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ألول ا الـــــــــــقسم 
الـــــمقدمـــــة والــــــــــمـنـهـجـيـة
اإلصغاء إلى األعضاء والحلفاء  
لمكفحة عدم المساواة بشكل أفضل
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المقدمة

إن ائتالف مكافحة عدم المساواة هو حركة عالمية نامية 
ز المفرط للنفوذ  تعمل على التنظيم والتعبئة لمواجهة التركُّ

والثروة في أيدي نخبة صغيرة. وإن الناس الذي يقعون في 
الخطوط األمامية لعدم المساواة هم في جوهر التنظيم من 
أجل التغيير وهم يقودون إستراتيجية االئتالف وإجراءاته.
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يرتكز هذا التقرير على مسح عالمي وسلسلة من المقابالت أجريت مع أعضاء 
ائتالف مكافحة عدم المساواة خالل شهري آذار / مارس ونيسان / أبريل 
2022. ويسمح باالطالع أكثر على تنوع واتساع قاعدة المنتسبين الذين 

سيدعمون نمو االئتالف وقوته وأثره، السيما: 

تحليل السياق من خالل تقديم رؤى حول كيف أثرت الجائحة على ✦
الواقع العالمي واإلقليمي والمحلي، فضالً عن اآلثار الرئيسية للجائحة 

على عمل األعضاء.
فهم األولويات لتصميم استراتيجية مراعية للسياق ودعم الخطط ✦

للمستقبل القريب.

تحديد طرق التنظيم والتعبئة لمرحلة جديدة من العمل على الصعيد ✦
العالمي، ودعم إجراءات األعضاء المتنوعة والمساهمة فيها.

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022



المساهمة في الخطط االستراتيجية الئتالف مكافحة 
عدم المساواة

ســيشكل الــبحث جــزًءا مــن تــطويــر اإلســتراتــيجية الــعالــمية األوســع الئــتالف مــكافــحة 
عـدم الـمساواة، وسـيساهـم فـي اإلسـتراتـيجية الـوطـنية واإلقـليمية. وسـتجمع مجـموعـة 
صـــغيرة نـــتائـــج الـــمسح ومـــسودات االســـتراتـــيجية الـــوطـــنية واإلقـــليمية لـــالئـــتالف، إلـــى 
جــانــب تحــليل الــنفوذ الــعالــمي، بهــدف مــناقــشة اللحــظات / الــقضايــا الــرئــيسية الــتي 

تستدعي المشاركة الجماعية وتحديدها.

سـتستند الخـطط اإلسـتراتـيجية لـالئـتالف إلـى هـذه الـمدخـالت، إلـى جـانـب اعـتبارات 
أخــرى - مــثل أيــن يــمكن لــالئــتالف أن يــحقق أفــضل أثــر بــواســطة مــواردنــا وجــهودنــا 

الجماعية، فضالً عن تجربتنا في الخطط التي نجحت في الماضي.

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 52022



المنهجية

يعتمد هذا التقرير على مسارين من البحث:

مسح أسرة ائتالف مكافحة عدم المساواة: لمحة عامة حول آراء األسرة 
ونصائحها.

قدمت 227 إجابة (169 كاملة و58 جزئية) من 33 بلًدا.●

نفّذ بين 21 آذار / مارس و3 نيسان / أبريل 2022●

مقابالت مع أعضاء ائتالف مكافحة عدم المساواة: نظرة عميقة في 
الدروس المكتسبة وتأمالت األعضاء. 

15 مقابلة مع أعضاء في االئتالف من 11 بلًدا●

نفّذت بين 21 و28 آذار / مارس 2022●
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المسح باألرقام
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تلقينا 227 إجابة على المسح
 ينتمون إلى منظمة أو حركة أو تحالف أو %59

 مجموعة أو اتحاد
 أعضاء في ائتالف مكافحة عدم المساواة %65

 شاركوا في االحتجاج العالمي %63

#FightInequality 
 نطاق العمل: 32% محلي و41% وطني و%18

 .إقليمي و9% عالمي

مجموعة مجتمعية 
8%

عمل 
2%

حقوق الطفل 
2%

بيئة 
2%

تنمية 
4%

مجموعة من الناشطني
6%

مجموعة مجتمعية 
8%

حقوق املرأة 
9%

11%

13%

منظمة غير حكومية  
34%

كيف يحسن وصف المنظمة التي تنتمي إليها (99 إجابة)

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022



 الجـــــــــــزء الـــــــثانـــــــي

 الــــــــسياق

 ماذا قال األعضاء والحلفاء عن مكافحة حاالت عدم المساواة في زمن جائحة كوفيد-19
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أثرت جائحة كوفيد-19 سلبًا على حاالت عدم 
المساواة االقتصادية واالجتماعية المتعددة 
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ما هي أهم التحديات في مجال عدم المساواة التي واجهها مجتمعك في العامين الفائتين؟ (227 إجابة)

ارتفاع أسعار السلع والخدمات األساسية
ارتفاع البطالة

اتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي
الحصول على الخدمات العامة (مثل الصحة والتعليم)

