق الفضاء الدميقراطي.  ويف الوقت نفسه، تسببت حملة قمعية منسَّ
التغيري«،  املواطنني من أجل  تأسس حديثا »تحالف  الذي  الحزب  املعارضة ومؤيدوهم، والسيام  أعضاء  واستُهدف 

بعمليات االعتقال ومحاوالت حظر مسرياتهم وتجمعاتهم واالعتداءات عىل يد مؤيدي الحزب الحاكم. 

وواصلت السلطات يف زمبابوي قمع االحتجاجات والتجمعات، مبا يف ذلك التجمعات غري السياسية. ويواجه املتظاهرون 
يف زمبابوي االعتقاالت التعسفية ويالَحقون قضائيا عىل نحو متكرر بتهمة التحريض عىل العنف. فعىل سبيل املثال، 
أُدينت الروائية املعروفة تسيتيس دانجارميبجا واملتهمة معها جويل بارنز بتهمة املشاركة يف تجمع بنية التحريض عىل 

العنف أمام محكمة الصلح يف هراري يف 29 أيلول/سبتمرب 2022. 
زميبابوي: أنصار حزب Citizens Coalition for Change )CCC( يتظاهرون أمام الرشطة بعد منع تجمعهم الحزيب من استضافة تجمع انتخايب يف امللعب ، 12 مارس 2022 

)تصوير جيكزاي نجيكيزانا / AFP عرب جيتي إمايجز(
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https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/csos-opposition-bear-brunt-intensified-crackdown-association-assembly/
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/csos-opposition-bear-brunt-intensified-crackdown-association-assembly/
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Zimbabwe.Watchlist2023.pdf
https://protestrights2022.monitor.civicus.org/
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يف عام 2022، واصلت السلطات اعتداءاتها االنتقامية الوحشية واعتقاالتها التي كانت تستهدف النشطاء الذين يحتشدون ويشاركون يف االحتجاجات والحمالت التي بدأها مواطنون يف عام 2021 للمناداة بإصالحات دميقراطية يف 
البلد. واستهدف أفراُد أمن الدولة النشطاَء الشباب الذين كانوا يف طليعة الحملة من خالل أساليب مختلفة، مبا يف ذلك عمليات االختطاف والتعذيب واالعتقاالت والتخويف. واختطفت الرشطة الطالبني الناشطني سخيل نوكسومالو 
وكوالين ماسيكو واعتدت عليهام، إضافًة إىل تعذيب نوكسومالو باستخدام الصعق الكهربايئ. وتأججت يف وقت الحق موجة من هجامت الحرق العمد عىل املمتلكات العامة والخاصة، والسيام عىل ممتلكاٍت للملك مسوايت، لتستهدف 
أيضا املواطنني التقدميني، مثل ُعضَوي حزب الحركة الدميقراطية املتحدة الشعبية وانديل دلودلو ونغومايونا غميدزي، اللذين كانا يف طليعة املنادين بإصالحات دميقراطية يف البلد. واقتحمت السلطات أيضا بصورة تعسفية منازل 
النشطاء يف مجال الدميقراطية بحجة البحث عن أسلحة نارية غري قانونية، عىل غرار ما وقع يف اقتحام منزل وانديل دلودلو. واستمرت الرشطة يف تفريق االحتجاجات بعنف، مع استخدامها غري الرضوري للرصاص املطاطي والغاز 

املسيل للدموع لتفريق املتظاهرين السلميني.

)TshwaneEffاالحتجاجات املؤيدة للدميقراطية )تصوير
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https://www.swazilandnews.co.za/fundza.php?nguyiphi=2017
https://www.newframe.com/repression-of-eswatini-student-movement-continues/
https://www.aciafrica.org/news/5693/catholic-peace-entity-says-arson-across-eswatini-signals-very-worse-times-lying-ahead
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ملحة عن التصنيفات

تبنّي يف األمريكتني خالل العام املايض أن تغيريات الفضاء املدين املهمة قد تكون تدريجية، كام قد تكون مترسعة 
من خالل  وإمنا  تحول جذري،  بفعل  يتدهور  أو  يتحسن  ال  املدين  الفضاء  فإن  الحاالت،  أغلب  ويف  ومفاجئة. 
مجموعة من املامرسات واألنظمة والسياسات. ومن النادر حدوث تغري هيكيل مثل اعتامد دستور جديد. وبداًل 
من ذلك، يجري يف كثري من األحيان الحفاظ عىل الحقوق األساسية يف حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي 
لنظام متكيني، والجهود  التدريجي  والتعبري وحاميتها من خالل قرارات معينة صادرة عن املحكمة، واالعتامد 

املبذولة من القادة السياسيني لالعرتاف بأهمية املجتمع املدين، وعرشات التحسينات األخرى.

وهو ما تعكسه بعض التغيريات يف تصنيف الفضاء املدين خالل هذه السنة. فقد انتقلت شييل والواليات املتحدة 
األمريكية من فئة »معرقل« إىل »مقيّد«. وتراجع تصنيف البلَدين يف عام 2020 بعد القمع العنيف للحركات 
وسط  ولكن  بسالسة  الحالتني  يف  التحسينات  تحدث  ومل  منذئذ.  قيادية  تغريات  وشهدا  الشعبية  االحتجاجية 
انتكاسات. ويف الوقت نفسه، تراجع تصنيف غواتيامال من كون فضائها املدين »معرقل« إىل »قمعي«، بعد سنوات 

من تآكل املؤسسات الدميقراطية تدريجيا والحد من الفضاء املتاح أمام املجتمع املدين واإلعالم.

وتوجد حاليا مثانية بلدان ذات فضاء مدين مفتوح من أصل 35 بلًدا يف املنطقة. ويُصنَّف الفضاء املدين يف ثالثة 
عرش بلًدا بكونه مقيّدا، ويف ستة بلدان بكونه معرقال، ويف ستة بلدان أخرى بكونه قمعيا. وبقي الفضاء املدين يف 
بلدين مغلقا، وهي الفئة الوحيدة التي مل تشهد تغريات إقليمية مقارنًة بعام 2021. وإضافًة إىل التغريات التي 
طرأت عىل التصنيفات املشار إليها سابقا، انتقلت جزر البهاما من فضاء »مقيّد« إىل »مفتوح«، يف حني أصبح 

الفضاء املدين يف كل من أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وسورينام »مقيّدا«4.

ويف شييل، امتد الطريق نحو دستور جديد بعدما رفض الناخبون املقرتح الصادر عن الجمعية الدستورية التي 
البالد عسكرة واضطرابات متواصلة، مع  انعقدت يف أعقاب االنتفاضة االجتامعية لعام 2019. وعرف جنوب 
إخفاق حكومة غابرييل بوريك يف تحقيق تقدم بخصوص إيجاد حلوٍل للنزاع الذي طال أمده مع شعب مابوتيش. 

ومع ذلك، عكست الحكومة الجديدة هذا املسار فيام يتعلق باالنتفاضة االجتامعية، فسحبت بعض املتابعات 
القضائية ضد املتظاهرين واتخذت خطوات من أجل متكني ضحايا القمع من جرب الرضر واللجوء إىل القضاء. 
ووقّع الرئيس بوريك أيضا عىل إجراءات املصادقة عىل اتفاق إسكاسو ودافع عنه، وهو معاهدة بيئية تتكون 
من أحكام تروم تحسني حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان. وعىل الرغم من إمكانية القيام بأكرث من ذلك بكثري 
لضامن تحقيق تغيريات دامئة، أمكنت تلك التطورات شييل بالفعل من التحول نحو مسار أكرث إيجابية أفىض إىل 

تقدم تصنيفها.

األمريكتان

4 بالنسبة إىل أنتيغوا وبربودا وجزر الباهاما ودومينيكا وسورينام ء أضاف سيفيكوس مونيتور املزيد من املؤرشات هذا العام مقارنة بعام 2021. لذلك كانت التغيرّيات يف التصنيفات مدفوعة مبعلومات 

إضافية بدالً من تغيرّي الوضع عىل أرض الواقع.

أنتيغوا وبربودا
دومينيكا
سورينام
غواتيامال
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https://findings2020.monitor.civicus.org/
https://civicus.org/documents/reports-and-publications/ChileCountryResearchBrief.Nov2022.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/chile-journalist-francisca-sandoval-dies-after-being-shot-when-covering-protest/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/30/chile-same-sex-marriage-legalised-gabriel-boric-sworn-president/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/12/chile-uncertainty-draft-constitution-rejected-plebiscite/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/chile-journalist-francisca-sandoval-dies-after-being-shot-when-covering-protest/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/30/chile-same-sex-marriage-legalised-gabriel-boric-sworn-president/
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وباملثل يف الواليات املتحدة األمريكية، سعت إدارة بايدن إىل تحسني عالقتها مع اإلعالم مقارنة بسلفه وشددت 
عىل أهمية املؤسسات الدميقراطية. واتخذت الحكومة خطوات للحفاظ عىل الحريات األساسية واملجتمع املدين، 
مع سياسات لتعزيز مساءلة الرشطة، ودعم تنظيم أماكن العمل وحامية املساعدات اإلنسانية يف جميع أنحاء 
العامل. ومع ذلك، شهد العام أيضا اعتامد املرّشعني مزيًدا من القيود عىل االحتجاجات وعددا كبريا من مشاريع 
التعبري يف املدارس. ومازالت تتكرر حوادث استخدام القوة  القوانني عىل مستوى الوالية التي تحد من حرية 
أيضا  البلد  ويستمر هذا  متزايد.  نحو  قاسية عىل  لعقوبات  املتهمون  التعسفية، ويخضع  واالعتقاالت  املفرطة 
يف تجريم املبلغني عن املخالفات. ومع أن الفضاء املدين يف الواليات املتحدة األمريكية تحّسن مبا يكفي ليتغري 

تصنيفها، إال أن االتجاهات التي ترض بالفضاء املتاح أمام املجتمع املدين واإلعالم مازالت صامدة.

ويف املقابل، يف غواتيامال، كان هناك اتجاه أوضح بكثري نحو تدهور الفضاء املدين مع انتقال الحكومة لتقويض 
دولة القانون وإبطال الجهود املبذولة يف السنوات املاضية يف مجال مكافحة الفساد. وقلّصت السلطات تدريجيا 
االستقالل القضايئ واعتمدت ترشيعات تقييدية. وعىل مدى السنوات الثالث املاضية، عملت حكومة أليخاندرو 
مجال  يف  والعاملني  والعدالة  السلم  ملنارصي  تعسفية  قضائية  متابعات  إجراء  عىل  منهجيٍة  بطريقٍة  جيامايت 
العدالة والصحفيني، بهدف إسكات املنتقدين وأولئك الذين حاولوا التطرق للفساد السيايس. وتعرّض املدافعون 
عن حقوق اإلنسان العتداءات متزايدة، يف حني أُضعفت الفضاءات املؤسسية املخصصة لرصد حالتهم وضامن 
حاميتهم. ويثري تزايُد االستبداد القلَق بوجه خاص يف ضوء االنتخابات العامة املزمع تنظيمها يف البلد يف حزيران/

يونيو 2023 والتي قد تفيض إىل تعزيز هذا الفضاء املدين املتناقص.

بنام: املحتجون يسريون للمطالبة بالحد من التضخم وخفض أسعار الوقود والغذاء. )تصوير رويرتز / إريك مارسيسكانو(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/25/usa-press-investigated-secretive-customs-agency/
https://civicus.org/documents/reports-and-publications/USACountryResearchBrief.Dec2022.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/usa-bills-restrict-freedom-expression-classroom-massive-protests-puerto-rico/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/05/usa-workers-expose-anti-unionisation-efforts-private-companies/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/25/usa-press-investigated-secretive-customs-agency/
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Guatemala.Watchlist.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2021/06/10/new-court-ruling-allows-implementation-restrictive-ngo-oversight-law-guatemala/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/06/guatemala-concerns-about-democratic-backsliding-grow-elperiodicos-president-and-financial-manager-arrested/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/01/attacks-guatemalan-human-rights-organisations-and-justice-operators/
https://civicus.org/documents/UPR42_JointCIVICUS_Guatemala.pdf
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القيود املفروضة عىل الفضاء املدين

متاشيًا مع االتجاه العاملي، الحظنا ارتفاعا حادا يف حاالت املضايقة يف األمريكتني عىل مدار السنة املاضية، مام 
الصحفيني  عىل  االعتداءات  أيضا  وتكررت  املنطقة.  أنحاء  جميع  يف  لة  املسجَّ االنتهاكات  صدارة  تحتل  يجعلها 
واحتجاز املتظاهرين والتخويف وتفريق االحتجاجات. وشملت حوادث الفضاء املدين عادًة النساء والشعوب 
األصلية واملدافعني عن البيئة، والذين يتعرضون يف كثري من األحيان النتقادات الدولة والجهات الفاعلة من غري 

الدول.

املضايقات

يف جميع أنحاء املنطقة، نّفذت السلطات والجهات الفاعلة من غري الدول التي تتخذ موقفا معاديا هجامت 
متكررة وأنشطة تهديدية إلرهاب املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني. وتضغط هذه السلوكيات املامرَسة 
عىل املدافعني والصحفيني لوقف أنشطتهم، عن طريق التسبب لهم يف أحيان كثرية يف محنة عاطفية ونفسية. 
وقد تفيض املضايقات إىل الرقابة الذاتية وتدفع املستهَدفني، يف الحاالت القصوى، إىل النزوح أو االغرتاب. وجرى 
توثيق هذه الحاالت يف 18 بلدا من بلدان املنطقة عىل األقل يف عام 2022. وانترش حدوثها عىل نطاق واسع 

وظهرت يف %44 من كافة التقارير التي أصدرها سيفيكوس مونيتور عن األمريكتني عىل مدار السنة.

وقد تَظهر املضايقات يف أشكال مختلفة، انطالقا من مذكرات االستدعاء املتكررة من الرشطة، مرورا بعمليات 
اقتحام املنازل والتهديد عرب املكاملات الهاتفية، وصوال إىل حمالت التشهري اإللكرتونية. وغالبا ما يتعرض املدافعون 
والصحفيون الذين يواجهون املضايقات ألكرث من نوٍع واحٍد من السلوك املثري للتهديدات، مبا يف ذلك االعتداءات 
الجسدية. ويف العديد من الحاالت، يخوُل اإلفالُت من العقاب ألولئك الذين يضايقونهم القياَم بأفعالهم. وقالت 
الكابيكار يف كوستاريكا:  العدائية ضد شعب  مدافعٌة عن أرايض الشعوب األصلية يف مواجهة تصاعد األعامل 
»إنه ألمر محبط أن تقّدم شكاوى وال يتم القيام بأي يشء«. وجاء تعليق دوريس ريوس بعد هجوم عىل أراضيها 
تسبب يف إصابة 13 شخصا يف شباط/فرباير 2022. وبعد مرور شهرين، تعرّض ابن ريوس للتهديد بالسكني بُعيد 

أيام من تحذيرها علًنا من التهديدات املتكررة بالقتل التي تلقتها وأرستُها من أصحاب مزارع محليني.

ويف فنزويال، نقلت محامية يف مجال حقوق اإلنسان أرستها خارج البالد بعد تلقيها تهديدات متكررة ومراقبتها 
بسبب تعاونها مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. ويف السلفادور، تعرّض املدافعون عن حقوق اإلنسان 
والصحفيون للمضايقة عىل شبكة اإلنرتنت، والتي تؤيدها يف كثري من األحيان السلطات التي استخدمت حساباتهم 
عىل وسائل التواصل االجتامعي لوصمهم. وأثار هذا السلوك الذي ينهجه القادة، والذي تفاقم يف ظل اإلجراءات 
االستثنائية التي تتخذها الحكومة الحالية ضد عنف العصابات، موجات من االعتداءات والشتائم والتهديدات 
من جانب املؤيدين. ويف بعض الحاالت، تعرّض منتقدو الحكومة بشكل رصيح لالخرتاق واملراقبة، وانتُهكت 

خصوصيتهم عىل شبكة اإلنرتنت.

تعتمدها  التي  املختلفة  األدوات  من  املختارة ضمن مجموعة  األساليب  أحد  املضايقات  كانت  نيكاراغوا،  ويف 
السلطات إلسكات أصوات املجتمع املدين. وُسحب االعرتاف القانوين بآالف املنظامت باستخدام إجراءات تعسفية، 
مام أجرب العديد منها عىل إيقاف عملياتها. وصودرت مكاتب ومعدات بعض املجموعات، يف حني استُهدف 

قادتها وأعضاؤها شخصيا من خالل املضايقات والتجريم.

وحينام تُستهدف النساء بشكل خاص، قد تشمل املضايقات تهديدات بالعنف الجنيس ولغة متحيزة جنسيا. ويف 
هذا السياق، تلقت صحفية يف بوليفيا تهديدات مجهولة املصدر باالغتصاب والقتل عىل إثر تقريرها عن قتل 

أبرز 5 انتهاكات للحريات ا�دنية
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/18/costa-rica-violent-attacks-increase-against-indigenous-land-defenders-and-territory-china-kicha/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/11/costa-rica-partial-veto-new-access-information-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/venezuela-intimidation-and-harassment-human-rights-defenders/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/22/el-salvador-hostile-environment-human-rights-defenders-and-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/04/el-salvador-human-rights-defenders-arbitrarily-detained-during-state-emergency/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/02/spyware-found-devices-35-journalists-and-civil-society-activists-el-salvador/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/08/nicaragua-contempt-international-human-rights-mechanisms/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/23/nicaragua-closure-csos-community-radio-stations-and-television-cable-channel/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/27/bolivia-intimidation-environmental-defenders-and-journalists/
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اإلناث. ويبدو أن الرسائل املوجهة ضدها تشري إىل أنها قد تكون مطاردة لبعض الوقت، مام دفع مكتب أمني 
املظامل يف البالد إىل مطالبة قوات األمن بتوفري تدابري حامئية عاجلة لها.

االعتداءات عىل الصحفيني

وقعت االعتداءات الجسدية عىل الصحفيني واملنافذ اإلعالمية يف 17 بلدا عىل األقل من بلدان األمريكتني خالل 
عام 2022. وهو العام الخامس عىل التوايل الذي يظهر فيه هذا االنتهاك ضمن أبرز ثالثة انتهاكات يف املنطقة، 
مام يعكس استمرار وجود بيئة معادية لإلعالم واملخاطر الشخصية الكبرية التي قد يتعرض لها الصحفيون بسبب 

القيام بعملهم الحاسم. 

وشملت الحاالت التي وثقها سيفيكوس مونيتور يف تلك الفرتة إطالق مهاجمني مجهويل الهوية النار عىل صحفيني، 
واعتداء الرشطة واملتظاهرين عليهم خالل تغطيتهم للتظاهرات، وهجوم سياسيني ومؤيديهم عليهم، وغريها 
من حوادث العنف الكثرية. وتعرضت مكاتب املنافذ اإلعالمية للهجوم باستخدام املتفجرات واألسلحة النارية 
وهجامت الحرق العمد يف العديد من البلدان، مبا يف ذلك األرجنتني وبوليفيا وكولومبيا وهايتي وهندوراس 

واملكسيك وبريو. 

ومازال الجناة مجهولني يف العديد من االعتداءات، ولكن ُحدد املسؤولون يف بعض الحاالت دون معاقبتهم. ويف 
غواتيامال، رضب ضباط الرشطة أحد الصحفيني واحتجزوه وأتلفوا معداته حينام كان ينقل حدث قمع متظاهٍر. 
مة ضد الضباط الذين اعتدوا عليه. ويف الوقت ذاته، أعيدت التهم املنسوبة  ووضع املحققون جانبا شكواه املقدَّ

إليه -والتي استبعدتها محكمة محلية يف البداية- بطلب من املدعي العام.

