
 

	
	

	نظام التضامن
	

	
-وسیلة لتسخیر الصوت الجماعي للشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة نظام التضامن ُیعّد  عن طریق العرائض التي  

-والتوعیة عبر وسائل االعالم الرئیسة ووسائط التواصل االجتماعي، وتقاسم الموارد واألدواتُتنشر على االنترنت، والرسائل الجماعیة،   
وذلك بغیة تعزیز حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان المھددین ومنع االنتھاكات الوشیكة لحقوق اإلنسان.  

 
األھداف الحالیة 	

• تسخیر الصوت الجماعي والخبرات والوصول إلى عضویة الشبكة العالمیة للتصدي للتھدیدات الملحة التي یتعرض لھا  
المدافعون عن حقوق اإلنسان عبر توجیھ الرسائل المشتركة ومبادرة األعضاء إلى نشر العرائض، واالستعانة بوسائل اإلعالم 

والتعاون مع آلیات الحمایة الدولیة؛   
• رتكاب االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان عن طریق تنسیق مظاھر التضامن الدولي والعمل الجماعي الفّعال؛ومنع ا   
• والمثابرة على مّد المؤسسات الدولیة والخبراء وآلیات الحمایة بالمعلومات التي یحتاجون إلیھا في ممارساتھم وفي إعداد  

لشبكة وآرائھم حول أشكال محددة من التھدیدات التي یواجھھا المدافعون الدراسات التحلیلیة، والمستقاة من تجارب أعضاء ا
عن حقوق اإلنسان الساعین إلى النھوض بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة؛  

• والتجاوز التدریجي ألنشطة التضامن العاجلة في الرد على التھدیدات واالعتداءات بالشروع في تسھیل المقاربات الجماعیة  
لمواجھة األسباب الدفینة والقوى الكامنة التي تجعل من ممارسة أنشطة الدعوة واتخاذ االجراءات الفعالة في مجال الحقوق 

عمًال ُیعرض العدید من أعضاء الشبكة للخطر. االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة   
 

-2013اإلنجازات المحرزة بین عامي  2016 	
• أسھمت البیانات الجماعیة الصادرة عن أعضاء الشبكة العالمیة في اإلفراج عن سبعة مدافعین عن حقوق اإلنسان في كمبودیا،  

رئیس مجلس إدارة الشبكة في حینھ ُعقب وعن ماركو أنطونیو سواستیغي، زعیم مجتمع محلي مكسیكي، وحسام بھجت 
.2015إعتقالھم في عام   

• عقب ردة الفعل الدولیة القویة إزاء اغتیال تولي ندلوفو،  2016ُعقدت جلسات محاكمة سریعة للجناة في كانون الثاني/ینایر  
زعیمة حركة شعبیة في جنوب أفریقیا.  

• كة العالمیة عقب االختفاء القسري لعضو مجلس الشبكة سعید بلوش أسھمت حركة التضامن الدولیة الواسعة التي نظمتھا الشب 
، في إطالق سراحھ من السجن في الثالث من آب/أغسطس. 2016واحتجازه الحًقا في باكستان في كانون الثاني/ینایر   

• اعتقالھم ألكثر من ، بعد 2016اُطلق سراح سبعة من زعماء المجموعات الشعبیة األصلیة في الثاني والعشرین من تموز/یولیو  
عام ألسباب تتصل بأنشطتھم في الدفاع عن أراضیھم في غواتیماال بمواجھة مشروعات التعدین، وذلك عقب الرسالة الجماعیة 

والعریضة والحملة على وسائط التواصل االجتماعي.  
• في السابع عشر من آب/أغسطس بعد عدة سنوات قضاھا في السجن  في الفلبینأُطلق سراح رینانت غامارا، الزعیم النقابي  

بسبب أنشطتھ في مجال حقوق اإلنسان، عقب احتجاج شعبي والعدید من مبادرات الدعوة التي قامت بھا الشبكة العالمیة للحقوق 
ة والثقافیة.االقتصادیة واالجتماعی  

• أصبح بإمكان أعضاء الشبكة العالمیة للحقوق اإلقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الوصول إلى مجموعة متنوعة من األدوات  
والموارد وسبل الدعم الالزمة لتعزیز األمن والحمایة، عبر توطید عالقاتھم بوسائل اإلعالم الرئیسة والخبراء الدولیین واآللیات 