ازدياد أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التي تؤديها النساء
غياب األمن الغذائي / الجوع

غياب الحماية االجتماعية (مثل املنح االجتماعية)
آثار تغيُّر املناخ / الكوارث املناخية
قمع الحيِّز املدني / حرية التعبير

تهميش املجتمعات األصلية
الحصول على اللقاحات

تآكل حقوق العمال
التمييز ضد مجتمع امليم

التمييز العنصري 0.0925
0.1013

0.1366
0.141
0.1586

0.2159
0.2291

0.2996
0.37

0.326
0.4714

0.4934
0.6388

0.6696
0.6784

 ارتفعت حاالت عدم المساواة جراء جائحة كوفيد-19 ومن اآلثار األكثر شيوًعا
 المترتبة على الجائحة ارتفاع أسعار السلع األساسية والبطالة والعنف القائم
 على النوع االجتماعي والفقر والهجرة والمشاكل في الحصول على الخدمات
 .العامة والسيما الرعاية الصحية

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022

اآلثار الثالثة األهم للجائحة 
على مستوى عدم المساواة

%68

ارتفاع 
األسعار

ارتفاع البطالة
اتساع الفجوة بين 
الفقراء واألغنياء

%67
مسح ائتالف مكافحة عدم المساواة لألعضاء والحلفاء، نيسان / أبريل 2022

%64



النفوذ والذكورية والسياسات النيوليبرالية هي 
المحركات األهم في ارتفاع حاالت عدم المساواة 
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 كشفت الجائحة الستار عن المشاكل القائمة. ويشار إلى ارتفاع نفوذ النخبة
 والذكورية والسياسات النيوليبرالية على أنها األسباب األهم التي تدفع إلى ارتفاع

 .حاالت عدم المساواة

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022

حة لحاالت عدم المساواة التي تواجه مجتمعك المحلي أو المجتمع الذي تعمل معه؟ (237 إجابة) ما هي األسباب المرجَّ

ارتفاع نفوذ النخبة الثرية

الذكورية

السياسات النيوليبرالية السائدة

تدابير التقشف (مثل انخفاض الخدمات العامة)

السياسات الضريبية غير العادلة / السياسات الضريبية املالئمة لألثرياء

عدم وجود املوارد / الدعم للتكيُّف مع تغيُّر املناخ

عدم الوصول إلى األراضي واملياه ووسائل اإلنتاج

الحوكمة غير الديمقراطية على املستوى املحلي أو الوطني

الدين الوطني

ارتفاع نفوذ الشركات

ارتفاع العمل غير النظامي

خصخصة الخدمات العامة

سياسات فرض الضرائب على الشركات والتهرب الضريبي

تمويل الوقود األحفوري واإلعانات 0.0573

0.0793

0.1013

0.1366

0.1366

0.1542

0.163

0.1762

0.2203

0.2379

0.2599

0.2599

0.3568

0.42

يقول شخص واحد من 
أصل 3 أشخاص أن 
الذكورية سبب رئيسي 
من أسباب عدم المساواة



 أشار 63% إلى ارتفاع الضريبة على
 الدخل، في حين أشار 28% فقط إلى ضخ

 المزيد من االستثمار في قطاع الرعاية الصحية

ضرائب
 ال

 الصحة

طبَّقت العديد من الحكومات سياسات رجعية تزيد من 
عدم المساواة والسيما في ما يتعلق باستحداث 

الوظائف والضرائب. 
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 في ما أشار بعض المجيبون إلى استجابة ايجابية للجائحة من جانب الحكومات مثل
 بناء مستشفيات جديدة – أشار معظمهم إلى سلسلة من السياسات التي فاقمت

 .حاالت عدم المساواة

 كيف استجابت حكومتك الرتفاع التحديات االجتماعية واالقتصادية في السنوات القليلة األخيرة، السيما جراء جائحة
كوفيد-19؟ (224 إجابة)

 تشكل البطالة وارتفاع الضرائب غير المباشرة والضرائب على الدخل المحركات
 الرئيسية لعدم المساواة، بيد أن العديد من الحكومات ساهمت في تفاقمها.

 وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث قد نتوقع أن نرى صورة أفضل، رأى أقل
 .من 3 من أصل 10 مجيبين تحسنًا في االستثمار

استحداث الوظائف

تغييرات في الضريبة على الدخل

تغييرات في الضرائب غير املباشرة مثل الضريبة على القيمة املضافة

القوانني / الضغط على الحق في التظاهر

االستثمار في الخدمات العامة األخرى

السياسات املتصلة بالحرية اإلعالمية

االستثمار في الرعاية الصحية

تغييرات في الحماية االجتماعية 

تغييرات في الضرائب املفروضة على الشركات

إغالق الحدود أو تقييد الهجرة

توزيع الغذاء أو اإلعانات الغذائية

الفجوة في األجور بني الجنسني وسياسات التوظيف

سياسات التكيف مع األزمة املناخية

السياسات املتصلة بانبعاثات غازات الدفيئة / االعتماد على الوقود االحفوري
-0.65 -0.3375 -0.025 0.2875 0.6