ويف الحاالت القصوى، تسبب العنف يف القتل، وهو ما جعل سنة 2022 إحدى أكرث السنوات دموية عىل اإلطالق 
للعاملني يف املجال اإلعالمي يف املنطقة. ووثق سيفيكوس مونيتور مثل تلك الحاالت يف تسعة بلدان يف األمريكتني. 
ويف شييل، أصبحت فرانسيسكا ساندوفال أول صحفية تُقتل أثناء أداء واجبها منذ انتهاء حكم الدكتاتور بينوشيه 
يف عام 1990. وأطلق املسلحون النار عىل املتظاهرين يف عيد العامل يف سانتياغو، مام أسفر عن إصابتها رفقة 
صحفيَّني آخَرين. ويف هندوراس، قُتل أحد أبناء الشعوب األصلية العامل يف مجال التواصل اإلعالمي بعد إطالق 
النار عليه. وقد سبق أن تلقى تهديدات وواجه حملة تشهري. وتعرّضت املحطة اإلذاعية املحلية التي عمل فيها 

أيضا للتخريب والتهديد باإلغالق.

بالعدالة  للمطالبة  احتجاجات  عدة  نظموا  الصحفيني  أن  درجة  إىل  بشدة  العنف  حدة  زادت  املكسيك،  ويف 
لزمالئهم الذين اغتيلوا وباتخاذ إجراءات عاجلة لحامية سالمة العاملني يف املجال اإلعالمي. وواجه الصحفيون 
يف هايتي أيضا دوامة من العنف خالل محاولتهم تغطية األزمة املتعددة األبعاد التي تعصف بالبالد. وأصبحوا 

هدفا للعصابات اإلجرامية، يف ظل وقوع حاالت خطف وإطالق النار من مركبات متحركة، ونصب الكامئن، 
ووقعوا أيضا ضحية وحشية الرشطة يف االحتجاجات.

 املكسيك: شوهدت صور الصحفيني القتىل ملصقة عىل أبواب مبنى النائب العام للجمهورية خالل مظاهرة نظمها
)صحفيون مكسيكيون )تصوير بيدرو باردو / وكالة الصحافة الفرنسية عرب جيتي إمياجز
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/mexico-women-defenders-and-families-disappeared-persons-targeted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/21/brazil-anti-democratic-demonstrations-following-presidential-election/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/14/emergencies-act-used-clear-truck-drivers-convoy-protests-canada/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/honduras-guapinol-water-defenders-released-after-trial-annulled-supreme-court/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/04/protests-over-labour-rights-insecurity-and-political-crisis-haiti/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/02/colombia-surveillance-civil-society-and-detention-protest-leaders/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/21/bolivia-teachers-protest-harassment-human-rights-defenders-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/04/protesters-argentina-take-streets-against-imf-debt-negotiation-and-large-scale-mining/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/27/peru-attacks-journalists-political-polarisation-remains-prominent/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/22/outrage-five-journalists-killed-mexico-early-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/14/reappointment-attorney-general-signals-difficult-times-civil-society-and-press-guatemala/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/01/attacks-guatemalan-human-rights-organisations-and-justice-operators/
https://twitter.com/APG_1947/status/1602335530569666561?s=20
https://cpj.org/reports/2023/01/deadly-year-for-journalists-as-killings-rose-sharply-in-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/chile-journalist-francisca-sandoval-dies-after-being-shot-when-covering-protest/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/21/honduras-two-human-rights-defenders-pablo-isabel-hernandez-rivera-and-thalia-rodriguez-killed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/21/honduras-two-human-rights-defenders-pablo-isabel-hernandez-rivera-and-thalia-rodriguez-killed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/06/mexico-twelve-journalists-killed-end-june-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/29/haitian-journalists-faced-spiralling-violence/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/01/haiti-escalating-protests-over-multiple-crises/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/29/haitian-journalists-faced-spiralling-violence/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/15/haiti-journalist-released/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/04/protests-over-labour-rights-insecurity-and-political-crisis-haiti/
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احتجاز املتظاهرين

دفع ارتفاع تكلفة املعيشة الجامهري يف جميع أنحاء املنطقة إىل التظاهر يف الشوارع للمطالبة بأجور الكفاف 
وسياسات عامة لدعم الفئات املعوزة واحتواء االرتفاع املفاجئ يف األسعار. وظل التظاهر أسلوبا مهام لألشخاص 
الذين يطالبون بالتغيري، انطالقا من املتظاهرين ضد املشاريع املرضة بالبيئة ووصوال إىل النساء اللوايت يدعون إىل 
اتخاذ إجراءات ملكافحة العنف الجنساين. ومع ذلك، لجأت قوات األمن عىل نحو متكرر إىل عمليات االحتجاز 
لتفريق االحتجاجات. وسجل سيفيكوس مونيتور وقوع االحتجاجات يف 23 بلدا عىل األقل من بلدان األمريكتني، 
التقارير عن  كافة  %40 من  االحتجاز يف  بلدا منها. وُوثقت حاالت  املتظاهرين يف 13  احتجاز  وكانت حاالت 

االحتجاجات يف املنطقة خالل عام 2022.

ومن الجدير بالذكر أن عمليات االحتجاز املتعلقة باالحتجاج وقعت يف بلدان من كل فئات التصنيف التي وضعها 
سيفيكوس مونيتور، أْي يف أماكن يحظى فيها الفضاء املدين عموما بالحامية وكذلك يف تلك األماكن التي يكون 
فيها األكرث تقييدا. ففي كندا، جرى تعطيل املظاهرات السلمية لنشطاء بيئيني يف كثري من األحيان مع تنفيذ 
عمليات االحتجاز. وإضافًة إىل ذلك، قالت الرشطة إنها تخطط لتوجيه تهم ألولئك الذين يقومون بأعامل عصيان 

ويعيقون الطرق. ووقعت حاالت مامثلة يف الواليات املتحدة األمريكية واألرجنتني حيث أدى القمع املتكرر 
لالحتجاجات الرافضة لبناء طريق رسيع إىل إصدار محكمٍة محليٍة يف قرطبة )األرجنتني( أمر إحضار كتدبري وقايئ 

للمعتَقلني عىل خلفية االحتجاج. 

ودفعت أزمة تكلفة املعيشة اآلالف إىل التظاهر يف بنام، يف أكرب احتجاجات عرفتها البالد يف السنوات األخرية. 
وبعد مرور ثالثة أسابيع عىل االحتجاجات، أعلنت الرشطة عن اعتقالها 102 شخصا يف االحتجاجات، ومثُل 80 
تفريق  أيضا  التقارير  العديد من  السلمي. وأوردت  التعايش  املرور وعرقلة  إعاقة  املحكمة بسبب  أمام  منهم 
من  العديد  النقابات  نظمت  فنزويال،  ويف  والخرطوش.  للدموع  املسيل  الغاز  باستخدام  املتظاهرين  الرشطة 
االحتجاجات ضد التضخم الجامح وفقدان القوة الرشائية، وطالبت بأجور الكفاف. ويف بعض الحاالت، احتُجز 

املتظاهرون ومنعوا من السري.

املحكمة.  قرب  احتجاجهم  بسبب  يدعمنهم  كُّن  ومنارصات  املحتجزين  املتظاهرين  أقارب  اعتُقل  كوبا،  ويف 
للمضايقات واملراقبة بسبب عملها يف مجال  املحتجزات يف وقت الحق إن تعرضها  الناشطات  وقالت إحدى 

الدعوة مل يتوقف.

وتعرّضت الشعوب األصلية اإلكوادورية وغريها من الحركات التي كانت تخوض إرضابا ضد السياسات االجتامعية 
واالقتصادية للحكومة لحملة قمعية أخرى يف حزيران/يونيو 2022. ويف غضون 18 يوما فقط، سّجل تحالف 
تسعة  مقتل  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  النتهاكات  حالة   Alianza DDHH( ( 127أليانسا املدين  املجتمع 
أشخاص وإصابة 318 آخرين واحتجاز 199 متظاهرا عىل األقل. وكان زعيم اتحاد القوميات األصلية يف إكوادور 
)CONAIE( ضمن املعتَقلني بصورة تعسفية والذي اتهمته السلطات بشل حركة الخدمات العامة. ويف نهاية 

أيلول/سبتمرب، أبطلت املحكمة التهم املنسوبة إليه.
الرشطة تقاطع الطريق ملتظاهرين من السكان األصليني خارج الجمعية الوطنية )تصوير فرانكلني جاكومي / أجينسيا پريس ساوث / جيتي إمياجز(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/02/canada-courts-consider-cases-impact-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/01/canada-struggle-rights-brings-people-streets/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/argentina-economic-crisis-leads-recurrent-protests/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/usa-massive-protests-erupt-over-leaked-supreme-court-opinion-affecting-legal-abortion-rights/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/19/rising-cost-living-sparks-month-protests-panama/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/venezuela-teachers-protest-living-wages/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/venezuela-intimidation-and-harassment-human-rights-defenders/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/15/least-790-people-prosecuted-and-172-already-convicted-protesting-cuba/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/20/cuba-prosecutions-against-protesters-continue-more-restrictions-are-proposed-penal-code-reform/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/29/ecuador-another-crackdown-indigenous-led-protests/
https://alianzaddhh.org/incidentes-ddhh-paro-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2019/10/23/mass-protests-ecuador-hundreds-detained-and-thousands-injured-ten-days/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/ecuador-two-journalists-killed-manabi-within-month/
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عىل خط النار

مازال العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني يتسم بالحدة يف األمريكتني. وعرفت املنطقة نسبة 
 60% أكرث من  توثيق  اإلنسان سجلها سيفيكوس مونيتور، مع  املدافعني عن حقوق  قتل  ضخمة من عمليات 
من مجموع الحاالت يف عام 2022. وباملثل، سجلت املنطقة أكرب عدد من التقارير عن قتل الصحفيني. وقُتل 

املدافعون يف مثانية بلدان عىل األقل والصحفيون يف تسعة بلدان عىل األقل.

وترضر املدافعون عن الشعوب األصلية والبيئة وحقوق ملكية األرايض من هذا العنف بصورة غري متناسبة. ففي 
الربازيل، نُصب كمني للمدافع عن الشعوب األصلية برونو برييرا والصحفي الربيطاين دوم فيليبس، وأُطلق عليهام 
النار وقُتال واختفيا عند عودتهام من رحلة إلجراء تحقيق صحفي يف منطقة نائية من غابات األمازون املطرية. 
وكانا يوثّقان الجهود التي تبذلها الشعوب األصلية ملقاومة األنشطة اإلجرامية من أعامل النهب يف أراضيهم. وبدأ 
البحث الذي دام عرشة أيام بفعل تحرك منظامت معنية بالشعوب األصلية أمام تجاهل الحكومة، يف داللٍة عىل 

موقف حكومة بولسونارو تجاه حقوق اإلنسان والشعوب األصلية والصحافة الحرة.

والقادة  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  طالت  التي  االغتياالت  لعدد  جديدا  قياسيا  رقام  كولومبيا  وسجلت 
االجتامعيني. ووفًقا ملكتب أمني املظامل التابع للدولة، قُتل حوايل 200 شخص من أولئك املدافعني يف عام 2022. 
واستُهدف بوجه خاص قادة املجتمعات املحلية واملدافعون يف الخطوط األمامية. ويف هندوراس، قُتلت ناشطة يف 
مجال حقوق املتحولني جنسيا كانت تنارص حقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية يف هجوم سافر اقتُحم 
فيه منزلها. وشّددت تاليا رودريغيز قبل وفاتها يف مقابلة سابقة معها عىل أنها كانت من بني آخر الناشطني يف 

الدفاع عن حقوق املتحولني جنسيا يف هندوراس من جيلها الذين ما زالوا عىل قيد الحياة.

ويف املكسيك، قُتلت خمس مدافعات عىل األقل كُن يبحنث عن أجوبة بخصوص مختفني. وشهد العاملون يف 
املجال اإلعالمي عاما مميتا بشكل خاص يف البالد، مع اغتيال أربعة صحفيني يف شهر واحد فقط )كانون الثاين/

يناير 2022(. ومل تكن آلية الحامية يف البلد، التي تعاين من نقص يف التمويل واملوظفني، متلك القدرة عىل ضامن 
سالمة املئات املحتاجني إليها. وأخفقت السلطات يف تنسيق جهود التصدي بصورة شاملة للعنف. واختتمت 
السنة مع املكسيك مرة أخرى متصدرًة قامئة البلدان خارج مناطق الحروب التي تضم أكرب عدد من الصحفيني 

الذين قُتلوا خالل العام.

تُظهر إعادة إنتاج هذا االتجاه املشني، سنة تلو األخرى، وجود حاجة ملحة العتامد الحكومات يف جميع أنحاء 
املنطقة تدابري لحامية املدافعني والصحفيني وتحسينها والتصدي لإلفالت من العقاب املنترش إزاء الجرائم املُرتكبة 

ضدهم. 
الربازيل: وقفة احتجاجية تطالب بالعدالة للصحفي دوم فيليبس وخبري السكان األصليني برونو برييرا ، اللذين قُتال يف منطقة األمازون. )تصوير رويرتز / كارال كارنيل(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/13/brazil-anger-government-inaction-after-indigenous-advocate-and-international-correspondent-are-killed-amazon/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/colombia-four-journalists-killed-second-half-2022/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/21/honduras-two-human-rights-defenders-pablo-isabel-hernandez-rivera-and-thalia-rodriguez-killed/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/20/deadly-year-journalists-mexico/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/mexico-women-defenders-and-families-disappeared-persons-targeted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/22/outrage-five-journalists-killed-mexico-early-2022/
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Mexico.CIVICUSMonitor.June2022.pdf
https://cpj.org/reports/2023/01/deadly-year-for-journalists-as-killings-rose-sharply-in-2022/
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بلٌد مثري للقلق: بريو

يف نهاية عام 2022، دخلت بريو فصال جديدا من أزمتها املؤسسية التي طال أمدها حينام عزل الكونغرس الرئيس السابق بيدرو كاستييو يف 7 كانون األول/ديسمرب 2022، مبارشًة بعد محاولة الرئيس حل الهيئة الترشيعية. وجاءت 
هذه الخطوة بعد أشهر من عدم االستقرار السيايس، مع دخول الكونغرس الذي تسيطر عليه املعارضة يف خالف مع كاستييو يف أحيان كثرية خالل األشهر الخمسة عرش التي قضاها يف منصبه. وأثار تطور األحداث الرسيع الذي جلب 

نائبة الرئيس السابق دينا بولواريت إىل السلطة احتجاجات مؤيدي كاستييو الذين وصفوا عزله واعتقاله انقالبًا قامت به النخب السياسية. 

وواجه املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون االحتجاجات بالقوة املفرطة، والسيام تلك االحتجاجات التي كانت يف املناطق الريفية وبقيادة املتظاهرين من السكان األصليني واملزارعني. وما بني 8 كانون األول/ديسمرب 2022 و27 كانون 
الثاين/يناير 2023، لقي 57 شخصا عىل األقل مرصعهم، مبن فيهم ستة قارصين، وأُصيب أكرث من 1500 شخص أثناء االضطرابات. ويُزعم أن أغلب حاالت الوفاة كانت عبارة عن عمليات قتل خارج نطاق القانون عىل يد املوظفني 
املكلفني بإنفاذ القانون. وسّجل املجتمع املدين العديد من االنتهاكات الحقوقية األخرى، مبا يف ذلك االعتقاالت التعسفية واالستخدام املفرط للقوة، والعنف الجنيس واالعتداءات عىل الصحفيني. ومل تكتف الرئيسة بولواريت ومسؤولون 
آخرون بعدم إدانة تجاوزات الرشطة والقوات املسلحة، بل ألقوا أيضا اللوم أحيانا عىل املتظاهرين »لتسببهم يف فوىض« ووصموهم بالعار. ويف خضم االضطرابات، استهدفت جامعات ميينية متطرفة منظامت حقوق اإلنسان وضايقتها.

ومع أن استجابة الرشطة العنيفة لتلك االحتجاجات كانت صادمة، إال أنها مل تكن األوىل من نوعها. فقبل أشهر فقط، جوبه إرضاب قاده عامل النقل احتجاجا عىل ارتفاع أسعار الوقود والسامد واملواد الغذائية بعمليات االحتجاز 
والقوة املفرطة. ويف السنوات األخرية، لجأت قوات األمن عىل نحو متكرر إىل قوة غري متناسبة ردا عىل االحتجاجات، والسيام تلك االحتجاجات التي يقودها السكان املستبعدون خارج املدن الرئيسية. وبداًل من القيام بإصالحات 

للتصدي لعنف الرشطة، يف السنوات األخرية، اعتمدت سلطات بريو قانونا يحمي الضباط من املتابعة القضائية عىل إثر التجاوزات املُرتَكبة.

بريو: متظاهرون يغلقون الطريق الرسيع عند مدخل أبانكاي ، بريو )تصوير مارتني برينيتي /AFP عرب جيتي إمياجز(
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https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Peru.Watchlist2023.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2021/12/02/communities-impacted-mining-and-oil-extraction-lead-wave-protests-peru/
https://derechoshumanos.pe/2023/01/130-organizaciones-de-la-sociedad-civil-suscriben-pronunciamiento-por-la-defensa-de-la-vida-y-la-democracia/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/02/17/peru-launched-new-chapter-political-and-institutional/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/12/peru-protests-over-price-rises-and-violence-against-human-rights-defenders/
https://www.civicus.org/documents/UPR42_JointCIVICUS_Peru.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2020/07/22/peru-legislation-enables-disproportionate-use-force-police/
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منطقة آسيا واحمليط الهادئ

ملحة عن التصنيفات

املدنية واالعتداءات ضدها يف  الحريات  املفروضة عىل  القيود  توثيق  واصل سيفيكوس مونيتور يف عام 2022 
بجائحة كوفيد19-،  الخاصة  الضوابط  الحكومات  الهادئ. ومع رفع معظم  أنحاء منطقة آسيا واملحيط  جميع 

ظلت جهود خنق املعارضة وقمع املجتمع املدين والحركات االجتامعية سائدًة، بل وتصاعدت يف بعض البلدان.

كان ضمن  واملنتقدين  النشطاء  لتجريم  واستعاملها  التقييدية  القوانني  سن  استخدام  أن  بحوثنا  نتائج  وتُظهر 
حقوق  عن  املدافعني  ملقاضاة  البلدان  من  العديد  يف  القوانني  تلك  تُستخدم  وكانت  شيوعا.  االنتهاكات  أكرث 
اإلنسان وإبقائهم خلف القضبان ملدد طويلة. ومَتثّل اتجاه آخر واسع النطاق يف جميع أنحاء املنطقة يف تفريق 
املتظاهرين يف أحيان كثرية واستخدام  االقتصادية، مع احتجاز  أو  السياسية  املطالبة باإلصالحات  االحتجاجات 
القوة املفرطة أحيانا. ولجأت الحكومات أيضا إىل مضايقة النشطاء واملتظاهرين بوسائل منها اقتيادهم للتحقيق 

واحتجازهم وتهديد عائالتهم وفرض حظر السفر وشن هجامت رقمية.