). ProtectDefenders.euبینھا اتحاد حمایة المدافعین في االتحاد األوروبي (الدولیة، ومن   

	
األنشطة :القضایا الناشئة ومجاالت التآزر المحتملة 	

، شھدت الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة زیادة ملحوظة لناحیة تواتر 2015اعتباًرا من الربع األخیر من عام 
التي یواجھھا المدافعون عن حقوق اإلنسان ومدى قسوتھا وتعقیدھا في أحیان كثیرة. ویبدو أن سبب ذلك یعود في جزء منھ إلى  التھدیدات

االغالق التدریجي للحیز السیاسي عن طریق تبني قوانین مكافحة اإلرھاب واألمن القومي والتمویل األجنبي وتسجیل الجمعیات وإنفاذ 
ھم جنائیة إلى المدافعین عن حقوق اإلنسان ال تستند إلى أي أساس ، وحمالت التشھیر، والتھدیدات التي تطال ھذه القوانین، وتوجیھ ت

األمن الرقمي، واالخفاق العام في توفیر بیئة مؤاتیة تقود إلى تعزیز حقوق اإلنسان والدفاع عنھا. وفي معرض بحث الفریق العامل 
العالمیة لھذه االتجاھات، أشار أعضاء الفریق إلى أن األوضاع االقتصادیة السائدة حالیا تدفع المعني بالحركات االجتماعیة في الشبكة 



تلفة أعدادا متزایدة من المجتمعات المحلیة إلى مقاومة سلبھا ممتلكاتھا والدفاع عن حقوقھا، األمر الذي غالبا ما یواجھ بھذه األشكال المخ
یمنة الشركات على مؤسسات الدولة وعلى الجھات الفاعلة تسھل جوانب من ھذا القمع. كذلك من أعمال القمع. وتجدر اإلشارة إلى أن ھ

الحظ األعضاء في العدید من البلدان أن الخطاب القائم على دوافع سیاسیة ُیعزز الخوف واالنقسام. وینتمي المدافعون عن حقوق اإلنسان 
ت القانونیة وإعمال حقوق المرأة، ال سیما تلك المتعلقة باألرض والموارد الناشطون في الترویج لمساءلة الشركات، وتنفیذ القرارا

الطبیعیة، إلى الفئة األكثر تضرًرا، كما یتضح من ارتفاع عددد القضایا التي ترفعھا الفرق المواضیعیة المختلفة إلى نظام التضامن. 
ریبیة في أمن ھؤالء المدافعین وحمایتھم في خالل االجتماعات وبھدف التصدي لھذه التھدیدات الفوریة، یقّدم نظام التضامن دورات تد

الدولیة التي تشارك فیھا العدید من الفرق العاملة، بموازاة توجیھ الدعوات إلى أعضاء الفرق العاملة الرئیسة للمشاركة في صیاغة 
لفرق العاملة المختلفة معلوماتھا من التحلیالت النداءات العاجلة وغیر ذلك من االستجابات السریعة. وتستقي النقاشات التي تخوضھا ا

المنبثقة عن نظام التضامن، والتي ُتساعد أیًضا في اكتشاف الطریقة التي تمكن الشبكة العالمیة من اتخاذ اجراءات استباقیة تتجاوز 
على التحرك والعمل.   التضامن للشروع في مجابھة األسباب الكامنة وراء قضایا حقوق اإلنسان التي تحث ھؤالء المدافعین  

	
العضویة  

ر ُیعد نظام التضامن مكسًبا لجمیع أعضاء الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وشركائھا. وفي الوقت الراھن، ُیدی 
-ھذا النظام فریق استشاري یضم ممثلین عن: الدفاع عن الوظائف حقوق اإلنسان والتنمیة دیفاند جوب (الفلبین)، والمنتدى اآلسیوي ل

(تایالند)، والمنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب (سویسرا وبلجیكا)، ومجلس الشعوب األصلیة (غواتیماال)، والمؤسسة الدولیة لحمایة 
-المدافعین عن حقوق اإلنسان (المكسیك)، فرونت الین دیفندرز (إیرلندا)، والمشروع الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  

وأسوسییتش. یضم الفریق بین أعضائھ إثنتین من الحركات االجتماعیة، وینصب تركیز عملھم على الصعیدین اإلقلیمي والعالمي.   
	