أفضل /أسوأ ال تغيير

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022



 كيف استجابت حكومتك الزدياد التحديات االجتماعية واالقتصادية في السنوات القليلة الماضية، السيما لجائحة كوفيد-19؟ (224 إجابة
 فرزت حسب األقاليم)

تسببت الجائحة بتحديات اجتماعية واقتصادية 
مشتركة في كافة أنحاء العالم 
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أين تقطن؟ (169 إجابة)

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022

 على الرغم من المسافات الجغرافية، يتشاطر األعضاء في كافة أنحاء العالم اآلراء
.حول استجابة حكوماتهم لآلثار المختلفة للجائحة

ال تغيير أسوأ أفضل اإلقليم

االستثمار في • أفريقيا
الرعایة الصحیة 

السیاسات •
المتصلة بالحریة 
اإلعالمیة  إغالق 

الحدود / تقیید 
الھجرة 

•

غییرات في الضرائب على •
الدخل 

استحداث الوظائف •
·غییرات في الضرائب غیر •

المباشرة مثل الضریبة على 
القیمة المضافة 

السیاسات المتصلة •
بانبعاثات غازات الدفیئة / 

االعتماد على الوقود 
األحفوري 

السیاسات المتصلة •
بالتكیف مع أزمة المناخ 

 الفجوة في األجور بین الجنسین وسیاسات•
 التمكین

 أمريكا الالتينية
 والكاريبي

االستثمار في •
الرعایة الصحیة 

استحداث الوظائف •
إغالق الحدود أو تقیید الھجرة •
تغییرات في الضرائب على •

الشركات 
االستثمار في الخدمات العامة •

األخرى 

السیاسات المتصلة •
بالتكیف مع أزمة المناخ 

السیاسات المتصلة •
بالحریة اإلعالمیة 

قوانین بشأن الحق في •
التعبیر أو التظاھر 

والضغط السیاسي على 
ھذا الحق 

 التغییرات في الحمایة االجتماعیة•

 آسيا والمحيط
 الهادئ

التغییرات في •
الضرائب غیر 
المباشرة مثل 
الضریبة على 
القیمة المضافة 

التغییرات في •
الضرائب على 

الشركات 

 السیاسات المتصلة بانبعاثات•
 غازاتالدفیئةأو االعتماد على الوقود

 األحفوري

السیاسات المتصلة بالحریة •
اإلعالمیة 

االستثمار في الخدمات العامة •
األخرى 

استحداث الوظائف •

السیاسات المتصلة بالتكیف مع •
أزمة المناخ 

إغالق الحدود أو تقیید الدخول•

االستثمار في الرعایة •
الصحیة 

توزیع األغذیة أو •
اإلعانات 

التغییرات في الحمایة •
االجتماعیة 

 أوروبا توزيع الطرود أو اإلعانات الغذائية تغييرات في الحماية االجتماعية  تغییرات في الضرائب
المفروضة على الشركات



تنسف الجائحة القدرة على مكافحة عدم المساواة 
من خالل الضغط على صحة الناشطين ومواردهم 

وقدرتهم على التعبئة 
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تأثر أعضاء ائتالف مكافحة عدم المساواة وحلفائه بشكل كبير من حيث قدرتهم على 
التعبئة والحصول على التمويل (والمواهب البشرية) فضالً عن الضغوط على الصحة 

النفسية والجسدية. 

  ما هي آثار جائحة كوفيد-19 على المجموعة المجتمعية أو الحركة أو المنظمة التي تنتمي إليها ؟ (224 إجابة)

  ■ سلبية ■ ايجابية

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022

0.27020.07170.07690.13570.2760.06780.1116

-0.5991
-0.8027-0.8416-0.7873

-0.5611

-0.8461-0.7634

 عدد الموظفين أو
 المتطوعين

الحصول على 
الموارد

القدرة على وضع 
االستراتیجیات

القدرة على التعبئة 
أثناء فرض التقییدات

ضغوط على 
الصحة النفسیة 

للناشطین والمجتمع

ضغوط على 
الصحة الجسدیة 

للناشطین والمجتمع

الحصول على 
المعلومات

 يقول 8 من أصل 10 أشخاص أن
 الجائحة كان لها أثر سلبي على

صحتهم الجسدية والنفسية



زاد األعضاء والحلفاء من التواصل عبر اإلنترنت واستخدام وسائل التواصل 
االجتماعي للتنظيم الداخلي ولتنظيم التظاهر وذلك بهدف معالجة التحديات الجديدة. 
وقد ساهم ائتالف مكافحة عدم المساواة في تسليط الضوء على التحديات وفي تعزيز 

النفوذ والصوت الجماعي من خالل الترويج للنضاالت المحلية ودعمها. 