ويعزز تلك الصورة تحليل تصنيفات سيفيكوس مونيتور. ففي منطقة آسيا، يُظهر أحدث تحليل أجريناه تدهور 
الفضاء املدين مع زيادة عدد البلدان املصنَّفة يف فئة الفضاء املدين »املغلق« من أربعة إىل سبعة بلدان. ويف حني 
كانت الصني والوس وكوريا الشاملية وفيتنام من قبل يف تلك الفئة، فإن البلدان الجديدة هي أفغانستان وميامنار 

وهونغ كونغ.

ويُصنَّف الفضاء املدين لثامنية بلدان باعتباره »قمعيا« مبا فيها بنغالديش وبروناي وكمبوديا والهند وباكستان 
بوتان  فيها  مبا  »معرقل«  خانة  يف  بلدان  لسبعة  املدين  الفضاء  يُصنف  حني  يف  وتايالند،  وسنغافورة  والفلبني 
وإندونيسيا وماليزيا وجزر املالديف ونيبال ورسيالنكا وتيمور-ليشتي. وُصنف الفضاء املدين يف اليابان ومنغوليا 

وكوريا الجنوبية عىل أنه »مقيّد«، يف حني تظل تايوان البلد الوحيد املصنَّف عىل أنه »مفتوح«.

أفغانستان
هونج كونج

ميامنار

تراجع في التصنيف
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وأما يف املحيط الهادئ فإن حالة الفضاء املدين أفضل مع تصنيفه يف سبعة بلدان باعتباره »مفتوحا«، وأربعة 
بلدان باعتباره »مقيّدا«، مبا يف ذلك أسرتاليا وجزر سليامن وتونغا وفانواتو. وتبقى فيجي وبابوا غينيا الجديدة 

وناورو يف فئة الفضاء املعرقل.

يف عام 2022، تراجع تصنيف ثالثة بلدان يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ من »قمعي« إىل »مغلق«، وهو أسوأ 
تصنيف ألي بلد. وكانت البلدان الثالثة مدرجًة عىل قامئة مراقبة سيفيكوس مونيتور التي وثّقت تدهور الفضاء 

املدين.

وتراجع تصنيف أفغانستان بسبب القيود الصارمة التي فرضتها طالبان عىل الفضاء املدين بعد سيطرتها عىل 
السلطة يف عام 2021. وتعرّض النشطاء الذين كانوا ينتقدون طالبان لالعتقال واالحتجاز غري القانوين واالختطاف 
والتعذيب وحتى عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون. وما فتئت الناشطات يف مجال حقوق املرأة املحتجات 
عىل السياسات التمييزية املتعلقة بالتعليم والتوظيف، يتعرضن للقيود والعنف. واعتُقل الصحفيون وتعرضوا 
للتهديد والهجوم بينام أُجربت منافذ إعالمية عىل اإلغالق. وضيّقت طالبان أيضا الخناق عىل منظامت املجتمع 
املدين، ومنعت النساء من العمل مع املنظامت غري الحكومية وحظرت فعليا األحزاب السياسية. وحلّت أيضا 

اللجنَة األفغانية املستقلة املعنية بحقوق اإلنسان.

وتراجع تصنيف بلٍد آخر هو ميامنار. فبعد عامني من االنقالب غري املرشوع، سجنت املحاكم العسكرية للمجلس 
املجلس  وواصل  ملفقة.  بتهم  واملنتقدين  والسياسيني  واملحامني  والفنانني  والطالب  النشطاء  آالف  العسكري 
عرشات  أيضا  واحتُجز   .2022 متوز/يوليو  يف  نشطاء  أربعة  وأُعدم  عقاب  دون  املحتجزين  تعذيب  العسكري 
الصحفيني وقُتل أربعة منهم عىل األقل يف نهاية عام 2022، يف حني جرى حظر املنافذ اإلعالمية. واستمر أيضا 
العديد من منظامت املجتمع املدين مكاتبها. ويف  اعتقال املتظاهرين املعارضني لالنقالب وسجنهم. وأغلقت 
الحكومية سيزيد من  باملنظامت غري  معنيا  قانونا جديدا  العسكري  املجلس  األول/أكتوبر 2022، سن  ترشين 

تقييد ما تبقى من املجتمع املدين.

وتراجع تصنيف هونغ كونغ أيضا بسبب الحملة القمعية املمنهجة عىل املعارضة بعد سن قانون األمن القومي 
الصارم يف عام 2020. فهو يعاقب عىل االنفصال والتخريب واإلرهاب والتواطؤ مع »قوات أجنبية«، وتبلغ العقوبة 
القصوى لكل ذلك السجن مدى الحياة. وتُعرَّف تلك املخالفات بصياغة غامضة وأصبحت مخالفات جامعة ملقاضاة 
النشطاء واملنتقدين بعقوبات شديدة. واعتُقل أكرث من 200 شخص مبوجب قانون األمن وجرى حل أو نقل 
مقر عرشات منظامت املجتمع املدين والنقابات العاملية منذ دخول القانون حيز التنفيذ. وُجرّم النشطاء بتهمة 
التحريض، يف حني لوحق قضائيا حوايل 3000 متظاهر بسبب مشاركتهم يف تجمعات واحتجاجات سلمية، مثل 
وقفات تيانامنني االحتجاجية. واستُهدفت أيضا منافذ إعالمية مستقلة ومؤيدة للدميقراطية مبداهامت وأُجربت 

عىل اإلغالق وُجرّم الصحفيون.

2022 �استناًدا إ� 106 تحديًثا تم ن�ه ع� سيفيكس مونيتور للبلدان � هذه ا�نطقة ب� 1 يناير 2022 و 31 ديسم
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القيود املفروضة عىل الفضاء املدين

متثلت أبرز انتهاكات الفضاء املدين يف سن ترشيعات تقييدية واستخدامها، متبوعا بتفريق االحتجاجات واملضايقات 
واحتجاز املتظاهرين ومقاضاة املدافعني عن حقوق اإلنسان. 
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https://monitor.civicus.org/country/afghanistan/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/protests-escalate-afghanistan-frustration-taliban-rule-and-abuses-grow/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/protests-escalate-afghanistan-frustration-taliban-rule-and-abuses-grow/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/16/taliban-continues-target-activists-journalists-and-stifle-protests-women-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/08/year-taliban-rule-leaves-civic-space-decimated-afghanistan/
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Afghanistan.CountryBrief.August2022.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/protests-escalate-afghanistan-frustration-taliban-rule-and-abuses-grow/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/arrests-activists-journalists-continue-myanmar-military-tribunals-impose-harsh-sentences/
https://monitor.civicus.org/country/myanmar/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/31/journalists-and-activists-continue-be-given-long-jail-sentences-fabricated-charges-nearly-two-years-illegal-coup/
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/12/Rebuilding-an-Architecture-of-Oppression.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/31/journalists-and-activists-continue-be-given-long-jail-sentences-fabricated-charges-nearly-two-years-illegal-coup/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/6246-myanmar-attacks-on-civic-space-continue-unabated-in-the-second-year-of-the-illegal-coup
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/ongoing-harassment-prosecution-activists-and-journalists-hong-kong-silence-dissent/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/26/arrests-jailing-activists-and-silencing-dissent-hong-kong-persists-despite-un-review/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/ongoing-harassment-prosecution-activists-and-journalists-hong-kong-silence-dissent/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/26/arrests-jailing-activists-and-silencing-dissent-hong-kong-persists-despite-un-review/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/23/ongoing-harassment-prosecution-activists-and-journalists-hong-kong-silence-dissent/
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تجريم املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنتقدين

يُعّد استخداُم القوانني لتقييد الحريات األساسية أكرث االنتهاكات التي تطال الفضاء املدين انتشارا يف منطقة آسيا 
واملحيط الهادئ يف عام 2022 حيث جرى توثيقها يف 27 دولًة عىل األقل. وتضمنت الترشيعاُت التي تُستخَدم 
يف كثري من األحيان لخنق املعارضة القواننَي املتعلقة باألمن القومي ومكافحة اإلرهاب والنظام العام والتشهري 

الجنايئ. وتعرّض املدافعون عن حقوق اإلنسان للمالحقة القضائية يف 17 بلًدا عىل األقل من بلدان املنطقة.

ومع سعي الرئيس يش جني بينغ إىل الرتشح لفرتة رئاسية ثالثة عىل نحو غري مسبوق، احتجزت الصني -املصنفة 
املدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام 2022 بتهم  بكونها ذات فضاء مدين »مغلق«- والحقت قضائيا عرشات 

ذات تعريفات فضفاضة وصياغة غامضة مثل »تقويض سلطة الدولة« أو »افتعال الخالفات وإثارة املتاعب« أو 
»اإلخالل بالنظام العام«. ويف هونغ كونغ، استُخدم قانون األمن القومي وقانون التحريض الذي يعود إىل الحقبة 
أولئك  أحد  تانغ  اإلنسان تشاو هانغ  املحامي يف مجال حقوق  النشطاء وسجنهم. ويُعد  االستعامرية العتقال 
املحتجزين مبوجب قانون األمن، وهو من تحالف هونغ كونغ املنحل وأبرز منظمي وقفات تيانامنني االحتجاجية 

السنوية.

وتُستخدم القوانني التقييدية مثل »إساءة استخدام الحريات الدميقراطية« أو »نرش مواد ضد الدولة« يف فيتنام 
التهرب  قوانني  إىل   2022 عام  يف  الواحد  الحزب  دولة  أيضا  ولجأت  السجن.  يف  ناشط  مائة  من  أكرث  إلبقاء 
الرضيبي لتجريم النشطاء يف املنظامت غري الحكومية مثل الناشط البيئي نوي يث خان. وواصلت تايالند توجيه 
التهم إىل املنتقدين واحتجازهم وإدانتهم بتهمة اإلساءة إىل امللك )إهانة امللكية( التي يُعاقَب عليها بالسجن 
مع  للتعامل  املُستخَدم  الطوارئ  مرسوم  مبوجب  املتظاهرين  أيضا  قضائيا  والحقت  عاًما،   15 إىل  تصل  ملدة 

الهند: املتظاهرون يطالبون باإلفراج عن الناشطة تيستا سيتالفاد )تصوير رويرتز / فرانسيس ماسكارينهاس(
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https://monitor.civicus.org/country/china/
https://monitor.civicus.org/country/hong-kong/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/6172-hong-kong-chronology-of-harassment-against-human-rights-defender-chow-hang-tung
https://monitor.civicus.org/country/vietnam/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/17/vietnamese-activists-face-tax-evasion-charges-movement-restrictions-and-increasing-censorship/
https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/vietnam
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/17/vietnamese-activists-face-tax-evasion-charges-movement-restrictions-and-increasing-censorship/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/22/activists-criminalised-royal-defamation-and-targeted-spyware-thailand/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/media-releases/open-letters/6143-thai-officials-must-drop-all-the-ongoing-prosecutions-under-the-emergency-decree
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الجائحة والذي جرى تعليقه يف أيلول/سبتمرب 2022. ويف ميامنار، استخدم املجلس العسكري تهام ملفقة متعلقة 
باإلرهاب والتحريض والعصيان لسجن آالف النشطاء، يف حني استُخدمت يف كمبوديا أحكام »التحريض« لتجريم 
النشطاء وزعامء النقابات مثل تشيم سيتار ووضعهم يف الحبس االحتياطي دون كفالة. واستُخدمت أيًضا ملقاضاة 

املعارضة السياسية.

والنشطاء. ويف  اإلنساين  املجال  العاملني يف  ملقاضاة  اإلرهاب  قانون متويل  السلطات  استخدمت  الفلبني،  ويف 
إندونيسيا، يتم التسلح بقانون املعلومات واملعامالت اإللكرتونية إلسكات املعارضة عىل اإلنرتنت، وُوجهت تهمة 
التشهري ملدافَعني عن حقوق اإلنسان مبوجب قانون املعلومات واملعامالت اإللكرتونية بسبب التحدث عالنية عىل 
اإلنرتنت عن االنتهاكات الحقوقية املرتبطة بجرائم الرشكات يف بابوا والتي يُزعم أنها مرتبطة مبسؤولني حكوميني. 
ويف منطقة بابوا، تستمر السلطات اإلندونيسية مبقاضاة نشطاء مؤيدين لالستقالل وسجنهم بتهمة الخيانة ملجرد 
مامرسة نشاطهم السلمي. وقد يشدد قانون جنايئ جديد جرى سنه يف كانون األول/ديسمرب 2022 القيود عىل 
الحريات املدنية. واستمرت سنغافورة يف استخدام قوانني التشهري الجنايئ وقانون النظام العام لعام 2009 ضد 

النشطاء والصحفيني.

األنشطة  )منع(  قانون  مثل  اإلرهاب  مكافحة  قوانني  منهجيٍة  بطريقٍة  مودي  حكومة  استخدمت  الهند،  ويف 
بقضية  املرتبطني  أولئك  -مثل  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  الطالب  النشطاء  إلبقاء  القمعي  املرشوعة  غري 
بهيام كوريجاون- قيد االحتجاز. ومن بني املحتجزين مبوجب القانون املدافع الحقوقي الكشمريي خرام بارفيز. 
الحكومية  املنظامت غري  التقييدي القتحام  األجنبية  املساهامت  )الئحة(  قانون  أيضا  الحكومة  واستخدمت 
املنتِقدة ومضايقتها مثل مركز تعزيز الشواغل االجتامعية )CPSC( وأوكسفام الهند ومنع وصول املنظامت غري 

الحكومية إىل التمويل األجنبي.

فيهم  مبن  واملنتقدين  الصحفيني  الستهداف  القمعي  الرقمي  األمن  قانون  استخدام  تَواصل  بنغالديش،  ويف 
املوجودون يف املنفى مثل تسنيم خليل رئيس التحرير يف نيرتا نيوز )Netra News(، يف حني تواجه الصحفية 
روزينا إسالم تهام مبوجب قانون األرسار الرسمية عىل خلفية كشف الفساد. ويف باكستان، استُخدم قانون الوقاية 
من الجرائم اإللكرتونية ضد الصحفيني واملنتقدين لتجريم التشهري اإللكرتوين، يف حني ياُلَحق قضائيا املدافعون 

عن حقوق اإلنسان مبن فيهم إدريس ختك ومحمد إسامعيل بتهم ملفقة.

ويف املحيط الهادئ، يُعرّض سن قوانني مكافحة االحتجاج يف أسرتاليا متظاهري املناخ للخطر. وتشمل مخاوف 
أخرى استخدام قانون النظام العام يف فيجي ملنع االحتجاجات واستخدام قوانني يف ساموا وفانواتو لتجريم 

التشهري اإللكرتوين.

أفغانستان: طالبان يطلقون النار يف الهواء لتفريق احتجاج لنساء أفغانيات )تصوير رويرتز / عيل خارا(
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https://monitor.civicus.org/country/myanmar/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/20/ongoing-persecution-unionists-media-and-opposition-ahead-commune-elections-cambodia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/authorities-continue-harass-nagaworld-union-strikers-and-criminalise-activists-and-opposition-members-cambodia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/despite-un-scrutiny-activists-continue-be-criminalised-new-philippines-administration/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/19/indonesian-authorities-criminalise-activists-violently-suppress-protests-around-papua/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/crackdown-activists-and-protests-persist-indonesia-while-draft-criminal-code-revisions-could-further-curtail-dissent/
https://www.hrw.org/news/2022/12/08/indonesia-new-criminal-code-disastrous-rights
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/18/lawyers-representing-death-row-prisoners-activists-and-journalists-face-harassment-singapore/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/15/arbitrary-travel-restrictions-harassment-activists-and-targeting-journalists-india/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/5809-india-chronology-of-harassment-against-human-rights-defender-khurram-parvez
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/28/authorities-harass-and-squeeze-funding-ngos-while-activists-journalists-targeted-india/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/10/bangladesh-authorities-intensify-persecution-rights-group-odhikar-journalists-and-critics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/10/bangladesh-authorities-intensify-persecution-rights-group-odhikar-journalists-and-critics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/16/journalists-and-critics-continue-be-targeted-despite-political-transition-pakistan/
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/5018-pakistan-chronology-of-harassment-against-human-rights-defender-muhammad-ismail
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/31/authorities-pakistan-continue-harassment-journalists-persecution-activists-and-stifling-protests/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/29/arrest-climate-protesters-increasing-anti-protest-laws-and-continued-prosecution-whistleblowers-australia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/14/freedom-expression-risk-cybercrime-legislation-used-prosecute-online-critics-vanuatu/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/04/samoan-authorities-use-defamation-laws-against-critics-press-freedom-rankings-drop/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/09/civic-space-remains-obstructed-fiji-media-attacked-climate-march-blocked/
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قمع االحتجاجات واحتجاز املتظاهرين

ُوثّق انتهاك رئييس آخر يف املنطقة أال وهو تفريق االحتجاجات الذي وقع يف 25 بلًدا عىل األقل مبا يف ذلك خمسة 
بلدان يف منطقة املحيط الهادئ. ووثّق سيفيكوس مونيتور احتجاز املتظاهرين يف 20 بلدا عىل األقل.

وجوبهت االحتجاجات غري املسبوقة، التي اندلعت يف جميع أنحاء الصني يف كانون األول/ديسمرب 2022 بسبب 
بالقيود  أخرى،  اإلغالق ومسائل  وتدابري  كوفيد«  كليا عىل  »القضاء  النطاق من سياسة  الواسع  العام  اإلحباط 
املتظاهرين  لتعقب  املتطورة  املراقبة  أدوات  الحواجز ونرشت  الرشطة  املفرطة. ووضعت  والقوة  واالعتقاالت 
واحتجازهم. وفُرضت رقابة واسعة النطاق عىل املنشورات اإللكرتونية ومقاطع الفيديو املتعلقة باالحتجاجات.

ناغاوورلد )NagaWorld(، نظموا احتجاجات متكررة، يف  نقابيون مرضبون من كازينو  ويف كمبوديا، احتُجز 
مراكز الحجر الصحي بسبب مزاعم متعلقة بانتهاك بروتوكوالت كوفيد19-. وأُجرب البعض عىل الركوب يف حافالت 
واقتيدوا إىل ضواحي املدينة حيث كان ينبغي عليهم أن يتدبروا أمر املواصالت بأنفسهم ويدفعوا تكاليف تنقلهم 

إىل منازلهم. وتعرّض املرضبون، والسيام أعضاء النقابة من النساء،  للتحرش الجنيس.
ماليزيا: رشطة مكافحة الشغب املاليزية متنع احتجاًجا )تصوير أنيس لني / جيتي إمياجز(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/20/ongoing-persecution-unionists-media-and-opposition-ahead-commune-elections-cambodia/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/04/authorities-continue-harass-nagaworld-union-strikers-and-criminalise-activists-and-opposition-members-cambodia/
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واستخدمت رشطة مكافحة الشغب أيضا أساليب عنيفة يف تايالند لتفريق املتظاهرين السلميني مبا يف ذلك 
حول مقر انعقاد قمة التعاون االقتصادي بني بلدان آسيا واملحيط الهادئ يف ترشين الثاين/نوفمرب 2022، حينام 
أطلقت الرصاص املطاطي ورضبت املتظاهرين بالهراوات. وهاجمت أيضا الصحفيني يف مكان وقوع األحداث. 
ويف إندونيسيا، جرى استخدام القوة غري الرضوري لتفريق االحتجاجات الجامهريية بالقوة والتي نظمها سكان 

بابوا احتجاًجا عىل سياسات الحكومة املركزية ودعاًم لالستقالل. وبُلّغ عن إجراء اعتقاالت ووقوع إصابات.