تمكَّن األعضاء من مواصلة عملياتهم والتكيف مع 
الجائحة كونهم أعضاء في حركة عالمية 
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كيف ساعد االنتساب إلى ائتالف مكافحة عدم المساواة مجموعتك أو حركتك أو منظمتك في مكافحة عدم المساواة خالل الجائحة؟ 
(221 إجابة)  

CONTEXT | Fight Inequality Alliance research 2022

0.3122

0.3258

0.3358

0.4842

0.4842

0.6199

التضامن0.6335

تسلیط الضوء من خالل المراسالت / الرسائل اإلعالمیة العامة

المزید من النفوذ والصوت الجماعي

دعم وسائل / سبل العمل الجدیدة

التدريب والتعليم

الدعم العاطفي والمصادقة

.التشبيك بهدف العمل الجماعي إلخ

 كشفت الجائحة عن نظام“
 معطَّل حطَّمه الفساد وغياب

اإلرادة السياسية.  
 – - عضو في ائتالف مكافحة عدم

المساواة



الجـــــــــــزء الـــــــثالـــــــث
 الــــــرؤى االســــــــتراتــــــــيجية

تحديد التطلعات المستقبلية والتخطيط لتحقيقها

15



الــــمساواةالــــتكتيكات الــرئــيسية الئــــتالف مــكافــحة عــدم 

فـي الـــعام 2022

 المناصرة
والضغط

 التنظيم
الشعبي

 إطالق الحمالت
العامة

%77

%81

%70

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 162022

كيف يجب أن يخطط ائتالف مكافحة عدم المساواة لمعالجة المسائل التي اعتبرتوها ذات أولوية؟ (176 إجابة)

58%

63%

66%

70%

71%

77%

التنظیم الشعبي 81%

المناصرة والضغط 

التشبیك وبناء التحالفات 

الحمالت العامة 

حشد الناس حضورًیا 

التثقیف السیاسي أو الشعبي 

حشد الناس عبر التقنیات الرقمیة 



األدوات والتكتيكات والفرص في السنة المقبلة

مشاركة المعارف. أّمِن مساحات أكثر حيث يمكن للمنظمات مشاركة المعارف (ندوات 
إفتراضية واجتماعات وطنية وإقليمية وعالمية). واحصل على المعلومات من وإلى أفراد 

المجتمعات المحلية لفهمهم بشكل أفضل. 

 التنظيم الشعبي. انتقل إلى المجتمعات المحلية، واقترب أكثر من األشخاص الذين
 .يعمل معهم االئتالف

 التأثير على صانعي السياسات الرئيسيين. اجلب صانعي السياسات إلى االئتالف
 .للتأثير على التغيير (أنظر إلى الصفحة التالية)

 زيادة الدعم للحمالت المشتركة. عزِّز الموارد لتعبئة الناس وإلطالق الحمالت المشتركة
 .والقوى المشتركة. واجمع المنظمات المختلفة من حول العالم حسب المواضيع

 الشمولية والوضوح. ترجم الموقع اإللكتروني إلى لغات أخرى. وحّدِد رسالة ورؤية
 .وأهداف وخطة واضحة إلشراك المزيد من المنظمات واألفراد

 إضفاء الطابع النظامي. يعتبر االعتراف بوجود االئتالف في بلد ما طريقة مهمة لتعزيز
 صورته في بلدان استراتيجية جديدة حيث يتسع االئتالف

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 172022

الفرص الذي اقترحھا األعضاء والحلفاء

الوطنیة اإلقلیمیة العالمیة

إضفاء الطابع النظامي على 
االئتالف

تعزیز االئتالفات اإلقلیمیة تشارك وتبادل المعارف

مشاركة جدول األعمال مع 
المنظمات األخرى غیر 

المنتسبة إلى االئتالف لكي 
تنخرط في األعمال

المشاركة الحضوریة 
(اجتماعات إقلیمیة)

اإلصغاء إلى األشخاص 
(المنظمات والحركات 

والمجتمعات المحلیة) من 
البلدان األخرى. لسنا لوحدنا 

في العالم.



 أشار العديد من األعضاء، السيما األعضاء من
 "أفريقيا، إلى "إشراك صانعي السياسات

18

 نسبة المجيبين على المسح من اإلقليم ذكر مسألة إشراك صانعي السياسات

أفریقیا 70%

آسیا 30%

أوروبا 0%

أمریكا الالتینیة 0%

المجموع 100%

من خالل إشراك صانعي السياسات الذي يكافحون عدم المساواة، يمكن لالئتالف 
تعزيز صوته والتأثير على التغيير على مستوى السياسات. "لئال يتواصل المجتمع 

المدني مع نفسه فقط". 

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022

"ال بد من إشراك صانعي 
السیاسات لیكونوا مشمولین 
نوًعا ما في صوتنا" – أحد 
األشخاص الذین أجریتم 

معھم مقابلة

ال بد من أن یبدأ االئتالف... 
بإشراك الجھات الفاعلة الحكومیة 

أو صانعي السیاسات في ھذه 
المحادثات لئال یتواصل المجتمع 

المدني مع نفسھ فقط" – أحد 
األشخاص الذین أجریت معھم 

مقابلة 



 يمكن أن تدعم أنشطة األعضاء جهود ائتالف
 مكافحة عدم المساواة

19

"ساعدنا انتسابنا إلى 
االئتالف العالمي في 

استخالص الدروس من 
بلدان أخرى" – مولیتا 
كاباتیسو، ناشطة فردیة 

"في المھرجان العالمي الئتالف 
مكافحة عدم المساواة السنة الماضیة، 
كان من السھل جًدا أن نفھم تحدیات 

الناس في البلدان األخرى عند 
سماعھم... لسنا لوحدنا، كان ذلك 

واضًحا جًدا. فالناس في البلدان 
األخرى یختبرون األمور نفسھا". أحد 

األشخاص الذین أجریت معھم مقابلة 

ينبغي أن يوضح االئتالف ماذا يتوقع من األعضاء، عندئذ يمكن لألعضاء أن يفهموا 
ماذا يمكنهم أن يتوقعوا / يطلبوا من االئتالف. ويشمل دعم األعضاء لالئتالف ما يلي: 

 تخصيص الوقت لتبادل المعارف وبناء الحركة مًعا وتنظيم االجتماعات للتخطيط      ·
 .للمستقبل

 .دفع المجموعات المواضيعية والبحث المشترك إلى األمام      ·

 .ربط االئتالف بفرص جمع التبرعات وتوسيع العضوية      ·

.التواصل مع الشبكات التي ما زالت خارج ائتالف مكافحة عدم المساواة      ·

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022



 كيف سيتجلى نجاح ائتالف مكافحة
 عدم المساواة في السنة المقبلة؟

اتساع عدد أعضاء االئتالف والداعمین لھ، على ✓
الصعیدین العالمي والمحلي. 

التوعیة حول حاالت عدم المساواة المتزایدة المستقطعة ✓
  تمكین الشباب والعمل المباشر مع المجتمعات المحلیة ✓
  تطویر دینامیة تبادل المعارف حول عدم المساواة لدعم ✓

العمل على جمیع المستویات 
التأثیر على صانعي السیاسات للحد من الفجوة بینھم وبیننا ✓

(حیث یمكن من الناحیة السیاسیة). "جلبھم إلى صفَّنا".

20

"من خالل التدریب على كیفیة التنظیم، ستتعلم النساء مھارات 
جدیدة لمكافحة عدم المساواة. ومن خالل التواصل عبر اإلنترنت، 

یمكن الوصول إلى عدد أكبر من األشخاص للحدیث عن 
االئتالف". – أحد المجیبین على المسح 

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022



الجـــــــــــزء الـــــــرابـــــــع
الـــــــــتعبئة

بناء حركة عالمية لمواجهة حاالت عدم المساواة

21



22

إن إعادة تنشيط التفاعالت الحضورية والجمع بينها وبين اآلليات االفتراضية التي اعتمدت 
مؤخرًا ستسمح ببناء الحركة. كما أن التفاعالت االفتراضية ستمّكِن النشاطين ومطلقي 

الحمالت من الوصول إلى عدد أكبر من الناس. 

 يريد المجيبون أن يسمح ائتالف مكافحة عدم المساواة بالمزيد من الفرص التشاركية
م الحوارات المجتمعية أو االجتماعات المحلية إلشراك عدد أكبر من الناس أو  والتعلُّمية وينظِّ

 .المنظمات

 إن إشراك المنظمات الشعبية فضالً عن إدراك أهمية إشراك الناس من مختلف الخلفيات
 والعمل على إشراكهم أمر مهم لبناء الحركة ويشمل ذلك معالجة البنى الطبقية واختالف

 .اللغات

بناء الحركة أولوية قصوى حسب اعترافات ائتالف مكافحة 
عدم المساواة  

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022

التوصیات

بناء الحركة تنظیم االئتالف

بناء التضامن وتوعیة المجتمعات المحلیة الحوار المجتمعي واالجتماعات المحلیة

مراعاة مختلف ظروف أعضاء الحركات 
(الوعي الطبقي)

االزدواجیة بین منافع التفاعل االفتراضي (أقل 
كلفة وتعبئة أسھل) واالفتقاد لالجتماعات 
الحضوریة (االھتمام والمزید من االلتزام)

إشراك المزید من الحركات الشعبیة ال بد لالئتالف من العمل بشكل نظامي في 
البلدان االستراتیجیة

ترجمة محتوى الموقع اإللكتروني إلى لغات 
أخرى إلشراك المزید من المنظمات

تبادل المعارف لتعزیز قوة االئتالف

تعزیز الموارد لتعظیم األصوات من الناحیتین التقنیة والمالیة. "أولویة لنخطو خطوة إلى األمام".



التعبئة العالمية واإلقليمية والمحلية لها احتياجات 
مختلفة 

تعتبر التعبئة على الصعيد العالمي أساسية للمضي قدًما في مكافحة حاالت عدم 
المساواة. ويريد األعضاء أن يشارك االئتالف بنشاط في المنتديات الدولية حول 

الحوكمة العالمية واالقتصاد والمرأة والمناخ. 