وواجهت الرشطة يف بنغالديش احتجاجات املعارضة السياسية والطالب والعامل بالقيود والقوة املفرطة. ويف 
بعض الحاالت، انخرط أيضا مؤيدو حزب رابطة عوامي الحاكم يف االعتداءات عىل املتظاهرين دون عقاب. ويف 
آب/أغسطس وأيلول/سبتمرب 2022، شنت الحكومة حملة قمعية قاسية عىل االحتجاجات املنترشة يف أنحاء 
البالد بقيادة حزب املعارضة الرئييس »حزب بنغالديش الوطني« ضد زيادة أسعار الوقود والسلع األساسية وسوء 
اإلدارة يف قطاع الطاقة. ويف كانون األول/ديسمرب 2022، فرّقت السلطات مرة أخرى تجمعا للمعارضة باستخدام 

الذخرية الحية والرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع. وأفادت تقارير أيضا بوقوع اعتقاالت جامعية.

وأُدرجت رسيالنكا يف قامئة مراقبة سيفيكوس مونيتور يف عام 2022 نظرا إىل الحملة القمعية التي شنتها عىل 
االحتجاجات الجامهريية، وعاىن البلد من أسوأ أزمة اقتصادية له منذ عقود. واستخدمت السلطات صالحيات 
استثنائية شاملة إلعاقة االحتجاجات وإجراء االعتقاالت وإيقاف شبكات وسائل التواصل االجتامعي. ووثّقت 
الجامعات املعنية بحقوق اإلنسان استخدام الرشطة للقوة املفرطة ضد املتظاهرين، مع استعامل خراطيم املياه 

والغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي. واعتُقل املئات بصورة تعسفية ووردت أيضا ادعاءات متعلقة بالتعذيب أو 
سوء املعاملة يف االحتجاز، مبا يف ذلك منع الوصول إىل الرعاية الطبية واملحامني. واستُخدم قانون مكافحة اإلرهاب 
القمعي الحتجاز ثالثة نشطاء من الطالب. وتعرّض الصحفيون الذين كانوا ينقلون التقارير عن االحتجاجات لالعتداء 

عىل يد قوات األمن.

ووضعت أيضا السلطات يف جزر املالديف قيودا عىل االحتجاجات واعتقلت املتظاهرين. ويف نيسان/أبريل 2022، 
جرى  نيبال،  ويف  القومي.  لألمن  تهديًدا  تشكل  لكونها  للهند  املناهضة  االحتجاجات  مينع  مرسوما  الرئيس  أصدر 
تفريق االحتجاجات ضد منحة مساعدات مثرية للجدل وارتفاع أسعار الوقود باستخدام القوة املفرطة. وقمعت 
طالبان االحتجاجات يف أفغانستان، والسيام احتجاجات الناشطات يف مجال حقوق املرأة عىل مدار العام، وفرّقت 
احتجاجاتهن بإطالق النار يف الهواء واحتجزتهن واستجوبتهن وأساءت معاملتهن. ويف بعض الحاالت، استُخدم الغاز 

املسيل للدموع والهراوات. واعتدت أيضا عىل الصحفيني وصادرت معداتهم إليقافهم عن تغطية االحتجاجات.

ويف املحيط الهادئ، ُوثق تفريق االحتجاجات يف أسرتاليا وفيجي ونيوزيالندا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو. وفتحت 
قوات األمن يف بابوا غينيا الجديدة النار عىل املتظاهرين يف مقاطعة جيكاوا بخصوص االنتخابات العامة يف آب/
أغسطس 2022، مخلّفًة مقتل أربعة رجال وإصابة 15 آخرين. ويف أسرتاليا، شنت الرشطة مداهمة استباقية قبل 
احتجاجات متظاهري املناخ من مجموعة »حصار أسرتاليا« يف حزيران/يونيو 2022، مام أدى إىل اعتقال 40 شخص 

عىل األقل.

هونغ كونغ: أعضاء من 612 صندوق إنساين يغادرون املحاكم يف هونغ كونغ )الصورة: رويرتز / تايرون سيو(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/15/protesters-continue-face-prosecution-and-excessive-force-while-activists-criminalised-royal-defamation-thailand/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/19/indonesian-authorities-criminalise-activists-violently-suppress-protests-around-papua/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/crackdown-activists-and-protests-persist-indonesia-while-draft-criminal-code-revisions-could-further-curtail-dissent/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/02/despite-sanctions-abuses-against-activists-journalists-and-protesters-persist-bangladesh/
https://monitor.civicus.org/country/bangladesh/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/22/bangladeshi-government-brutally-cracks-down-opposition-rallies-well-journalists-and-dissidents/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/31/protesters-sri-lanka-face-excessive-force-arbitrary-arrests-and-attacks-impunity/
https://monitor.civicus.org/country/sri-lanka/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/sri-lankan-president-continues-crackdown-activists-and-protesters-including-use-anti-terror-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/31/protesters-sri-lanka-face-excessive-force-arbitrary-arrests-and-attacks-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/sri-lankan-president-continues-crackdown-activists-and-protesters-including-use-anti-terror-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/25/sri-lankan-president-continues-crackdown-activists-and-protesters-including-use-anti-terror-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/31/protesters-sri-lanka-face-excessive-force-arbitrary-arrests-and-attacks-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/harassment-journalists-activists-well-anti-protest-decree-erodes-freedoms-maldives/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/16/taliban-continues-target-activists-journalists-and-stifle-protests-women-impunity/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/05/arrests-excessive-force-around-protests-nepal-while-journalists-remain-risk/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/16/excessive-force-used-against-protesters-while-journalists-risk-nepal/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/slow-progress-ensuring-accountability-unlawful-killing-protesters-png-while-journalists-face-restrictions-and-threats/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/29/arrest-climate-protesters-increasing-anti-protest-laws-and-continued-prosecution-whistleblowers-australia/
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مضايقة النشطاء والصحفيني

استخدمت السلطات أيضا أساليب مختلفة أخرى إلسكات املعارضة يف املنطقة. وأوردت التقارير تعرّض النشطاء 
والصحفيني واملنتقدين للمضايقات يف 23 بلدا عىل األقل.

األوملبية  األلعاب  موعد  قبل  املعارضة  إلسكات  النشطاء  لها  يتعرض  التي  املضايقات  وترية  تصاعدت  الصني،  ويف 
الشتوية يف شباط/فرباير 2022. وجرى تقييد حسابات املدافعني عن حقوق اإلنسان وبعض األكادمييني عىل تطبيق 
املراسالت »وي تشات« )WeChat(، مع عدم متكن البعض من استخدام حساباتهم بالكامل وإجبارهم عىل إعادة 
التسجيل. ومع اقرتاب ذكرى مذبحة تيانامنني يف حزيران/يونيو 2022، زادت السلطات من مراقبة املعارضني وأمرت 
وكشفت  املدينة.  خارج  »عطلة«  أخذ  عىل  أجربتهم  أو  الجربية  باإلقامة  الدميقراطية  مجال  يف  النشطاء  عرشات 
الخضوع  النفسية من أجل  املصحات  النشطاء إىل  السلطات  أيضا كيف ترسل  اإلنسان  املعنية بحقوق  الجامعات 
لعالج إجباري غري رضوري طبيا أو استخدام »اإلقامة الجربية يف مكان محدد تحت املراقبة« -وهو شكل من أشكال 

االختفاء القرسي- الحتجاز النشطاء.

بتهم ملفقة، ومن  اعتقالهم  اليساري وبالتايل  باإلرهاب  باالرتباط  النشطاء  تتواصل مامرسة وسم  الفلبني،  ويف 
بينهم الطبيبة ماريا ناتيفيداد كاسرتو والناشطة البيئية فريتوديز “ديزي” ماكابانبان. ووّجهت السلطات أيضا 
تهام بشهادة الزور ضد عرشة مدافعني عن حقوق اإلنسان من جامعة كاراباتان املعنية بحقوق اإلنسان ومنظمة 

حقوق املرأة غابرييال واملبرشون الريفيون للفلبني )RMP(، كرد انتقامي عىل عملهم يف مجال حقوق اإلنسان.

ويف ماليزيا، استدعت الرشطة عرشات املتظاهرين، مبن فيهم نشطاء وسياسيون معارضون، للتحقيق معهم بشأن 
تنظيم مظاهرات عفوية متعلقة بالفساد وارتفاع األسعار ومناِهضة لعقوبة اإلعدام. وتعرّض أيضا الصحفيون 
النشطاء واملحامون يف سنغافورة لمضايقات  تقاريرهم. وتعرَّض  املخالفات ملضايقات بسبب  واملبلغون عن 
الرشطة بسبب نشاطهم ضد عقوبة اإلعدام، يف حني تواصل استخدام قانون الحامية من األكاذيب والتالعب عىل 
اإلنرتنت )POFMA( للحد من حرية التعبري. ويف إندونيسيا، تعرّض النشطاء لالخرتاق والتخويف عرب واتساب 

يف متوز/يوليو 2022، بعد عقدهم نقاشا عىل مساحة تويرت )تويرت سبيس( عن حجب عدد من املواقع.

الصني: متظاهرون يحملون الفتات بيضاء احتجاًجا عىل الحكومة الصينية يف ملبورن )الصورة: تامايت سميث / جيتي إمياجز(
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https://monitor.civicus.org/country/china/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/11/activists-and-journalists-china-face-persecution-during-and-after-winter-olympics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/01/amid-protests-censorship-and-persecution-uyghurs-and-activists-china-xi-jinping-seeks-third-term/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/01/amid-protests-censorship-and-persecution-uyghurs-and-activists-china-xi-jinping-seeks-third-term/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/11/activists-and-journalists-china-face-persecution-during-and-after-winter-olympics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/11/activists-and-journalists-china-face-persecution-during-and-after-winter-olympics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/despite-un-scrutiny-activists-continue-be-criminalised-new-philippines-administration/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/07/activists-and-journalists-continue-be-targeted-new-president-elected-philippines/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/15/despite-un-scrutiny-activists-continue-be-criminalised-new-philippines-administration/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/20/malaysian-police-continue-harass-protesters-and-activists-and-criminalise-online-expression/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/18/lawyers-representing-death-row-prisoners-activists-and-journalists-face-harassment-singapore/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/02/07/malaysia-starts-its-un-human-rights-council-term-harassing-activists-protesters-and-critics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/18/lawyers-representing-death-row-prisoners-activists-and-journalists-face-harassment-singapore/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/crackdown-activists-and-protests-persist-indonesia-while-draft-criminal-code-revisions-could-further-curtail-dissent/
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ويف عام 2022، أخافت السلطات يف بنغالديش أرس ضحايا االختفاء القرسي وأجربتهم عىل الصمت، كام استهدفت 
اإلنسان  بحقوق  املعنية  الرائدة  أوديكار  مجموعة  أيضا سمعة  وشّوهت  املنفى.  يف  والنشطاء  الصحفيني  أرس 
وألغت بصورة تعسفية تسجيلها. ويف الهند، سعت الحكومة إىل منع النشطاء والصحفيني من السفر إىل الخارج 
مبن فيهم رئيس منظمة العفو الدولية يف الهند، أكار باتيل، والصحفية رنا أيوب واملصورة الصحفية الكشمريية 

سانا إرشاد.

ويف املحيط الهادئ، وثّق سيفيكوس مونيتور املضايقات التي تعرضت لها وسائل اإلعالم يف جزر سليامن وإيقاف 
القضاة يف كرييبايت.

بلدان مثريان للقلق: بنغالديش وكمبوديا

يوجد قلق بالغ بشأن تدهور الفضاء املدين يف بنغالديش يف السنوات األخرية مبا يف ذلك املضايقات القضائية 
والتهديد واالعتداءات عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واملعارضة السياسية. واستُخدم قانون األمن 
الرقمي إلسكات املعارضة عىل شبكة اإلنرتنت كام استُخدم الستهداف املنتقدين والصحفيني، مبن فيهم املوجودون 
يف املنفى. وقمعت الرشطة أيضا االحتجاجات ووردت ادعاءات متعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة وحاالت االختفاء 
القرسي عىل يد قوات األمن، مبا يف ذلك كتيبة التدخل الرسيع )RAB(، وهي الوحدة الخاصة ملكافحة اإلرهاب. 
واستُهدفت املنظامت غري الحكومية مع إلغاء الحكومة بصورة تعسفية تسجيل مجموعة أوديكار البارزة املعنية 
بحقوق اإلنسان وتكثيف حملتها التشهريية ضدها. وكان هناك أيضا هجوم مستمر عىل املعارضة يف الفرتة التي 

تسبق انتخابات 2024.

وأما كمبوديا فهو بلٌد آخر مثري للقلق حيث يُساء استخدام القوانني القمعية بشكل اعتيادي ملنع الحريات املدنية 
وتجريم املدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني والنشطاء الشباب والصحفيني وغريهم من األصوات املنتقدة. 
ومازال  بشّدة.  األساسية  الحريات  لتقييد  القمعي  الطوارئ  قانون  باستخدام  الوزراء هون سني  رئيس  واستمر 
الجمعيات  تكوين  الحق يف حرية  يقيّد   )LANGO( 2015 لعام  الحكومية  غري  واملنظامت  الجمعيات  قانون 
بسبب رشوط التسجيل املرهقة التي يفرضها، والتزامات اإلبالغ واألسباب الفضفاضة ملنع التسجيل أو شطبه. 
وأُسكتت املنافذ اإلعالمية املستقلة وكثف أيضا رئيس الوزراء هون سني حملته القمعية ضد املعارضة السياسية 

قبل انتخابات متوز/يوليو 2023.

بنغالديش: رشطة مكافحة الشغب البنغالديشية يف دكا )تصوير محمد بونري حسني رويرتز(
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/02/despite-sanctions-abuses-against-activists-journalists-and-protesters-persist-bangladesh/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/22/bangladeshi-government-brutally-cracks-down-opposition-rallies-well-journalists-and-dissidents/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/15/arbitrary-travel-restrictions-harassment-activists-and-targeting-journalists-india/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/10/bangladesh-authorities-intensify-persecution-rights-group-odhikar-journalists-and-critics/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/22/government-agencies-used-silence-dissent-india-its-rights-record-scrutinised-un/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/27/rule-law-risk-kiribati-judges-suspended/
https://monitor.civicus.org/country/bangladesh/
https://www.voanews.com/a/bangladesh-pm-announces-general-elections-in-january-2024-/6869119.html
https://monitor.civicus.org/country/cambodia/
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ملحة عن التصنيفات

يستمر الفضاء املدين يف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى يف التعرض للهجوم. ويُصنف الفضاء املدين بأنه مفتوح 
بلَدين ومغلق يف ستة بلدان، وذلك من  يف 20 بلدا، ومقيٌّد يف 19 بلدا، ومعرقٌل يف سبعة بلدان، وقمعي يف 
أصل 54 بلدا يف املنطقة. وخالل السنة املاضية، تواصلت االنتكاسة الدميقراطية يف أوروبا مع العديد من القادة 
املستبدين، مثل فيكتور أوربان يف املجر وألكسندر فوتشيتش يف رصبيا، الذين يعززون سلطتهم بشكل أكرب، مام 
يشري إىل مزيد من املخاوف بشأن الحريات املدنية. وحقق قادة اليمني املتطرف أيضا مكاسب مهمة يف بلدان 
مثل إيطاليا والسويد، يف حني شهدت دميقراطيات راسخة مثل اململكة املتحدة مزيدا من القيود عىل الحريات 
املدنية. وكانت لحرب روسيا عىل أوكرانيا تداعيات سياسية واقتصادية واجتامعية كبرية عىل املنطقة بأكملها، مع 

أوروبا وآسيا الوسطى

قربص
اليونان

اململكة املتحدة
روسيا

طاجيكستان

الجمهورية التشيكية
التفيا

أرمينيا

حتسن في التصنيف

تراجع في التصنيف
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/02/president-aleksandar-vucic-secures-second-term-amid-growing-pressure-civil-society-and-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/07/orban-government-secures-landslide-victory-spelling-further-concerns-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/country/united-kingdom/
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حشد املجتمع املدين داخل البالد وخارجها الدعم لألشخاص الفارين من الحرب. 

وشهدت منطقة آسيا الوسطى العديد من األزمات الخطرية عندما قمعت السلطات بالقوة احتجاجات جامهريية 
األرواح  يف  فادحة  إىل خسائر  أدى  مام  وطاجيكستان،  وأوزباكستان  كازاخستان5  يف  عنه  الناتجة  واالضطرابات 
وإصابات أخرى يف صفوف املتظاهرين وغريهم من املواطنني. وإضافًة إىل ذلك، تعرّض منتقدو السلطات واملدافعون 

عن العدالة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون يف جميع أنحاء آسيا الوسطى الضطهاد مستمر.

ويُظهر أحدث تحليل أجريناه أن التصنيفات الُقطرية العامة يف املنطقة أصبحت أسوأ. فقد تراجع تصنيف أربعة 
البلدان عضوين يف االتحاد  بلدان أوروبية، وهي قربص واليونان وروسيا واململكة املتحدة. ويُعد بلدان من هذه 
األورويب. وتفاقم الوضع يف آسيا الوسطى، مع تراجع الفضاء املتاح أمام املجتمع املدين يف طاجيكستان بحدة، مام 

أدى إىل تراجع التصنيفات.

وتراجع تصنيف الفضاء املدين يف قربص من كونه »مفتوحا« إىل »مقيّد«. وأُثريت مخاوف تشمل املعركة القانونية 
املستمرة التي تخوضها منظمة العمل من أجل الدعم واملساواة ومناهضة العنرصية )KISA( التي ُحذفت من سجل 
الجمعيات يف عام 2020 وتعمل منذئذ تحت قيوٍد شديدٍة. وتواصل املنظمة الطعن قانونيا يف حلها وتعتقد أن هذا 
التقييد جزٌء من حملة الحكومة املوسعة عىل أولئك الذين يعملون لحامية الالجئني وحقوق طالبي اللجوء. ويشكل 
الحكومية  غري  للمنظامت  املرصفية  الحسابات  الوطنية  املصارف  معاملة  املدين، يف ظل  للمجتمع  تحديا  التمويل 

باعتبارها عالية الخطورة، مام أدى إىل مواجهة منظامت املجتمع املدين مزيدا من العقبات اإلدارية واملالية.