 تستوجب التعبئة على الصعيدين اإلقليمي والوطني فهم مختلف السياقات. ويمكن
 أن يسمح تعزيز التنسيق اإلقليمي والمشاركة المحلية وتحديد الفرص السياقية

 .بالنهوض بالتعبئة على مختلف المستويات

 يرغب األعضاء بالتوصية باالئتالف للحلفاء اآلخرين وتعظيم صوت االئتالف
 وتوطيده. وتمت اإلشارة إلى التشبيك والتوعية وتعظيم األصوات كإسهامات في

 تعزيز نمو العضوية. بيد أن البعض يشعر أنه على االئتالف توضيح رسالته
 .ومساهمة األعضاء فضالً عن النتائج المتوقعة من العمل الجماعي

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 232022

"یوجد مشاكل مختلفة في كل بلد لكن بعض ھذه 
نا من إطالق  المشاكل مشتركة بین الجمیع... تمكَّ

الحمالت على مختلف المستویات. ویجب أن 
نعمل على المستویات اإلقلیمیة والمحلیة 

والعالمیة. عندما یأتي الضغط من كافة أنحاء 
العالم، عندئذ، لعل الحكومة ستصغي". 

أحد األشخاص الذین أجریت معھ مقابلة 



الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022 24

"نوّد المشاركة في العمل 
العالمي وتحفيزه واالعتراف 

بأنه يجب أن ينفَّذ على الصعيد 
المحلي". – أحد األشخاص 

الذين أجريت معه مقابلة

 فرص التعبئة

 تتطلب االستفادة من الفرص الوطنية والعالمية توطيد التنسيق اإلقليمي لخلق تأثير
 ايجابي. مما يعني تعزيز التنسيق بين األعضاء والتواصل بين األقاليم وتكييف

 .الرسالة العالمية او العمل العالمي لالئتالف مع مختلف السياقات اإلقليمية

فرص التعبئة

الوطنیة العالمیة

التأثیر على السیاسیین قبل االنتخابات 
(السیما في كینیا لكن النظر أیًضا في 

البلدان األخرى التي تنظم انتخابات)

تصّور حاالت عدم المساواة العالمیة 
وارتباطھا بالتحدیات اإلقلیمیة والوطنیة

السعي إلى اإلشارة بوضوح إلى 
األشخاص الذین یتخذون التدابیر بشأن 
حاالت عدم المساواة بطریقة عضویة 

والترویج لھم

فرصة للتعبئة العامة حول القضایا 
العالمیة ومواصلة المشاركة الفاعلة في 

الفعالیات الدولیة التي تسلِّط الضوء على 
القضایا المتصلة بالمستوى المحلي



الفعاليات العالمية التي تستدعي التعبئة

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 252022

"ال یمكنك سوى في 
الجمعیة العامة لألمم 

المتحدة أن تتوجھ إلى 
األمم في معظم أنحاء 

العالم" 

"إن الدورة السابعة والعشرین لمؤتمر 
األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة 
اإلطاریة حول تغیُّر المناخ منصة 
مھمة إلشراك الحكومات وإلزامھم 
باتخاذ التدابیر بشأن العدل المناخي 

وسیكون لذلك أثر مضاعف على 
القضایا على الصعیدین الوطني 

والعالمي على حد سواء" 

"من المرجح تنفیذ 
االلتزامات الصادرة عن 

المنتدى االقتصادي 
العالمي على المستویات 
الوطنیة... أو اعتمادھا 
ضمن األجندة التنمویة 

للبالد". 

سألنا األعضاء والحلفاء أي فعاليات شعروا أن ائتالف مكافحة عدم المساواة يجب 
أن ينظم التعبئة حولها. واختاروا الفع 

أي فعالية من الفعاليات التالية من المهم أن يقوم االئتالف بالتعبئة حولها؟ اختر ثالث فعاليات كحد أقصى (178 إجابة) 

الجمعية العامة لألمم المتحدة

الجمعية العامة لألمم املتحدة

الدورة السابعة والعشرين ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول تغيُّر املناخ

املنتدى االقتصادي العاملي 

اليوم العاملي للمرأة

املنتدى السياسي الرفيع املستوى

القمة السنوية لالتحاد األفريقي

قمة مجموعة العشرين

املنتدى االقتصادي العاملي ألفريقيا

اجتماعات الربيع أو االجتماعات السنوية للبنك الدولي

اجتماعات جماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحري الكريبي 0.0843

0.118

0.191

0.2247

0.2303

0.2697

0.3427

0.3989

0.4213

0.4775

تعلیقات من المجیبین على المسح



"یحتاج الناس إلى أن یروا 
بعضھم البعض، نحتاج إلى أن 

نلتقي حضورًیا ونتكلم مع بعضنا 
البعض" – أحد األشخاص الذین 

أعرب األعضاء والحلفاء عن تفضيلهم لعقد اجتماعات وجًها لوجه، وأشار األشخاص أجریت معھم مقابلة 
الذين تمت مقابلتهم إلى قدرة التقنيات الرقمية على مضاعفة عدم المساواة بسبب 

إشكالية الربط اإللكتروني. ومع ذلك، أقر المشاركون أيًضا بالفرص المتاحة الستخدام 
التقنيات الرقمية للوصول إلى جماهير جديدة مع التغلب على التحديات المتصلة 

بالمسافة والتحديات اللوجستية. 