املتكرر  باالستهداف  املتعلقة  املخاوف  بسبب  »معرقل«  إىل  »مقيّد«  من  اليونان  يف  املدين  الفضاء  تصنيف  وتغرّي 
للمجتمع املدين الذي يعمل مع الالجئني وطالبي اللجوء، واالستجابات غري املتناسبة لالحتجاجات واستمرار املضايقات 
القانونية واملراقبة التي يتعرض لها الصحفيون. واستُهدفت العديد من منظامت املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق 
اإلنسان العاملني يف مجال حقوق املهاجرين. وأُحيلت للتحقيق أربعٌة من منظامت املجتمع املدين تحّدت الحكومة 
بانايوت  للناشط  بالتهريب«، يف حني ُوجهت  العديد من حاالت اإلعادة القرسية عىل خلفية »صالت محتملة  يف 
دمييرتاس تهمة »تأسيس منظمة إجرامية بغرض تسهيل دخول رعايا بلدان ثالثة لليونان وبقائهم فيه بصورة غري 
قانونية«. وإضافًة إىل ذلك، خضع الصحفي اليوناين ثاناسيس كوكاكيس وآخرون كُرُث، مبن فيهم سياسيون معارضون، 

.)Predator( للمراقبة بواسطة برنامج التجسس بريداتور

ويف روسيا، زادت شدة قمع الحكومة للفضاء املدين منذ شنها حربها الشاملة عىل أوكرانيا، مام أدى إىل تغري التصنيف 
من »قمعي« إىل »مغلق«. وقُمعت بوحشية االحتجاجات الرافضة للحرب يف جميع أنحاء البالد، واحتُجز عىل إثرها 
العتداءات  االحتجاجات  عن  تقارير  يقدمون  الذين  الصحفيون  وتعرّض   .2022 شباط/فرباير  منذ  19500 شخص 
قاسية. وأغلقت العديد من املنافذ اإلعالمية املستقلة مكاتبها نتيجة الضغط املستمر الذي متارسه السلطات، يف حني 
يُحتمل أن يُستخدم قانون العمالء األجانب الجديد الذي ُسن مؤخرا ملواصلة خنق املجتمع املدين. وجاء تراجع 

تصنيف روسيا أيضا بعد إضافتها إىل قامئة مراقبة سيفيكوس مونيتور يف آذار/مارس 2022. 
5 تم تخفيض تصنيف البالد من “معرقل” إىل “قمعي” يف يونيو 2022 إستونيا: دعم خارج السفارة األوكرانية )تصوير رويرتز / بينوا تيسيي عرب غالو إمياجز(.
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https://monitor.civicus.org/country/tajikistan/
https://monitor.civicus.org/country/uzbekistan/
https://monitor.civicus.org/country/kazakhstan/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/protests-academic-freedom-met-excessive-force-journalist-under-surveillance/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/30/university-protests-against-riot-police-deployment-continue-predator-gate-scandal-raises-further-concerns-about-surveillance/
https://www.newsit.gr/ellada/evros-ereyna-gia-ti-drasi-mko-kai-ti-syndesi-tous-me-ta-kyklomata-paratypon-metanaston/3534121/
https://rsaegean.org/en/the-attempt-to-silence-human-rights-defenders-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/29/further-predatorgate-surveillance-revelations-cost-living-crisis-sparks-protests/
https://ovdinfo.org/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/28/civic-freedoms-continue-deteriorate-backdrop-russias-invasion-ukraine/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/15/amid-war-more-proposed-legislative-changes-could-further-stifle-csos-and-media/
https://monitor.civicus.org/RussiaWatchlist2022/
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وتراجع الفضاء املدين تراجعا كبريا يف طاجيكستان خالل العام، مام أدى إىل تغري تصنيف فضائها املدين من »قمعي« 
إىل »مغلق«. وقمعت السلطات االحتجاجات الجامهريية يف منطقة غورنو بدخشان ذاتية الحكم حيث خرج 
الناس إىل شوارع مدينة خوروغ للمطالبة باستقالة الزعيم اإلقليمي والعدالة لشاب قُتل خالل عملية للرشطة. 
ونّفذت السلطات عمليات أمنية خاصة يف املنطقة، شابتها ادعاءات مبامرسة القوة املفرطة واالحتجاز التعسفي 
والتعذيب وقتل املحتجزين خارج نطاق القانون. وأخفقت السلطات منذئذ يف التحقيق بحيادية وفاعلية يف 
أحداث منطقة غورنو بدخشان ذاتية الحكم واالنتهاكات الحقوقية املُبلَّغ عنها. ويف إطار الحملة القمعية، احتُجز 
حوايل 20 ناشط حقوقي وصحفي منتقد لسياسات الحكومة يف منطقة غورنو بدخشان ذاتية الحكم ولوحقوا 
قضائيا، ويتعرض آخرون للتخويف واملضايقات عىل نحو متزايد. ومازال الفضاء املتاح لوسائل اإلعالم املستقلة 

محدوًدا، مع حجب املواقع اإلخبارية املستقلة وشبكات وسائل التواصل االجتامعي بصورة تعسفية. 

وأدى التدهور الكبري للحريات املدنية يف اململكة املتحدة، والسيام الحق يف حرية التجمع السلمي، إىل تراجع 
تصنيف الفضاء املدين للبالد من كونه »مقيّدا« إىل »معرقل«- انظر أدناه. 

ويف الوقت نفسه، لوحظ تغري إيجايب لصالح املجتمع املدين يف جمهورية تشيك، يف ظل حكومة رئيس الوزراء 
بيرت فياال، مام دفع التصنيف إىل أن يتغري من »مقيّد« إىل »مفتوح«. وتقدمت الحكومة الجديدة مبرشوع مقرتح 
ملضايقات  يتعرضون  الصحفيون  مازال  ذلك،  ومع  التشييك.  التلفزيون  يف  التحرير  استقاللية  سيعزز  ترشيعي 
من  تقارير  ورود  مع  »مفتوحا«  ليُصبح  التفيا  يف  املدين  الفضاء  تصنيف  وتحّسن  السابق.  الوزراء  رئيس  من 
القرارات وتوفري  اتخاذ  املدين يف  املجتمع  بيئة مواتية عموما، مع مشاركة منظامت  املدين عن وجود  املجتمع 
بوابة إلكرتونية تتيح االنخراط يف عمليات التشاور. وأظهر الفضاء املدين يف أرمينيا أيضا تحسنا نتج عنه تغرٌي يف 
التصنيف من »معرقل« إىل »مقيّد«، مع مؤرشات عىل تعزيز الجهات الحكومية التعاون مع منظامت املجتمع 
املدين يف عمليات وضع السياسات وزيادة الشفافية يف منح أموال الدولة ملنظامت املجتمع املدين. ويف حزيران/

يونيو 2022، تضمنت تعديالت القانون الجنايئ إلغاء تجريم اإلهانة البالغة يف سياق جهود الحكومة لتعزيز 
الدميقراطية.

3.

4.

1.

2.

5.

التهديد

ا�ضاياقات

اعتقال ا�تظاهرين

ا�عتداءات ع� الصحفي

قوان مقّيدة للحريات

أبرز 5 انتهاكات للحريات ا�دنية
 � أوروبا وآسيا الوسطى

استناًدا إ� 150 تحديًثا تم ن�ه ع� سيفيكس مونيتور للبلدان � هذه ا�نطقة ب 1 يناير 2022 و 31 ديسم� 2022

القيود املفروضة عىل الفضاء املدين 

عام  شيوًعا يف  املدنية  الحريات  طالت  التي  املوثقة  االنتهاكات  أكرث  متثلت  الوسطى،  وآسيا  أوروبا  منطقة  يف 
2022 يف املضايقات والتخويف واحتجاز املتظاهرين واالعتداءات عىل الصحفيني وسن قوانني تقييدية. وخالل 
السنوات الخمس املاضية، كانت املضايقات أحد أكرث األساليب شيوًعا يف املنطقة واملُستخَدمة لقمع املجتمع 

املدين والنشطاء والصحفيني. 
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/12/escalating-tensions-crackdown-human-rights-defenders-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/05/protests-cost-living-crisis-call-government-abandon-pro-western-agenda/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/former-pm-smears-journalist-negative-court-ruling-transgender-rights/especially
https://civicus.org/documents/LatviaCountryBrief.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/20/more-protests-call-release-kin-held-after-nagorno-karabakh-war/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/05/protesters-denounce-russias-invasion-ukraine-situation-nagorno-karabakh/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/20/more-protests-call-release-kin-held-after-nagorno-karabakh-war/
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املضايقات والتخويف 

كانت املضايقات أكرث انتهاٍك شائعٍ للفضاء املدين جرى توثيقه يف 36 بلدا عىل األقل يف املنطقة يف عام 2022، يف حني 
ُوثّق التخويف يف 25 بلًدا عىل األقل. وتشمل الفئات املترضرة عىل نحو أكرب من الحوادث التي تقع يف الفضاء املدين 

النساء ومجتمع امليم واملجموعات املعنية بحقوق العامل.

ويف العديد من البلدان، ال تقترص املضايقات والتخويف عىل العامل االفرتايض، بل متتد إىل الفضاءات الخارجية وقد 
تفيض أحيانا إىل اعتداءات جسدية عىل النشطاء أو الصحفيني. ويف البوسنة والهرسك، واجه نشطاء مجتمع امليم 
مضايقات عىل شبكة اإلنرتنت قبل تنظيم مسرية الفخر وبعدها، مبا يف ذلك من جانب سياسيني رفيعي املستوى. ويف 
جمهورية شامل مقدونيا، تعرّض رئيس منظمة GBTQI+ United غري الحكومية، بكيم أساين، لتهديدات وشتائم 
قبل وقوع اعتداٍء جسديٍّ عليه يف سرتوميكا يف فعالية عامة للرتويج ملنظمتهم. وأورد الناشط دراغان دميرتوفيتش 
أن ضباط الرشطة هددوه بالقتل، قُبيل إجباره عىل توقيع اعرتاف كاذب يدين ثالثة نشطاء آخرين بسبب األحداث 

خالل احتجاج سابق يخص الحقوق البيئية يف رصبيا.

وال تتعرض كل الفئات للمضايقات والتخويف بالطريقة ذاتها، إذ تُستهدف النساء بوجه خاص بصورة غري متناسبة 
عن طريق التخويف واملضايقات الجنسانية. فقد ُوثّقت العديد من الحاالت ضد الصحفيات يف املنطقة، مبا يف ذلك 
البوسنة والهرسك وفرنسا وآسيا الوسطى وإيطاليا ومونتينيغرو ورومانيا وتركيا. وأُجربت الصحفية سمرية عطيلة 
التي تعمل يف صحيفة دي مورغن )De Morgen( الفلمنكية يف بلجيكا عىل إيقاف تغطيتها لالحتجاجات املناهضة 
لكوفيد19- بعدما تلّقت تهديدات ذات حمولة عنرصية وجنسية عرب مكاملات هاتفية ورسائل نصية عىل وسائل 
التواصل االجتامعي. وعممت أيضا املجموعات املعارضة للتلقيح صورتها عىل وسائل التواصل االجتامعي مع التعليق 
التايل: »كل من يراها ميكنه أن يؤذيها!«. ويف رومانيا، قّدمت الصحفية إميليا سريكان، التي تتعرض للتهديدات منذ 
قد  القدمية  الخاصة  أن صورها  واكتشفت  اإلنرتنت  للتهديد عىل شبكة  تعرضت  بعدما  بالغا للرشطة   ،2016 عام 
رُسقت من قرصها الصلب وُوضعت يف مواقع إباحية. وترسبت بعد ذلك لقطات الشاشة، التي أدرجتها يف البالغ الذي 

تقدمت به للرشطة، لتنترش عرب اإلنرتنت. 

وتُعد حمالت التشهري شكال آخر من أشكال املضايقات. ففي املجر، يف شهر ترشين األول/أكتوبر 2022، اتهم املركز 
البحثي املعني بالحقوق األساسية املمول من الحكومة )Alapjogokért Központ( منظمة العفو الدولية بالرتويج 
لعمليات تغيري الجنس يف املدارس، وكل ذلك ألن املنظمة تروج لمرشوع يحمل اسم »فضاءات شاملة« يهدف 
النظام  يُستخدم  الحاالت،  امليم وحقوقهم. ويف بعض  أفراد مجتمع  والتالميذ عن  للمدرسني  تقديم معلومات  إىل 
القضايئ الجنايئ كأداة ملضايقة النشطاء، عىل غرار ما حدث يف بولندا حيث تواجه الناشطة املؤيدة لإلجهاض يوستينا 
فيدزينسكا )Justyna Wydrzyńska(، من املجموعة البولندية Aborcyjny Dream Team، السجن ملدة تصل إىل 
ثالث سنوات للمساعدة عىل إنهاء الحمل والتحريض عليه. ويف عام 2020 أرسلت فيدزينسكا حبوب إجهاض كانت 

تركيا: احتجاجات ضد الحكم عىل عثامن كافاال )تصوير هاكان أكغون / ضياء عرب جيتي إمياجز(.
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/01/march-war-victims-faces-limitations-online-hate-speech-during-after-pride-march/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/06/expert-body-established-approving-names-associations-lgbtqi-hate-attack/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/01/environmental-rights-protests-activists-continue-come-under-attack/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/01/violent-covid-19-protests-harassment-against-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/01/violent-covid-19-protests-harassment-against-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/02/escalating-attacks-women-journalists-new-bill-criminalises-misinformation-further-stifling-free-speech/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/transindex-staff-resign-citing-political-pressure-senate-approves-anti-lgbtqi-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/woman-journalist-attacked-second-time/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/07/harassment-journalists-including-death-threats-and-terrorist-symbols/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/21/associations-push-back-separatism-law-comes-effect-cso-tackling-islamophobia-dissolved/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/journalists-attacked-high-level-politicians-women-journalists-facing-personal-attacks/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/09/transindex-staff-resign-citing-political-pressure-senate-approves-anti-lgbtqi-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/11/economic-crisis-teachers-conditions-spark-mass-protests-fidesz-government-continues-its-battle-eu-funds/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/11/economic-crisis-teachers-conditions-spark-mass-protests-fidesz-government-continues-its-battle-eu-funds/
https://www.amnesty.hu/product/tamogasd-a-befogado-oktatast/?fbclid=IwAR0d_N-0qHcVesSATbs0xsiWgul4CiL8PzkSObPulmGik5FiF5Ay_uETwEU
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/30/judicial-harassment-pro-abortion-activist-activists-helping-refugees-polandbelarus-border/
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متلكها يف املنزل مبارشًة إىل سيدٍة كانت يف عالقة مؤذية مع حمل غري مرغوب فيه، بعدما تواصلت هذه السيدة 
معها يف وقت سابق. ويف تركيا، تواجه املنظمة غري الحكومية النسائية الرائدة »منصة سوف نوقف قتل اإلناث« 

متابعة قضائية عىل خلفية »الترصف ضد القانون واألخالق«.

وُوثّق التخويف واملضايقات من الناحية القانونية يف املنطقة أيضا عىل نحو متكرر من خالل رفع كلٍّ من الدولة 
والجهات الفاعلة يف القطاع الخاص الدعاوى القضائية اإلسرتاتيجية ضد املشاركة العامة )دعاوى التخويف(، مبا يف 
ذلك يف كرواتيا واليونان ولتوانيا. وتستغرق هذه القضايا يف كثري من األحيان وقتا طويال وتكون مكلفة وتستنفذ 
موارد منظامت املجتمع املدين واملنافذ اإلعالمية يف محاولٍة إلسكات األصوات املنتقدة. ويف رصبيا، أُدينت شبكة 
البحث يف الجرمية والفساد )KRIK(، وهي بوابة استقصائية، يف إحدى دعاوى التخويف التي رفعها براتيسالف 
غاشيتش، وهو رئيس وكالة املخابرات األمنية السابق الذي يشغل حاليا منصب وزير الشؤون الداخلية. وجاءت 
الدعوى القضائية بعدما قّدمت شبكة البحث يف الجرمية والفساد تقريرا عن محاكمة علنية بنقل محادثة هاتفية 
التنصت عليها استُخدمت كدليل ضد جامعة إجرامية، كشفت صالت الجامعة بغاشيتش. وتعرّض نشطاء  تم 
فلسطينيون أيضا يف النمسا وأملانيا ملضايقات قانونية. ففي إحدى القضايا التي أدانها مقررون خاصون تابعون 
لألمم املتحدة عىل نطاق واسع، أُدين عضٌو يف حركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات يف النمسا 

)BDS( بتهمة التشهري وفُرضت عليه غرامة بقيمة 3500 يورو، إضافًة إىل األتعاب القانونية، بعد أن رفعت بلدية 
فيينا قضية بخصوص منشور عىل فيسبوك بحجة أنه »يحرّض عىل الكراهيّة ضد الشعب اإلرسائييل«. وتضّمن 
املنشور صورًة مللصق عليه عبارة »زر الفصل العنرصي« كان ملصًقا عىل لوحة إعالنات رسمية يف مدينة فيينا. 

ويُستخدم التخويف واملضايقات عىل نحو متكرر يف آسيا الوسطى لقمع منتقدي الحكومة. وإضافًة إىل قمع 
املعارضة يف الداخل، واصلت السلطات يف تركامنستان استهداف النشطاء الذين يعيشون يف الخارج، والسيام يف 
تركيا، وينتقدون عالنية الحكومة، بالضغط عليهم بطريقة مبارشة وغري مبارشة عىل السواء عن طريق أقاربهم 
يف تركامنستان. وُوثّق تصاعد التخويف واملضايقات يف قريغيزستان التي تستهدف الصحفيني واملدونني واملحامني 
واتُّهموا  ناشطا   20 من  أكرث  اعتُقل  بارزة،  قضية  املنتقدة. ويف  األصوات  من  املدين وغريهم  املجتمع  ونشطاء 
بتنظيم أعامل شغب بعد معارضة علنية التفاق مثري للجدل حول الحدود تفاوضت بشأنه الحكومة مع الجارة 
قمعية  عرب شن حمالت  والنشطاء  الصحفيني  وأوزباكستان  كازاخستان  يف  السلطات  واستهدفت  أوزباكستان. 
الحزب  زعيم  فيهم  مبن  األقل،  عىل  ناشطا   30 واتُّهم  البَلَدان.  قمعها  التي  الجامهريية  االحتجاجات  إثر  عىل 
الدميقراطي املعارض زانبوالت ماماي، بإثارة الشغب وغريها من التهم املتعلقة بأحداث كانون الثاين/يناير 2022 

يف كازاخستان عىل الرغم من غياب أدلة موثوقة لدعم تلك التهم.

اليونان: طالب من جامعة ثيسالونييك ينظمون احتجاجات )تصوير صاكيس ميطروليديس / AFP  عرب جيتي إمياجز(.
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/03/international-community-decry-injustice-hrd-osman-kavala-sentenced-life-prison/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/04/csos-providing-assistance-migrants-border-face-investigation/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/05/increased-legal-attacks-journalists-through-slapps/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/06/protests-demand-reproductive-rights-slapps-valued-over-100000-against-media-outlet/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/02/krik-investigative-portal-found-guilty-slapp-targeting-environmental-defenders-continues/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/31/clashes-police-pro-palestinian-feminist-demonstrations/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/22/palestinian-activists-face-lawsuit-and-ban-climate-activists-threatened-slapps/
https://www.facebook.com/236083199913439/posts/1765048770350200
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/27/continued-repression-under-new-president/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/11/mass-arrests-activists-restrictive-draft-laws-and-widening-campaign-against-false-information/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/21/lack-accountability-bloody-january-events-persecution-critics-undermine-pledged-modernisation/
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احتجاز املتظاهرين واالعتداءات عىل الصحفيني

جرى توثيق احتجاز املتظاهرين يف 29 بلدا عىل األقل يف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. ونُظمت االحتجاجات 
بشأن مسائل مختلفة منها الحقوق البيئية وحقوق مجتمع امليم وحقوق العامل والحقوق االجتامعية واالقتصادية 
والدميقراطية. وإضافًة إىل ذلك، ُوثقت االعتداءات الجسدية عىل الصحفيني يف 24 بلدا عىل األقل ويف العديد من 

الحاالت خالل االحتجاجات.

وأفضت االحتجاجات من خالل العصيان املدين التي نظمتها مجموعات بيئية ودعت فيها الحكومات أو الصناعات 
إىل التصدي ألزمة املناخ، إىل حاالت احتجاز يف بلدان منها بلجيكا والدمنارك وفنلندا وأملانيا وهولندا والرنويج 
والربتغال وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة. ويف أحد األمثلة يف رصبيا، احتج نشطاء بيئيون عىل التشييد 
املقرر لجرس جديد يف نوفيساد، مدعني أنه سيدمر آخر واحة خرضاء يف املدينة. وجوبهوا بوجود قوي للرشطة، 

مع احتجاز العديد من املتظاهرين الذين أُصيبوا أيضا بجروح بليغة. 

واستمر تعرض املتظاهرين املؤيدين للدميقراطية يف روسيا وبيالروس للقمع الشديد. وبعد إعالن فالدميري بوتني 
النشطاء مبارشًة إىل تنظيم  عن »حشد جزيئ« لتجنيد املدنيني لاللتحاق بالجيش يف الحرب ضد أوكرانيا، دعا 
احتجاجات. واعتُقل أكرث من 2240 شخصا خالل االحتجاجات التي نُظمت ما بني 21 و25 أيلول/سبتمرب 2022.

ويف بعض الحاالت، أصدرت السلطات حظرا عىل االحتجاجات، وهو ما أخفق يف منع الناس من االحتجاج ولكنه 
تسبب يف القمع. ويف تركيا، حظرت السلطات مسرية الفخر السنوية يف إسطنبول ألسباب تتعلق مبنع الجرمية 
احتجاز 373 شخصا بني  إىل  أدى  ما  الشوارع، وهو  إىل  اآلالف  السلم واألمن. ومع ذلك، خرج  والحفاظ عىل 
عشية وضحاها، مبن فيهم نشطاء وأفراد من مجتمع امليم وصحفيون. ويف أذربيجان، رفضت السلطات الرتخيص 
 )NCDF( الدميقراطية بتنظيم احتجاج لتوفيق ياغوبلو، وهو عضو يف مركز تنسيق املجلس الوطني للقوات 
وحزب »مساواة«، والذي دعا إىل مواصلة إغالق الحدود الربية، وهو إجراء مل يُلَغ بعُد منذ الجائحة. واستمر 

االحتجاج رغم الرفض، ورّدت الرشطة بتفريق الحشود واحتجاز أكرث من 40 متظاهرا.

ويف آسيا الوسطى، قُمعت االحتجاجات الجامهريية بوحشية. واستخدمت السلطات القوة املفرطة واملميتة يف 
كازاخستان أثناء احتجاجات جامهريية يغلب عليها الطابع السلمي تطالب بتغيري اجتامعي وسيايس ومعروفة 

اليونان: طالب من جامعة ثيسالونييك ينظمون احتجاجات )تصوير صاكيس ميطروليديس / إFP عرب جيتي إمياجز(.
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/01/shooting-oslo-pride-reopens-concerns-over-lgbtqi-rights-climate-activists-arrested-government-intervenes-oil-strike/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/01/harsher-treatment-police-towards-climate-protests-versus-farming-protests-expert-says/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/26/climate-activist-detained-civil-disobedience-rise-assaults-against-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/01/environmental-activists-fined-and-taken-police-custody-civil-disobedience/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/13/110-activists-arrested-during-two-days-climate-demonstrations/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/01/massive-civil-disobedience-action-against-totalenergies-protests-against-mobility-plan/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/07/30/protests-against-city-plan-met-violence-pride-centre-targeted/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/10/anti-monarchy-protesters-face-repression-right-protest-remains-under-threat/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/06/police-detain-two-journalists-duty-stockholm/
https://monitor.civicus.org/updates/2023/01/03/eu-lawmakers-raise-concerns-during-pegasus-spyware-hearing-journalists-arrested-and-charged-covering-climate-action/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/28/youth-climate-protesters-detained-massive-cyber-security-attack-media-outlets/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/20/mass-detentions-continue-government-employs-facial-recognition-identify-protesters/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/06/belarus-marks-2nd-anniversary-2020-protests-pressure-against-csos-and-protesters-continues/
https://ovd.news/news/2022/09/24/spiski-zaderzhannyh-v-svyazi-s-akciyami-protiv-mobilizacii-24-sentyabrya-0
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/02/escalating-attacks-women-journalists-new-bill-criminalises-misinformation-further-stifling-free-speech/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/20/protestors-dispersed-and-detained-attacks-against-lgbtiq-community-escalate/
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باسم »أحداث كانون الثاين/يناير 2022 الدموية«، حيث قُتل أكرث من 230 شخص وُجرح عدة آالف واحتُجز 
كاراكالباكستان  كانت ستحرم جمهورية  التي  املقرتحة،  الدستورية  التعديالت  وأثارت  آالف شخص.   10 حوايل 
من حكمها الذايت وحقها الدستوري يف االنفصال عن أوزباكستان، احتجاجات جامهريية تصّدت لها السلطات 
بالقوة املفرطة واالعتقاالت التعسفية وتعذيب املحتجزين وإساءة معاملتهم. ومع أن األرقام الرسمية تشري إىل 
أن وفاة 21 شخصا وحاجة 270 شخصا للمساعدة الطبية، إال أن املجتمع املدين يعتقد أن األرقام الفعلية للضحايا 
قد تكون أعىل. ومع أن االحتجاجات نادرا ما تُنظم يف تركامنستان، فإن السلطات رسيعة يف قمع أي محاوالت 
لالحتشاد. ويف قريغيزستان، احتجزت السلطات األشخاص الذين تجمعوا سلميا رغم وجود حظر عىل االحتجاجات 

ضد حرب روسيا عىل أوكرانيا.

ويتعرض الصحفيون للهجوم عىل نحو متكرر يف املنطقة أثناء تغطيتهم االحتجاجات. وخالل االحتجاجات املعارضة 
إليزافيتا كريبانوفا من صحيفة نوفايا جازيتا )Novaya Gazeta( وفريا  للحرب يف روسيا، أُسقطت الصحفيتان 
ريابيتسكايا من صحيفة ذي إنسايدر )The Insider( أرًضا ورُضبتا بالهراوات أثناء نقلهام األحداث من موسكو 
وسانت بطرسربغ عىل التوايل. وتعرّضت الصحفيات للهجوم أيضا يف إيطاليا ومونتينيغرو وإسبانيا وتركيا. ويف 
كازاخستان، عرقلت قوات األمن وجهات فاعلة من غري الدول عمل العاملني يف وسائط اإلعالم وهاجموهم حينام 
كانوا ينقلون احتجاجات »كانون الثاين/يناير الدموي«. فعىل سبيل املثال، أُلقيت قنبلة صوتية عىل الصحفي بيك 

بايطاس من موقع Orda.kz وُجرح يف وجهه، ولكنه متكن من الهرب قبل انفجار القنبلة. 

وارتكبت جامعات ميينية متطرفة أعامل عنف يف العديد من الحاالت. وإضافًة إىل ذلك، ُوثّق العنف ضد الصحفيني 
أملانيا، يوم 8 ترشين األول/أكتوبر 2022،  أيضا عىل نحو متكرر خالل االحتجاجات ضد قيود كوفيد19-. ويف 
املتظاهرون  أطلقها  براندت العتداء جسدي، وتهديدات ذات طابع جنيس  أرميال  املستقلة  الصحفية  تعرضت 
ضدها خالل احتجاجاٍت ضد ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية نظمها حزب البديل من أجل أملانيا اليميني 
املتطرف )AfD(. وأوردت التقارير عددا مقلقا من اعتداءات مامثلة يف البالد وقعت ضد صحفيني عىل يد اليمني 

املتطرف وأفراد حركة Querdenker )مجموعة مناهضة لقيود كوفيد19-(.  

ويف أوكرانيا، قُتل 15 صحفيا منذ بداية الحرب، يف حني احتجز جنود االحتالل الرويس آخرين ومارسوا عليهم 
ضغطا جسديا ونفسيا.

فنلندا: اعتقال املئات يف احتجاجات انتفاضة الخريف ضد أزمة املناخ )تصويرelokapina عرب تويرت(.
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https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/watchlist-widespread-violations-reported-during-bloody-january/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/watchlist-widespread-violations-reported-during-bloody-january/
https://civicus.org/documents/UzbekistanCountryBrief.pdf
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/25/new-repressive-measures-after-january-2022-events-kazakhstan-ahead-presidential-elections/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/18/restrictive-legislation-criminal-cases-against-media-bans-protests-ukraine/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/02/escalating-attacks-women-journalists-new-bill-criminalises-misinformation-further-stifling-free-speech/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/10/19/reforms-so-called-gag-law-stall-concerns-over-secrecy-law/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/30/woman-journalist-attacked-second-time/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/15/press-threatened-far-right-extremists-mafia-politicians/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/watchlist-widespread-violations-reported-during-bloody-january/
https://cpj.org/2023/02/no-other-option-to-survive-after-one-year-of-war-ukrainian-journalists-are-equipped-for-the-long-haul/


47

بلٌد مثري للقلق: اململكة املتحدة 

أيلول/سبتمرب 2021،  املاضية. ففي  الثالث  السنوات  تراجعا عىل مدى  املتحدة  اململكة  املدين يف  الفضاء  شهد 
ُوضعت البالد يف قامئة مراقبة سيفيكوس مونيتور لتشري إىل تراجع رسيع يف الحريات املدنية. ومنذ ذلك الحني، 
تواصل تدهور الوضع مع اعتامد الحكومة مجموعة من القوانني التقييدية، والسيام فيام يخص االحتجاج، مام 

أدى إىل تغري التصنيف من »مقيّد« إىل »معرقل«.

ويقوض ترشيعان عىل وجه الخصوص بشكٍل خطريٍ الحق يف االحتجاج ويعطي صالحيات جديدة واسعة للرشطة 
ووزيرة الداخلية. فقد دخل قانون الرشطة والجرمية وإصدار األحكام واملحاكم )PCSC( حيز التنفيذ يف نيسان/

أبريل 2022 رغم املعارضة الواسعة. ويعطي القانوُن الرشطَة صالحيات غري مسبوقة لتقييد االحتجاجات عىل 
أساس الضوضاء، ويعتمد مزيًدا من القيود الجديدة عىل املسريات والتجمعات غري املتحركة. وإضافة إىل ذلك، 
يعطي مرشوع قانون النظام العام، الذي ينظر فيه الربملان حاليا، صالحيات إضافية للرشطة لتقييد االحتجاجات. 

وتشمل بعض التدابري املثرية للقلق يف مرشوع القانون أوامر بتفادي االضطرابات الخطرية قد تحظر أفرادا معيَّنني 
من املشاركة يف احتجاجات محّددة واعتامد صالحيات اإليقاف والتفتيش املتعلقة باالحتجاجات. وقال خمسة 
قيود غري رضورية وخطرية« عىل  عنه  ترتتب  »قد  القانون  إن مرشوع  املتحدة  لألمم  تابعني  مقررين خاصني 

ل بجدية. الحريات املدنية يف حال مل يُعدَّ

لقد سمحت بالفعل الصالحيات الحالية للسلطات بتقييد الحق يف التظاهر دون مربر من خالل احتجاز املتظاهرين 
ومنع املظاهرات، والسيام ذات الصلة مبسائل مثل الحقوق البيئية والعدالة العرقية. وأبلغ املراقبون القانونيون 
يف االحتجاجات عن مستويات عالية من املضايقات والتخويف واالعتداءات عىل يد الرشطة. وتشري تقديرات 
شبكة مراقبة الرشطة )Netpol( إىل أن 54 شخصا عىل األقل كانوا يف السجن يف نهاية عام 2022 بسبب املشاركة 
السود  حياة  واحتجاجات  القانون«  مرشوع  »اقتل  مظاهرات  من  املتظاهرين  ذلك  ويشمل  االحتجاجات.  يف 
كانوا  الصحفيني حينام  العديد من  أيضا  واعتُقل  للفلسطينيني.  املؤيدين  والنشطاء  البيئية  مهمة واملجموعات 
ينقلون احتجاجات جامعة »فقط أوقفوا النفط« )Just Stop Oil( نُظمت يف اآلونة األخرية، والتي قال عنها 
م  فريق مستقل يف وقت الحق إن »سلطات الرشطة مل تُستخدم عىل النحو املناسب«. وبعد الشكاوى التي تقدَّ
بها املجتمع املدين بخصوص تعامل الرشطة غري املتناسب مع نشطاء حياة السود مهمة والقيود املفروضة عىل 

اململكة املتحدة: احتجاجات #KillTheBill  قبل تصويت مجلس اللوردات )تصوير رويرتز / بيرت نيكولس عرب غالو إمايجز(.
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https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4mKoBVrJw&s=267&u=https%3a%2f%2fcivicus%2econtentfiles%2enet%2fmedia%2fassets%2ffile%2fWL%2eUKBrief%2e23September%2epdf
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB43boEE4dg&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2ebond%2eorg%2euk%2fnews%2f2023%2f02%2fpublic-order-bill-new-restrictions-to-protest-tempered-but-will-still-bite%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4uBpRA5cw&s=267&u=https%3a%2f%2fspcommreports%2eohchr%2eorg%2fTMResultsBase%2fDownLoadPublicCommunicationFile%3fgId%3d27724
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4COr0Ntcw&s=267&u=https%3a%2f%2farticle11trust%2eorg%2euk%2fwp-content%2fuploads%2f2022%2f05%2fPolice-Treatment-of-LOs-Web-Version%2epdf
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9yLo0FucQ&s=267&u=https%3a%2f%2fnetpol%2eorg%2f2022%2f12%2f14%2freview-of-2022%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9qPoEJtIw&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2eherts%2epolice%2euk%2fnews%2fhertfordshire%2fnews%2f2022%2fnovember%2fm25-arrests-review%2f%3f%5f%5fcf%5fchl%5ftk%3dAaB2u9gVSToR
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التظاهرات املُنظَّمة يف وقت سابق، يف أيلول/سبتمرب 2022، أُدين ناشطان من حركة حياة السود 
مهمة بالتسبب يف »اضطرابات عنيفة« بعد إجراء محاكمة أمام هيئة محلفني وصدرت األحكام 
ضدهام بالسجن ملدة عامني وخمسة أشهر وعامني وعرشة أشهر عىل التوايل. وتعكس مثل هذه 
املتحدة،  اململكة  الجنائية يف  العدالة  نظام  النطاق داخل  املحاكامت عنرصيًة مؤسسيًة واسعة 
باالعتامد عىل مامرسة الفعل املشرتك الفاقدة للمصداقية إلصدار حكم عىل العديد من النشطاء 

السود مبدد من السجن.

وترتاجع حقوق االحتجاج يف سياق أوسع من القيود التي تنزع طابع الرشعية عن عمل املجتمع 
املدين. وتشمل قدرَة الناس عىل اإلرضاب )مرشوع قانون مستويات الخدمة الدنيا(، واالنتصاف 
من خالل املحاكم )قانون املراجعة القضائية واملحاكم(، واملشاركة يف االنتخابات )قانون االنتخابات( 
أو مامرسة أنشطة سياسية أو الصحافة )مرشوع قانون األمن القومي(. وحاولت الحكومة عىل 
مدار السنة بصورة متكررة إبطال قانون حقوق اإلنسان بتقديم مرشوع قانون »وثيقة الحقوق« 
األوروبية  االتفاقية  املتحدة من  اململكة  انسحاب  النطاق عن  واسعة  نقاشات  تسبب يف  الذي 
لحقوق اإلنسان، مع أنه ال يحظى حاليا باألولوية. وقد يكون لذلك تداعيات خطرية عىل إمكانية 
لجوء أي شخص إىل القضاء يف اململكة املتحدة. ويحمي قانون حقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية 
املنزيل،  العنف  من  الناجني  من  انطالقا  الحقوقية،  االنتهاكات  من  كل شخص  اإلنسان  لحقوق 
مرورا بالصحفيني، وصوال إىل األشخاص الذين يخضعون ملراقبة الدولة بطريقة رسية. ومع ذلك، 
يركز الخطاب الحايل عىل نزع الحقوق من الفئات املستبعدة بالفعل. فعىل سبيل املثال، أوقفت 
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف شهر حزيران/يونيو محاوالت الحكومة لطرد طالبي لجوء 
إىل رواندا، بعدما سعت الحكومة إىل امليض قدما يف الرتحيل عىل الرغم من اعتبار البلد غري آمن. 
وتجدر اإلشارة إىل أن أي إلغاء لقانون حقوق اإلنسان أو انسحاب من االتفاقية األوروبية لحقوق 

اإلنسان ستكون له تداعيات خطرية بعيد املدى.

ويف خضم هذه التطورات، شهدت السنة املاضية تزايد استياء بعض وسائل اإلعالم وبعض السياسيني 
من حمالت املجتمع املدين. واستمر بعض الوزراء وأعضاء الربملان يف تشويه سمعة املجتمع املدين 
والتشهري به، والسيام أولئك العاملني يف مجال تغري املناخ ومناهضة العنرصية وحقوق الالجئني 
وطالبي اللجوء. وانتُقدت وزيرة الداخلية بوجه خاص بسبب أسلوبها يف الحديث عن الالجئني 
املتظاهرين  التي وصفت  السابقة  الداخلية  وزيرة  جانب  إىل  »أرسابا«،  بكونهم  إليهم  باإلشارة 
بأنهم »مخربون وبلطجية«. وانتُقد الوزراء بسبب إدالئهم بترصيحات علنية مضللة ومسيئة 
بخصوص العاملني يف املجال القانوين، مثلام فعل رئيس الوزراء السابق عندما قال إن املحامني 
الذين ينوبون عن املهاجرين »يحرضون عىل أعامل العصابات اإلجرامية«. وقد أدىل رئيس الوزراء 

الحايل يف وقت سابق بتعليقات مفادها أن املحرضني اليساريني يهدمون حقوق الربيطانيني.