النموذج الهجين الجديد للتعبئة سيجمع بين 
القدرات االفتراضية الجديدة والمنهجيات 

الحضورية 

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 262022

0.3277

0.3785

0.5141

0.5254

0.6045

0.7119

كيف تحبّذ أن تخطط وتضع االستراتيجيات وتتعّلم وتتواصل مع الغير في ائتالف مكافحة عدم المساواة؟ (177 إجابة)

االجتماعات وجًھا لوجھ والتنظیم

االجتماعات االفتراضیة

مجموعات واتساب

قنوات وسائل التواصل االجتماعي

النشرات اإلخبارية

البريد اإللكتروني االعتيادي



أبريل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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هل سيوصي األعضاء والحلفاء الغير بائتالف 
مكافحة عدم المساواة؟

"أوصیت باالئتالف للغیر ألنھ 
ترك لدي بصمة نظًرا للتغییرات 
االیجابیة التي تركناھا خلفنا في 
العدید من المجتمعات وبالتالي 
ساھمنا في الحد من الفجوة في 

مجال عدم المساواة"

%53
"یبدو لي أنھ ائتالف 

استثنائي وضروري جًدا 
في سیاق تشوبھ الفجوات 

وحاالت عدم المساواة" 

 هل ترّوج الئتالف مكافحة عدم المساواة
 لدى منظمات أخرى أو أصدقاء لك؟

عند السؤال عن احتمال التوصية باالئتالف، اكتشفنا أن ما يزيد قليالً عن نصف 
المجيبين كانوا "مروجين" نشطين (بتصنيف 9 أو 10) بينما كان 15  في 

المائة "منتقدين" (بتصنيف 6 أو أقل). 

 تعطي هذه النتائج ائتالف مكافحة عدم المساواة معدل مروج صافي يبلغ 38.
 .وبين األعضاء الذين أشاروا إلى أنفسهم، يرتفع معدل المروج الصافي إلى 50

على سلم من 1 إلى 10، ما مدى احتمال أن توصي بائتالف مكافحة عدم 
المساواة لمنظمات أخرى أو أصدقاء لك؟

 ال أرّوج الئتالف مكافحة
15%عدم المساواة

"من المھم رؤیة 
النتائج التي تأتي بھا 
التدابیر التي یتخذھا 

ھذا االئتالف" 

"ال یعمل 
االئتالف كثیًرا 
على األرض"

الدراسة االستقصائية لالئتالف والبحث على مستوى األعضاء لعام 2022

 مالحظات من
المجيبين على المسح
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الجـــــــــــزء الـــــــخامـــــــس

 فــــهم الـــــنتائـــــج  
تعليق متعمق حول النتائج



السياق

أدت الجائحة  إلى تسريع وتضخيم حاالت عدم المساواة الهيكلية 
والقضايا المتعلقة بعدم المساواة التي كانت البلدان تعاني منها. 
ويمكن أن تكون المكانة المركزية التي تشغلها الجائحة لدى الرأي 

العام العالمي واإلقليمي والمحلي قناة لرفع الوعي حول تزايد حاالت 
عدم المساواة واآلثار المتتالية ذات الصلة. 

 يكافح األعضاء لمواجهة الصعوبات التنظيمية المتعددة المتعلقة
 بالجائحة (المواهب والتمويل والتقنيات وما إلى ذلك) ويسعون إلى بناء
 نموذج تعبئة / عمل هجين جديد. ولدى االئتالف فرصة لنقل المعارف

 والقدرات بين األعضاء التي يمكن تكييفها مع السياقات اإلقليمية
 .والمحلية لتعزيز الممارسات والمنهجيات ونماذج التشغيل الجديدة

 يسمح االئتالف لألعضاء بالمشاركة في حركة عالمية تربط كفاحهم
 باألجندات العالمية. ويَُعّد االنتقال من المستوى المحلي إلى المستوى

 العالمي وإعادة المعلومات والمعرفة والدروس المستقاة إلى المجتمعات
 .المحلية فرصة لبناء أجندات مشتركة
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فهم األولويات واالستراتيجيات

حدَّد المجيبون على المسح التعافي من جائحة كوفيد-19 وحقوق المرأة والعدل المناخي 
باعتبارها قضايا رئيسية يجب على ائتالف مكافحة عدم المساواة العمل عليها والمنتدى 

االقتصادي العالمي والجمعية العامة لألمم المتحدة واليوم العالمي للمرأة والدورة السابعة 
والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغيُّر المناخ باعتبارها 

فعاليات عالمية رئيسية للتعبئة في العام المقبل. وال تتطابق هذه األولويات مع القضايا ذات 
األولوية على المستوى المحلي. ويمكن أن تكون المواضيع الناشئة والمطروحة التخاذ 

اإلجراءات العالمية مدفوعة بأسباب مختلفة تستجيب لفهم األعضاء للقضايا العالمية المعلقة / 
الملحة التي يمكن أن تكون مكملة / تتكيف مع نهج أوسع لمكافحة حاالت عدم المساواة. 
وبهذا المعنى، فإن التعافي بعد كوفيد-19 والعدل المناخي، اللذان يحتالن الصدارة في 

تصنيف األعضاء، هما أيًضا من المواضيع الشائعة لدى الرأي العام ويمكن أن تمثل فرصة 
سانحة لوضع استراتيجية دولية (وفي بعض الحاالت محلية أو إقليمية) للتعبئة وفق السياق.  