اململكة املتحدة: متظاهر يف صينيد مع ضابط رشطة خالل مظاهرة حياة السود مهمة يف 6 يونيو 2020 )تصوير ماثيو هوروود / جيتي إمياجز(

https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4iMr0dteA&s=267&u=https%3a%2f%2fnetpol%2eorg%2f2023%2f01%2f25%2fnewcastle-black-lives-matter%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4napkI_JA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2etheguardian%2ecom%2fpolitics%2f2023%2fjan%2f04%2fanti-strike-law-could-be-brought-forward-as-government-tries-to-end-disputes%3futm%5fterm%3d63b675692fc0686534ba5c6f9bbdef52%26utm%5fcampaign%3dFirstEdition%26utm%5fsource%3desp%26utm%5fmedium%3dEmail%26CMP%3dfirstedition%5femail
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4iOrkc9JA&s=267&u=https%3a%2f%2fipi%2emedia%2fuk-ipi-joins-global-media-freedom-concern-about-national-security-bill%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB46Np01ucA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2ebond%2eorg%2euk%2fnews%2f2022%2f12%2fhow-the-national-security-bill-could-impact-your-organisation%2f
https://www.hrw.org/news/2023/01/17/uk-completely-abandoning-its-duties-towards-refugees
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9uAokExIA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2etheguardian%2ecom%2fsociety%2f2022%2ffeb%2f20%2fattack-on-woke-charities-has-backfired-campaigners-say
https://www.bbc.com/news/uk-63272648
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9nbrxI-cA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2efreedomfromtorture%2eorg%2fholocaust-survivor-confronted-suella-braverman-to-say-your-hateful-language-has-consequences
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB9rZ8BI9eA&s=267&u=https%3a%2f%2fstatic1%2esquarespace%2ecom%2fstatic%2f6033d6547502c200670fd98c%2ft%2f629f8aec7baaef6dc1bcb8d5%2f1654622957222%2fSOPI%2bReport%2bFINAL%2epdf
https://twitter.com/pritipatel/status/1483367826777903109?s=20
https://scanmail.trustwave.com/?c=3040&d=jsjz42ZeF36fVndk7VFhA7ijKlARerLAB4rboUI9dA&s=267&u=https%3a%2f%2fwww%2ebarcouncil%2eorg%2euk%2fresource%2fprime-minister-must-stop-attacks%2ehtml%23%3a%7e%3atext%3dFollowing%2520the%2520Prime%2520Minister%27s%2520comments%2cfollowing%2520laws%2520agreed%2520by%2520parliament
https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/07/29/rishi-sunak-protect-words-man-woman-mother/
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 ملحة عن التصنيفات

مل يُوثَّق تحسٌن كبرٌي يف الفضاء املدين يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أثناء هذه الفرتة املشمولة بالتقرير. 
ويُصنَّف الفضاء املدين عىل أنه مغلٌق يف تسعة بلدان من أصل 19 بلًدا، بينام تُصنف سبعة بلدان عىل أنها قمعية 
وثالثة عىل أنها معرقلة. وهذا العام، تراجع تصنيف تونس من فئة الفضاء املدين »املعرقل« إىل »القمعي«، وعىل 
غرار السنوات املاضية، ال يُصنَّف حاليا أي بلٍد عىل أنه مفتوح أو مقيّد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

لالنتقاد  املستبدة  الحكومة  بازدراء  اإلنسان  املدافعني عن حقوق  تأثر  استمر  السعودية،  العربية  اململكة  ويف 
واملعارضة، مع وجود الكثري منهم مثل الدكتور محمد القحطاين خلف القضبان يقضون عقوبات حبسية طويلة. 
وصدرت أحكام ضد كثريين آخرين مثل سلمى الشهاب ونورة بنت سعيد القحطاين بالسجن ملدد ترتاوح ما بني 
30 و40 عاًما عىل إثر أنشطتهم عىل شبكة اإلنرتنت خالل العام املايض، يف حني مازال آخرون كُرث محتجزين رغم 
إنهاء مدة حبسهم. ويف إيران، تعرّضت االحتجاجات التي بدأت يف أيلول/سبتمرب 2022 لحملة قمعية وحشية 
استُخدمت فيها القوة املميتة، وقَتلت فيها السلطات أكرث من 500 متظاهر، واحتجزت أكرث من 20 ألف متظاهر 
سعيد  قيس  الرئيس  قرارات  بعد   تونس،  ويف  وقوع جرحى.  يف  وتسببت  وغريهم،  وطالب  وناشط وصحفي 
املتعلقة بتوسيع نطاق صالحياته االستثنائية إىل أجل غري مسمى يف عام 2021، توالت القيود خالل عام 2022. 
املدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء  الجزائر، استُخدم توسيع تعريف اإلرهاب يف عام 2021 ملقاضاة  ويف 

وإخافتهم وتجرميهم، مع وضع 340 شخصا عىل األقل خلف القضبان بسبب مشاركتهم يف احتجاجات سلمية 
أو مامرسة حرية التعبري اعتبارا من شباط/فرباير 2022. واعتُقل 27 مدافعا عن حقوق اإلنسان يف شهر شباط/
فرباير 2022 فقط يف الجزائر. ويف لبنان، أفضت األزمة االقتصادية والسياسية الحالية إىل العديد من املراسيم التي 
تفرض قيودا مرصفية، والتي رد عليها الناس عن طريق سحب أموالهم بالقوة واالحتجاج واللذين جوبها بالقمع.

الثاين/نوفمرب 2022، زادت منظامت املجتمع املدين  ويف قطر، التي استضافت مباريات كأس العامل يف ترشين 
تدقيقها يف حقوق اإلنسان، ودعت بوجه خاص إىل حامية حقوق العامل املهاجرين ومجتمع امليم، وهام الفئتان 
اللتان انتُهكت حقوقهام بطريقٍة منهجيٍة يف البلد، مام يربر تعزيز منظامت املجتمع املدين عمليات الرصد. ويف 
مرص، رشعت السلطات يف شن حملتها القمعية عىل الجامعات املدافعة عن الحقوق البيئية والصحفيني خالل 
الفرتة السابقة ملؤمتر األطراف 27. ويف فلسطني، تعرّض املجتمع املدين الذي يوصف بكونه منظامت إرهابية 
لحملة قمعية بدخول قوات االحتالل اإلرسائيلية إىل مكاتب سبع منظامت مجتمع مدين ومداهمتها وإغالق 

مداخلها يف آب/أغسطس 2022، مع مصادرة املمتلكات وإلحاق أرضار بها يف تلك األثناء.

ويُظهر أحدث تحليل أجريناه تدهور الفضاء املدين يف تونس، وتراجع تصنيفه من »معرقل« إىل »قمعي«. وال 
شك أن القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يف عام 2021 بتجميد الربملان وتعليق الدستور وإقالة رئيس 
الحكومة وتوسيع صالحياته االستثنائية إىل أجل غري مسمى تَسبّب يف تراجع الفضاء املدين يف عام 2022. وأثناء 
الفرتة املشمولة بالتقرير، حّل سعيد املجلس األعىل للقضاء، وعّوضه بآلية مؤقتة، ومنح نفسه صالحية مطلقة 
لطرد القضاة بإجراءات موجزة، وفصل عرشات القضاة. وأثار الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يف آب/

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

تونس

تراجع في التصنيف

https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/saudi-civil-society-serious-risk-global-energy-crisis-leads-us-and-others-abandon-human-rights-commitments/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/international-community-turns-blind-eye-saudi-arabia-increases-oppression-hrds-and-civil-society/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/uae-continues-arbitrarily-detain-prisoners-conscience-well-past-completion-their-sentences/
https://www.hrw.org/news/2022/10/05/iran-security-forces-fire-kill-protesters
https://lens.civicus.org/iran-could-women-protesters-bring-down-the-theocracy/
https://www.npr.org/2023/02/14/1156115697/iran-amnesty-protests-arrests-khamenei
https://www.npr.org/2023/02/14/1156115697/iran-amnesty-protests-arrests-khamenei
https://iranhumanrights.org/2023/01/suicides-suspicious-deaths-of-released-protesters-in-iran-should-be-investigated-by-un/
https://monitor.civicus.org/updates/2021/09/01/political-developments-raise-concerns-civic-space/
https://monitor.civicus.org/updates/2021/12/15/repression-intensifies-hirak-protests-resume/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/13/criminalisation-activists-and-journalists-continue/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/06/qatar-hosts-fifa-world-cup-human-rights-organisations-draw-attention-its-dismal-human-rights-record/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/19/hrds-face-life-sentences-death-penalty-their-peaceful-human-rights-work/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/06/qatar-hosts-fifa-world-cup-human-rights-organisations-draw-attention-its-dismal-human-rights-record/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/27/israeli-occupation-forces-raid-damage-and-seal-offices-several-csos-jerusalem-born-french-palestinian-lawyer-exiled-france/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/22/violations-civic-freedoms-continue-amid-president-saieds-power-grab/
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أغسطس 2022 عقب عملية صياغة معيبة ومشاورات عامة محدودة وإقبال ضعيف جدا عىل االستفتاء ال يكاد 
يتجاوز 30 يف املائة، مخاوف بأن يعطي الرئيَس املزيد من الصالحيات دون ضوابط وتوازنات ويقوض االستقالل 
خالل  من  املدين  واملجتمع  املفرتضني  السياسيني  واملعارضني  البارزين  املنتقدين  قمع  يف  الرئيس  واستمر  القضايئ. 
إجراءات منها االعتقال واالحتجاز واملتابعة القضائية، وإصدار أو  الرشوع يف وضع مراسيم تقيّد الحريات األساسية. 
وعىل وجه الخصوص، يجرّم املرسوم عدد 54 لعام 2022 األخبار الزائفة والشائعات، وأثار مخاوف من أن يشكل 

تهديدا للصحافة املستقلة. 

وعىل إثر الهجوم القايس عىل الفضاء الدميقراطي والحريات املدنية، يف ترشين األول/أكتوبر 2022، نُظم أحد أكرب 
األعامل االحتجاجية التي عرفتها البالد للتنديد بانقالب الرئيس عىل الدميقراطية واالحتجاج عىل األزمة االقتصادية 

التي تسببت يف نقص يف املواد الغذائية والوقود يف البالد.

آذار/مارس 2022 عقب  أيضا بعد إضافتها إىل قامئة مراقبة سيفيكوس مونيتور يف  تراجع تصنيف تونس  ويأيت 
تدهور رسيع يف الفضاء املدين لوحظ بعد توسيع الرئيس صالحياته االستثنائية إىل أجل غري مسمى يف آب/أغسطس 

.2021

3.

4.

1.

2.

5.

ا�ضاياقات

2022 �استناًدا إ� 47 تحديًثا تم ن�ه ع� سيفيكس مونيتور للبلدان � هذه ا�نطقة ب� 1 يناير 2022 و 31 ديسم

تجريم ا�دافع�
عن حقوق ا�نسان
وا�نتقدين

احتجاز
 صحا�.ة

احتجاز ا�دافع� عن
حقوق ا�نسان و ا�نتقدين

أبرز 5 انتهاكات للحريات ا�دنية

 �  ال�ق ا�وسط وش�ل أفريقيا 

الرقابة

 القيود املفروضة عىل الفضاء املدين 

متثلت أبرز خمسة انتهاكات ُمبلَّغ عنها يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف عام 2022، يف املضايقات، 
ومقاضاة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واحتجاز الصحفيني، واحتجاز املدافعني عن حقوق اإلنسان، والرقابة. ومل 
تتغري أبرز االنتهاكات إىل حد كبري عن تلك الواردة يف تقرير عام 2021، وإن كان ذلك برتتيب مختلف، ومجرد 
استبدال مقاضاة املدافعني عن حقوق اإلنسان باحتجاز املتظاهرين يف أبرز خمسة انتهاكات ارتُكبت هذا العام.

تركيا: امرأة ترفع حفنة من شعرها بعد قصه خالل احتجاج عىل وفاة اإليرانية مهسا أميني خارج القنصلية اإليرانية )تصوير كريس ماكغراث /  جيتي إمياجز(

https://monitor.civicus.org/updates/2022/03/10/watchlist-concerns-over-moves-undermine-judicial-independence-and-attempts-muzzle-csos/
https://rsf.org/en/tunisian-journalism-threatened-decree-criminalising-rumours-and-fake-news
https://rsf.org/en/tunisian-journalism-threatened-decree-criminalising-rumours-and-fake-news
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/Tunisia.CIVICUSMonitor.March2022.pdf
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املضايقات

كانت املضايقات أبرز انتهاك ُموثّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، وهو 
ما أوردته التقارير يف 14 بلدا عىل األقل من أصل 19 بلدا. واتخذت املضايقات أشكاال مختلفة وأرضّت بفئات 

مختلفة من الناس عند محاولتهم مامرسة حقوقهم وحرياتهم املدنية أو كرد انتقامي عىل تلك املامرسة. 

املنهجي  واملؤسيس  القضايئ  االضطهاد  بالتقرير  املشمولة  الفرتة  هذه  يف  مجددا  املاُلحظ  املقلق  االتجاه  وكان 
إلبقائهم  متعّمٍد  الجنايئ، يف سعٍي  القضايئ  النظام  داخل  أصال  يوجدون  الذين  اإلنسان  للمدافعني عن حقوق 
عالقني يف دوائر مفرغة من التقايض الجنايئ. وهو ما شوهد من خالل استمرار االحتجاز التعسفي للمدافعني عن 
حقوق اإلنسان حتى بعد إنهاء مدة سجنهم، وإعادة سجن املُفَرج عنهم حديثا، ومتديد مدة االحتجاز بشكل 
إخافة  تروم  التي  األساليب  هذه  توثيق  وجرى  للتحقيق.  التعسفي  واالستدعاء  اإلفراج،  موعد  قبيل  تعسفي 
املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجموعة من البلدان منها اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

وإيران وفلسطني والكويت.

ويف إيران، مازالت محنة الناشطات النسويات واملدافعات عن حقوق اإلنسان مسألًة مثريًة للقلق بشكل خاص، 
ألن السلطات تواصل إصدار األحكام بشكل متكرر عىل املدافعات عن حقوق اإلنسان وسجنهن خلف باب السجن 
الدوار الذي ال يسمح لهن مبعانقة الحرية أبدا. ويف نيسان/أبريل 2022، أُعيد سجن املدافعة عن حقوق اإلنسان 
نرجس محمدي وأُعيدت إىل سجن قرتشك بُعيد إطالق رساحها ألسباب صحية بعد جراحة قلب خضعت لها يف 
شباط/فرباير 2022. ويف فلسطني، مّددت سلطات االحتالل اإلرسائييل عىل نحو متكرر االعتقال اإلداري لصحفيني 
قبل أيام من إطالق رساحهم، عىل غرار ما حدث يف أيلول/سبتمرب 2022 حينام جددت احتجاز الصحفية برشى 
الطويل لثالثة أشهر إضافية للمرة الثالثة عىل التوايل، ومددت يف ترشين الثاين/نوفمرب 2022 االعتقال اإلداري 
للصحفي عامر أبو عرفة ملدة أربعة أشهر قبل موعد اإلفراج عنه بأيام. ويف اإلمارات العربية املتحدة، جرى توثيق 
اتجاه متصاعد إلبقاء السلطات املدافعني عن حقوق اإلنسان قيد االحتجاز بعد إنهاء عقوبتهم الحبسية. وواصلت 
السلطات احتجاز 40 شخصا من معتقيل الرأي، وكان كثريون منهم جزًءا من املجموعة التي احتُجزت يف ما ُعرف 
باسم قضية اإلمارات94-، بعدما أنهوا مدة عقوبتهم الحبسية. واعتُقلت املجموعة يف عام 2012 كرد انتقامي عىل 
أنشطتهم السلمية املؤيدة للدميقراطية وصدرت أحكام ضدهم بالسجن ملدد ترتاوح ما بني سبع وخمس عرشة 
سنة بعد محاكمة بالغة الجور يف عام 2013. ومازال أيضا املدافع عن حقوق اإلنسان الدكتور محمد الركن قيد 
االحتجاز مع أنه أتم مدته الحبسية املحددة يف 10 سنوات يف متوز/يوليو 2022، بعدما اتُّهم وُسجن عىل خلفية 

العربية املتحدة. وُوثق أسلوب مامثل يف  القانونية لضحايا االنتهاكات الحقوقية يف اإلمارات  تقديم املساعدة 
اململكة العربية السعودية، حيث تواصل السلطات االحتجاز التعسفي للشاعر الفلسطيني أرشف فياض لثامنية 
أشهر إضافية، مع أنه أتم مدته الحبسية املحددة يف مثاين سنوات يف وقت سابق من العام 2022. ويف الكويت، 
استدعت النيابة العامة املدافع عن حقوق اإلنسان عبد الحكيم الفضيل يف آذار/مارس 2022 للمرة الثالثة يف 
شهر، واستُجوب لثالث ساعات ونصف. وارتبطت موجة التحقيقات املتكررة بشكوى قدمها ضده مدير مكتب 
الجهاز املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني بصورة غري قانونية بخصوص محتوى عىل حساب الفضيل عىل تويرت. 
واتُّهم الفضيل بسب وقذف موظف حكومي. ويف لبنان، قام أمن الدولة مبضايقة وسب املتظاهرين الذين 
تجّمعوا خارج منزل وزير العدل يف أيلول/سبتمرب 2022 لالحتجاج عىل قرار مجلس القضاء األعىل بتعيني قايض 

تحقيقات بديل يف التحقيق املتعلق بانفجار مرفأ بريوت. 

https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/08/csos-report-new-wave-oppression-against-human-rights-defenders-and-civil-society/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/uae-continues-arbitrarily-detain-prisoners-conscience-well-past-completion-their-sentences/
https://www.icfuae.org.uk/news/mohammed-al-roken-held-beyond-release-date-170-days
https://www.theartnewspaper.com/2022/08/31/artist-and-poet-ashraf-fayadh-is-freed-after-more-than-eight-years-in-saudi-prisons
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/saudi-civil-society-serious-risk-global-energy-crisis-leads-us-and-others-abandon-human-rights-commitments/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/blogger-faces-lengthy-prison-sentence-risk-torture-if-forcibly-returned-kuwait/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/11/10/protests-demand-release-activists-detained-over-bank-heist-journalists-face-rape-threats-and-death-threats/
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 محاكمة املدافعني عن حقوق اإلنسان

كانت املتابعة القضائية ثاين أبرز انتهاك ُموثّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وهو ما أوردته التقارير 
يف 11 بلدا عىل األقل من أصل 19 بلدا.

ففي عامن، ُوجهت تهم لرجل األعامل هاين الرسحاين وصدر عليه حكم بالسجن ملدة 12 شهرا عىل خلفية 
عمله الذي يسلط الضوء عىل محنة الرشكات الصغرى خالل جائحة كوفيد19-. وُحكم عليه بستة أشهر إضافية 
بسبب تنظيم احتجاج سلمي محدود عىل الظروف االقتصادية. وباملثل، مثل أمام املحكمة املدافع عن حقوق 
اإلنسان املختار الهنايئ بعد مالحقته قضائيا بسبب تغريدة نرشها عن حكم محكمة يف مسألة متعلقة باالحتيال 
يف إحدى الوزارات. ومع ذلك، بُّرئ يف وقت الحق من التهم. ويف الجزائر، تعرّض الصحفي بلقاسم حوام من 
الصحيفة املحلية الرشوق للمالحقة القضائية يف سياق مقال نرشه عن مشكالت الجزائر يف تصدير التمور، وُحكم 
عليه بالسجن ملدة عام، منها شهران نافذان وعرشة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار 
)700 يورو( عىل خلفية »نرش وترويج أخبار كاذبة من شأنها املساس باألمن العمومي أو النظام العام«. واحتُجز 

أيضا الصحفي الجزائري إحسان القايض، رئيس تحرير إذاعة راديو إم املستقلة املحلية واملوقع اإلخباري مغرب 
إمريجون، وُوجهت إليه تهم يف قضية متعلقة بتلقيه أمواال من الخارج. ويف قطر، أيدت محكمة االستئناف 
الجنائية عقوبة السجن املؤبد التي صدرت بحق املحامي الدكتور هزاع بن عيل أبو رشيدة املري وأخيه املحامي 
راشد بن عيل أبو رشيدة املري اللذين اعتُقال واتُّهام ملجرد ترصيحهام بدعم احتجاجات آب/أغسطس 2021 عىل 
التواصل االجتامعي. ويف إيران، أصدرت السلطات أحكاما بالسجن عىل خمسة مدافعني بارزين عن  وسائل 
حقوق اإلنسان، وهم مهدي محموديان ومصطفى نييل وأراش كيخورسايف ومحمدريزا فاغيهي ومريم عفرافازار، 
بالسجن ملدد ترتاوح ما بني ثالثة أشهر وأربع سنوات. وكانت األحكام تتعلق مبحاوالتهم تقديم شكوى قانونية ضد 
وكاالت حكومية ومسؤولني حكوميني بسبب سوء إدارة أزمة كوفيد19-. ويف املغرب، اعتُقلت املدونة واملدافعة 
عن حقوق اإلنسان سعيدة العلمي وجرت مالحقتها قضائيا يف ترشين األول/أكتوبر 2022 عىل خلفية انتقادها 
عىل وسائل التواصل االجتامعي الحكومة املغربية والدوائر األمنية. وأصدرت املحكمة االبتدائية يف الدار البيضاء 
حكام ضدها بالسجن ملدة سنتني. ويف مرص، اعتُقل الصحفي أحمد الباهي، املراسل املحيل ملوقع مرصاوي، يف 
منزله واتُّهم بالتحريض عىل العنف. وارتبط اعتقاله بحادثة وقعت يف اليوم السابق عندما طلب ضباط الرشطة 
من الباهي يف مكان وقوع حادثة مقتل شاب كان يغطيها عدم التصوير وعدم كتابة أو نرش أي يشء بخصوص 

القضية.