 إن بروز العدل المناخي في اإلجابات على المسح على المستوى العالمي أمر مثير لالهتمام
 بشكل خاص ألنه ال يرتبط بعمل العديد من األعضاء على الصعيد المحلي. باإلضافة إلى كون

 المناخ تحت األضواء العامة أكثر خالل الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف في
 غالسكو، يمكن أن يرى المجيبون روابط أقوى بين نضاالتهم المحلية والقضايا النظامية
 العالمية مثل أزمة المناخ. وقد بذلت الكثير من الجهود في حركة المناخ لربط قضايا عدم

 المساواة والفقر بشكل أكثر وضوًحا. ومع انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف
 في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغيُّر المناخ في إفريقيا، هناك أيًضا دعوة لتعبئة قوية

 ألفريقيا / الجنوب هذا العام داخل المجتمع المدني وأبعد من أعضاء ائتالف مكافحة عدم
  .المساواة

 ومن ناحية أخرى، قد يكون من المدهش أن عدم المساواة في اللقاحات لم تحصل سوى على
 24 في المائة من اإلجابات لألولوية العالمية. وفي حين يظهر جليًا أنها قضية الساعة، يبدو

 أن اآلثار االجتماعية واالقتصادية المحلية (انعدام األمن الغذائي والبطالة وما إلى ذلك)
  .لجائحة كوفيد-19 أكثر أهمية من وقف الفيروس نفسه

 يتمتع االئتالف بفرصة العمل مع أصحاب المصلحة الدوليين واإلقليميين للقيام بالمناصرة
 العالمية لدعم اإلجراءات الوطنية والمحلية، مما يرفع من قدرة االئتالف على إعطاء صوت

 .للجهات الفاعلة المحلية وإجراءاتها وإبرازها على نطاق أوسع
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التعبئة والتنظيم

تسمح التعبئة العالمية بتسليط الضوء أكثر على القضايا المعنية، وينظر المزيد من الناس إلى 
القضايا من منظور عالمي ويقومون بربطها بالصعيد المحلي. ونجح ائتالف مكافحة عدم 

المساواة في ربط المواضيع العالمية بالنضاالت الوطنية والمحلية وينبغي أن يستمر في تعزيز 
هذا النهج لتحفيز التعبئة على جميع المستويات. إن المناصرة في الفعاليات / المناسبات 

العالمية هي فرصة لتعزيز حضور االئتالف وتأثير الجهود الوطنية والمحلية. ويزيد الضغط على 
صناع القرار المحليين.  

 في الوقت نفسه، يمكن أن يساعد تطوير خطة تتعلق بالقضايا الدولية التي أبرزها األعضاء
 أيًضا في زيادة بصمة عضوية االئتالف على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من أن أسباب

 إعطاء األولوية لمواضيع محددة يمكن أن تكون متنوعة وخاضعة لمزيد من البحث (مثل الرأي
 العام، والوعي بالقضايا العالمية، واالرتباط بالمشاكل المحلية، إلخ)، فإن الفرصة سانحة لبناء

  .العضوية وتعزيز التعبئة على المستويين اإلقليمي والعالمي

 تمكنت المنظمات من تكييف عملها مع الواقع االفتراضي ولكنها تهدف بشكل عاجل إلى إعادة
 تشغيل اإلجراءات الحضورية. ويمكن االستفادة من الدروس المستقاة من الواقع االفتراضي
 .أثناء إعادة تنشيط المنهجيات الحضورية وبذلك تعزيز نموذج هجين وجديد للتنسيق والتعبئة

 إن الحاجة كبيرة والفرصة سانحة لتعزيز بناء القدرات المنسق. ومن شأن التدريب على التعبئة
 وإطالق الحمالت وجمع األموال والتقنيات والتخطيط االستراتيجي وسواها من القدرات

  .التنظيمية أن يدعم العمل الوطني والتنسيق اإلقليمي والتأثير الدولي

 يرغب األعضاء في أن يروا ائتالف مكافحة عدم المساواة ينخرط في القضايا الوطنية
 والمحلية، بما في ذلك طلب الحضور محليًا على مستوى المجتمع المحلي. ومن شأن تعزيز

 الفروع الوطنية والتنسيق اإلقليمي أن يبني رابطًا أقوى بين عمل االئتالف على الصعيد الدولي
 .والواقع اليومي لألعضاء
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لصالح ائتالف مكافحة عدم المساواة، في أيار / مايو Better By Codesign 2022  نفذت البحث شركة
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