قطر: احتجاج املنتخب األملاين خالل صورة الفريق يف مونديال قطر )تصوير ماركوس جيليار GE S  سبورتفوطو / جيتي إمياجز(

https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/online-activists-targeted-and-brutal-killings-highlight-difficulties-omani-women/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/human-rights-defenders-journalists-and-other-civil-society-activists-targeted-arbitrary-arrests/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/qatari-authorities-target-peaceful-human-rights-defenders-home-and-abroad/
https://menarights.org/en/case/ihsane-el-kadi
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/08/csos-report-new-wave-oppression-against-human-rights-defenders-and-civil-society/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/21/attempts-silence-hrds-through-arrests-and-imprisonment/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/16/prominent-human-rights-organisation-ceases-operation-violations-continue/
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احتجاز الصحفيني

كان احتجاز الصحفيني ثالث أبرز انتهاك ُموثّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وهو ما أوردته التقارير 
يف 8 بلدان عىل األقل من أصل 19 بلدا.

الذي  الفخم  انتقد االستقبال  الصحفي كنان وقاف واحتُجز يف شباط/فرباير 2022 بعدما  اعتُقل  ويف سوريا، 
حظيت به ممثلة سورية وزوجها املخرج يف القرص املليك يف حني كان باقي السكان يتعايشون مع النقص املستمر. 
ويف األردن، اعتقل سبعة رجال مجهويل الهوية، منهم رجالن بزي عسكري، عدنان الروسان من منزله يف عامن 
واحتجزوه، وهو كاتب صحفي أردين بارز ينتقد الحكومة عىل فيسبوك. ويُزعم أن الصحفي خالف قانون الجرائم 
االحتجاز  تواصل  فلسطني،  أخرى. ويف  مخالفات  وارتكب  لألردن«  »مسيئة  مقاالت  بكتابته  األردين  اإللكرتونية 
املمنهج للصحفيني، ويف شهر آب/أغسطس 2022 فقط، ُوثقت 13 حالة احتجاز للصحفيني عىل األقل يف الضفة 
الغربية. ويف إيران، جوبهت االحتجاجات الشعبية التي اندلعت يف أيلول/سبتمرب 2022  باعتقاالت جامعية 
استهدفت أيضا الصحفيني. ويف غضون أول أسبوعني من االحتجاجات، تعرّض عرشون صحفيا وصحفية عىل األقل 
لالحتجاز التعسفي، مبن فيهم نيلوفار حمدي، التي كشفت ألول مرة عن مالبسات وفاة مهسا أميني، وإالها 
محمدي التي اعتُقلت بعد تغطيتها الصحفية لجنازة أميني يف سقز. واعتُقل آخرون مثل املصورة الصحفية يلدا 

الربامج يف قناة  الدكتور قيص شفيق، مقدم  اعتُقل واحتُجز اإلعالمي  العراق،  أثناء االحتجاجات. ويف  مويريي 
وطن )Wtv( الفضائية يف آذار/مارس 2022 بسبب انتقاده الالذع للسياسات املالية للحكومة. وأفرج عنه بعد 
ستة أيام عندما أخلت املحكمة سبيله وعلّقت التهم املنسوبة إليه. ويف تونس، احتُجز خليفة القاسمي، املراسل 
يف املحطة اإلذاعية الرائدة يف البلد موزاييك إف إم، يف آذار/مارس 2022 مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب بعدما 
رفض الكشف عن مصادره. وأخيل سبيل القاسمي بعد أسبوع ولكنه استمر يف مواجهة االتهامات. ويف مرص، 
واصلت السلطات استخدام تهم االنضامم إىل جامعة إرهابية والتحريض عىل ارتكاب جرمية ونرش أخبار كاذبة 
ضد الصحفيني. واحتُجزت اإلعالمية هالة فهمي يف نيسان/أبريل 2022 عىل ذمة التحقيقات يف تهم »االنضامم 
إىل جامعة أسست عىل خالف أحكام القانون ونرش أخبار كاذبة«. وكانت فهمي تنتقد باستمرار الحكومة عالنية 
وقادت احتجاجات تدعو إىل حقوق العامل من الصحفيني. ويف آذار/مارس 2022، جددت املحكمة الجنائية 
يف القاهرة حبس الصحفيني هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم ملدة 45 يوما أخرى عىل ذمة التحقيق. 
وكان أربعة صحفيني عىل األقل من قناة الجزيرة محتجزين يف مرص دون توجيه تهم لهم يف آذار/مارس 2022، 
وهم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ. ويف لبنان، أوقف ضباط يف مطار 
بريوت الصحفية املستقلة ندى الحميص واحتجزوها خالل عودتها من الواليات املتحدة، وُهددت بالرتحيل. وبعد 

احتجازها لبعض الوقت، ُسمح لها بدخول البلد.

فلسطني: لوحة جدارية تصور صحفية الجزيرة شريين أبو عقلة ، التي قُتلت أثناء تغطيتها غارة للجيش اإلرسائييل )تصوير أحمد قرابيل / وكالة الصحافة الفرنسية عرب  جيتي إمياجز(

https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/media-networks-and-journalists-face-brutal-repression/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/mass-protests-over-fuel-prices-erupt-across-country/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/27/israeli-occupation-forces-raid-damage-and-seal-offices-several-csos-jerusalem-born-french-palestinian-lawyer-exiled-france/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/27/israeli-occupation-forces-raid-damage-and-seal-offices-several-csos-jerusalem-born-french-palestinian-lawyer-exiled-france/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/15/repression-continues-new-wave-protests/
https://iranhumanrights.org/2022/09/at-least-25-reporters-and-journalists-among-hundreds-detained-amid-iran-protests/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/08/18/reports-and-monitoring-missions-document-extreme-repression-and-violence-against-activists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/22/violations-civic-freedoms-continue-amid-president-saieds-power-grab/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/06/16/prominent-human-rights-organisation-ceases-operation-violations-continue/
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-journalist-hala-fahmy-detained
https://www.middleeastmonitor.com/20220330-egypt-extends-detention-of-al-jazeera-journalists/
https://www.middleeastmonitor.com/20220330-egypt-extends-detention-of-al-jazeera-journalists/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/04/15/harassment-against-journalists-continues/
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بلدان مثرية للقلق: إيران و اململكة العربية 
السعودية

تعرَّضت لقمعٍ وحيشٍ االحتجاجاُت الجامهريية يف إيران التي بدأت يف أيلول/سبتمرب 
البلد،  بها يف  املعمول  اإللزامي  الحجاب  2022 كإجراءات جامعية يف مواجهة قوانني 

والتي انترشت برسعة لتربز مظامل أكرث ومطالب بتغيري سيايس واجتامعي جوهري.

وقتلت السلطات أكرث من 500 متظاهر منذ بدء االحتجاجات يف أيلول/سبتمرب 2022، 
واعتُقل أكرث من 20 ألف متظاهر واحتُجزوا يف سجون مكتظة وُحرموا من حقهم يف 
املحاكمة وفق األصول القانونية. وطالبت السلطات بإنزال عقوبة اإلعدام مبا ال يقل 
عن 21 شخصا يف محاكامت صورية إلخافة املشاركني يف االنتفاضة الشعبية، وأعدمت 
يف وقت سابق رجلني يف سياق االحتجاجات بحلول منتصف شهر كانون األول/ديسمرب 
2022. وكان اإلفراج عن متظاهرين محتجزين مشوبا بحاالت وفاة مشبوهة للعديد 
من املحتجزين الذين أُخيل سبيلهم يف اآلونة األخرية، والتي وصفتها السلطات اإليرانية 
بكونها »حاالت انتحار« عىل الرغم من األدلة املهمة التي تشري إىل خالف ذلك. وكثّفت 
والوصول  اإلنرتنت  تعطيل  طريق   عن  لالحتجاجات  الوحيش  القمع  أيضا  الحكومة 
احتيايل  تصيد  يف خطة  االحتجاجات، ورشعت  أثناء  االجتامعي  التواصل  وسائل  إىل 
مستهدفة باستخدام أساليب الهندسة االجتامعية للوصول إىل معلومات حساسة من 

املتظاهرين واملدافعني عن حقوق اإلنسان وموظفي منظامت املجتمع املدين.

عن  اإلنسان  املدافعني عن حقوق  استهداف  يتواصل  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
طريق االضطهاد القضايئ. ويواجه الكثريون عقوبات حبسية طويلة للغاية ويتواصل 
إصدار أحكام ضد آخرين، وأضحى من الشائع تكرر حاالت االختفاء القرسي واالحتجاز 
يف  شارك  الذي  القحطاين،  محمد  الدكتور  وتعرَّض  الحكم.  مدة  إنهاء  بعد  التعسفي 
املنحلة  حسم(  )جمعية  السعودية  يف  واملدنية  السياسية  الحقوق  جمعية  تأسيس 
حاليا، لالحتجاز التعسفي منذ عام 2013 عىل خلفية عمله السلمي يف مجال حقوق 
 ،2022 الثاين/نوفمرب  مدة حبسه يف ترشين  سيُنهي  كان  القحطاين  أن  ومع  اإلنسان. 
وترفض   .2022 األول/أكتوبر  ترشين  منذ  قرسيا  أخفته  السعودية  السلطات  أن  إال 
السلطات الكشف عن أي معلومات موثوقة تؤكد مكان وجوده، يف ما يُعتقد أنه انتقاٌم 
من تقديم أرسته شكوى عن االعتداءات املتكررة التي تعرض لها من سجناء آخرين. 
وعىل نفس املنوال،  مل يرد أي خرب منذ ترشين األول/أكتوبر 2021 عن الناشط عىل 

تركيا: امرأة متسك بكرة من شعرها املقصوص وملصق ملهسا أميني خالل مظاهرة )تصوير ياسني أكغول / وكالة الصحافة الفرنسية عرب جيتي إمياجز(

https://lens.civicus.org/iran-could-women-protesters-bring-down-the-theocracy/
https://www.hrw.org/news/2022/10/05/iran-security-forces-fire-kill-protesters
https://iranhumanrights.org/2023/01/suicides-suspicious-deaths-of-released-protesters-in-iran-should-be-investigated-by-un/
https://www.hrw.org/news/2023/01/12/iran-brute-force-used-crackdown-dissent
https://www.npr.org/2023/02/14/1156115697/iran-amnesty-protests-arrests-khamenei
https://www.npr.org/2023/02/14/1156115697/iran-amnesty-protests-arrests-khamenei
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6308/2022/en/
https://www.hrw.org/news/2022/12/13/iran-death-sentences-against-protesters
https://iranhumanrights.org/2023/01/suicides-suspicious-deaths-of-released-protesters-in-iran-should-be-investigated-by-un/
https://theintercept.com/2022/10/28/iran-protests-phone-surveillance/
https://www.hrw.org/news/2022/12/05/iran-state-backed-hacking-activists-journalists-politicians
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/saudi-civil-society-serious-risk-global-energy-crisis-leads-us-and-others-abandon-human-rights-commitments/
https://www.omct.org/en/resources/statements/saudi-arabia-enforced-disappearance-of-mohammed-al-qahtani-after-completing-his-prison-sentence
https://monitor.civicus.org/updates/2022/05/10/two-activists-released-despite-authorities-complete-intolerance-online-activism-and-dissent/
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اإلنرتنت وعامل اإلغاثة عبد الرحامن السدحان الذي يقيض عقوبته الحبسية املحددة يف 20 عاًما، تليها 20 عاما أخرى من حظر السفر، عىل خلفية مامرسة حقه يف حرية التعبري. وُحرم السدحان من إمكانية الوصول إىل محاٍم أثناء 
محاكمة تفتقر ألبسط املعايري الدولية املتعلقة باملحاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة، ومازال مسؤولون سعوديون مينعون عنه املكاملات والزيارات. ويف إطار االتجاه املقلق الحتجاز النشطاء يف السجن بعد إمتام مدة 

محكوميتهم، يتواصل االحتجاز التعسفي للشاعر أرشف فياض ملدة مثانية أشهر إضافية مع أنه أتم مدته الحبسية املحددة يف مثاين سنوات، قبل إطالق رساحه يف نهاية املطاف.

ومازال هناك مدافعون آخرون عن حقوق اإلنسان يقضون عقوبتهم الحبسية يف السعودية من بينهم الدكتورة لينا الرشيف التي احتُجزت بصورة تعسفية بتهم كاذبة يف السعودية منذ أيار/مايو 2021 نتيجة نشاطها عىل وسائل 
التواصل االجتامعي. ومع أن الرشيف كانت قيد االحتجاز، إال أن السلطات فتحت تحقيقات جديدة متعلقة باإلرهاب ضدها يف عام 2022 بسبب نشاطها عىل وسائل التواصل االجتامعي. وصدرت أحكام بالسجن عىل العديد من 

املدافعات األخريات عن حقوق اإلنسان متتد لعقود يف عام 2022، مبا يف ذلك حكٌم بالسجن ملدة 34 عاًما ضد سلمى الشهاب وحكٌم بالسجن ملدة 45 عاًما ضد نورة بنت سعيد القحطاين بسبب أنشطتهام عىل شبكة اإلنرتنت.

السعودية: طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب مع زوجها وولديها. ووجهت إىل سلمى الشهاب تهمة متابعة وإعادة تغريد من يسمون منشقني ونشطاء. )الصورة من املنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان(

https://www.theartnewspaper.com/2022/08/31/artist-and-poet-ashraf-fayadh-is-freed-after-more-than-eight-years-in-saudi-prisons
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/saudi-civil-society-serious-risk-global-energy-crisis-leads-us-and-others-abandon-human-rights-commitments/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/09/23/saudi-civil-society-serious-risk-global-energy-crisis-leads-us-and-others-abandon-human-rights-commitments/
https://monitor.civicus.org/updates/2022/12/30/international-community-turns-blind-eye-saudi-arabia-increases-oppression-hrds-and-civil-society/
https://www.gc4hr.org/news/view/3126
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للحكومات:

تهيئة بيئة مواتية لنشطاء املجتمع املدين والصحفيني للعمل بحرية دون الخوف من املضايقات والتخويف 
واالعتداءات واألعامل االنتقامية.    

إبطال أي ترشيع يجرّم املدافعني عن حقوق اإلنسان واملتظاهرين والصحفيني واألقليات وضامن التشاور 
عىل نحٍو كاٍف مع الجمهور واملجتمع املدين ومراعاة إسهاماتهم قبل صياغة الترشيع الذي من شأنه أن 

يؤثر عىل حريات الفضاء املدين.

حقوق  عن  املدافعون  فيها  تعرّض  التي  القضايا  جميع  يف  ومحايدة  ورسيعة  مستقلة  تحقيقات  إجراء 
اإلنسان والصحفيون للهجوم أو القتل وضامن محاكمة الجناة.

االعرتاف رصاحًة بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني ومرشوعيته وإعادة تأكيده ودعم عملهم 
عالنيًة. واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتعزيز بيئة آمنة ومواتية للمجتمع املدين يسودها االحرتام والعمل مع 

هذه الفئات إلحداث آليات حامئية وطنية فعالة تستجيب الحتياجات أولئك املعرضني للخطر.

استباقي  بشكل  التصدي  عن  والتوقف  السلميني،  املتظاهرين  ضد  املفرطة  القوة  استخدام  عن  الكف 
لالحتجاجات ومنعها، واعتامد أفضل املامرسات تجاه حرية التجمع السلمي، وضامن أن تتامىش القيود 

املفروضة عىل التجمعات مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

استعراض التدريب الحايل يف مجال حقوق اإلنسان املوجه لقوات الرشطة واألمن وتحديثه عند الرضورة، 
االنسان  لحقوق  الدويل  للقانون  املتسق  التطبيق  لتعزيز  املستقلة،  املدين  املجتمع  منظامت  من  بدعٍم 
واملعايري الدولية خالل االحتجاجات، مبا يف ذلك مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة باستخدام القوة 

واألسلحة النارية.

 إجراء تحقيقات مستقلة وفورية وفعالة كليا يف استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والضباط القوة 
املفرطة أثناء االحتجاجات ومحاكمة املشتبه يف مسؤوليتهم الجنائية.

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 مستندًة إىل أمٍر 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 األساسية. وال ميكن تربير القيود املفروضة عىل إمكانية الوصول 

إىل اإلنرتنت بأسباب تتعلق بالنظام العام أو األمن القومي.

املعلومات  أو  الزائفة”  “األخبار  مثل  غامضة  مفاهيم  عىل  بناًء  التعبري  أشكال  يجرّم  ترشيع  أي  إبطال 
املغلوطة، ألن تلك القوانني ال تتوافق مع رشطَي املرشوعية والتناسب.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتنفيذ الكامل لجميع التوصيات التي تقبلها الدول ويضعها املقررون الخاصون 
التابعون لألمم املتحدة وأفرقة األمم املتحدة العاملة مبا يف ذلك تلك املستمدة من عمليات االستعراض 

الدوري الشامل. 

التوصيات
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لألمم املتحدة والهيئات الدولية

متكني املجتمعات املحلية واملجتمع املدين من املشاركة يف عمليات صنع القرار عىل مستوى األمم املتحدة 
تعرقل  ال  والتقنيات  السفر  املفروضة عىل  والقيود  القوانني  أن  لضامن  الدول  مع  وثيق  بشكل  والعمل 

الوصول إىل األمم املتحدة. 

الضغط عىل الدول إلبطال الترشيعات املقيّدة 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. 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 مشاركة املجتمع املدين.

التي يواجه فيها املجتمع  البلدان  املقيد للمجتمع املدين يف  الطويل األجل وغري  الدعم األسايس  تقديم 
املدين قيودا متزايدة من الدول. ينبغي أن يقدم املمولون دعام محددا للفئات القامئة بأنشطة املنارصة يف 

البلدان التي يشهد فضاؤها املدين إغالقا متسارعا.

اعتامد نُهج تشاركية إزاء تقديم املنح. إرشاك منظامت حقوق اإلنسان يف وضع الخطط وإجراء تقييامت 
للوضع مع منظامت املجتمع املدين؛ مواصلة االنخراط يف كل مرحلٍة من املراحل، مبا يف ذلك عند منح 
التمويل، لوضع اسرتاتيجيات التكيّف وإعادة التخصيص مع الجهات املتلّقية للمنح عندما تتطلبها بيئة 

عمٍل صعبة.

إعطاء األولوية لألمن. ففي القضايا الحساسة، ال بد أن توازن الجهات املانحة بني الشفافية واالحتياجات 
يواجهون  أو  للمراقبة  املدافعون  يخضع  الحقوقي،  والعمل  املدين  املجتمع  عمل  يُجرّم  وعندما  األمنية. 
مضايقات باستمرار، وقد يكون من الرضوري االستمرار يف حجب املعلومات الرئيسية مثل الهوية والعمل 
املالمئة  واملعدات  واملهارات  التدريب  عىل  املدافعني  حصول  لضامن  الربامج  ودعم  واملكان.  واألنشطة 

إلنجاز عملهم بأمان.

للجهات املانحة:

تكييف طرائق تقديم املنح مع مجموعة من العوامل األساسية منها ظهور الحركات االجتامعية والنشطاء 
الشباب.
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األمريكتان



املنهجية

بيانات إحصائية

أساليب القمع

جوانب مرشقة

أزمة متفاوتة

أفريقيا

األمريكتان

منطقة آسيا واملحيط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا

التوصيات

التصنيف اإلقليمي 

60

آسيا واحمليط الهادئ
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أوروبا وآسيا الوسطى
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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