معاً من أجل ادلساواة :ال تًتكوا أحداً وراءكم!
دعوة إىل العمل:
تعبئة من أجل العدالة العادلية
 15أيلول/سبتمرب –  02تشرين األول/أكتوبر 0202
انضموا إلينا ،لشهر – من اليوم الدويل للدديقراطية حىت اليوم الدويل للقضاء على الفقر – فيما جيتمع مواطنون من أحناء العامل كلها
معاً لطلب التغيري.
التغيري احلقيقي ،التغيري التحويلي الذي حيتاج إليو العامل على وجو السرعة.

مقدمة
ادلوارد وادلعرفة موجودة للقضاء على الفقر وإعادة التوزيع لتحقيق مزيد من ادلساواة يف الدخل.
وادلوارد موجودة ،لكن على أساس يومي ويف أحناء العامل كلهاُُ ،تَرم النساء والرجال واألطفال من الوصول إىل حقهم اإلنساين
األساسي يف التعليم والصحة وادلياه والصرف الصحي واألمن الغذائي.
ومثة حلول ملموسة ،لكن القطاع اخلاص ،حني يكون منظماً يف شكل غري ٍ
كاف ،خيلق القواعد والسياسات اخلاصة بو ،مع الًتكيز
على مصاحل شركاتو على حساب الناس والبيئة .وال يزال االستيالء على األراضي وادلشاريع التعدينية العمالقة اليت ُترم الناس حقهم يف
األرض وادلاء مستمرة بقليل من الشفافية أو ادلساءلة.
ومثة حلول ملموسة ،لكن تغري ادلناخ يؤثر يف ادلاليني من الناس يف أحناء العامل كلها ،خصوصاً يف النساء اللوايت يفقدن مصادر رزقهن،
وادلزارعني الصغار الذين يكافحون للتكيف مع ارتفاع درجات احلرارة واجلفاف والفيضانات وغريىا من الكوارث "الطبيعية".
وفيما نواجو أزمات متعددة ،جتتمع احلكومات خلف أبواب مغلقة وتتخذ قرارات اليت يف سبل عيشنا ،من دوننا.
وعلى الرغم من ىذه الظروف ،تدافع النساء والرجال واألطفال يف أحناء العامل كلها عن حقوقهم األساسية ،ومستقبل أبنائهم ورفاه
اجملتمعات .ففي الربازيل كلها ،ويف ميدان التحرير وساحة تقسيم ،مثالً ال حصراً ،ينهض ادلواطنون للمطالبة بالتغيري.
كمواطنني عادليني ،حنن وكالء التغيري احلقيقي .وعلى أي جهد للقضاء على الفقر وعدم ادلساواة أن يبدأ من خالل وضع الناس يف
قلب العملية.
لشهر سيأيت ادلواطنون العادليون إىل جانب مبقًتحات وأفكار وحلول وطاقة ودعوة قوية ومدوية تقول "ال تًتكوا أحداً وراءكم".
ونعتقد أننا مع إرادة سياسية حقيقية ،نستطيع تلبية األىداف اإلمنائية لأللفية وجتاوزىا ،وخلق جدول أعمال دلا بعد  0202أكثر
طموحاً لوضع حد للفقر وعدم ادلساواة وضمان عدم ترك أحد وراءنا.
ونعتقد أننا إذا ضمننا عدم ترك أحد وراءنا ،بغض النظر عن العرق أو الطائفة االجتماعية أو اجلنس أو ادليل اجلنسي أو الطبقة أو أي
فئة أخرى ديكن استخدامها لالستبعاد والتهميش ،واذا عززنا ادلساواة بني اجلنسني ودعمنا شفافية احلكم وادلساءلة ،واذا هنضنا للمطالبة
حبقوقنا ...ديكننا ُتقيق تغيري حقيقي ،والتغيري التحويلي الذي حنن ،مواطنو ىذا الكوكب ،يف حاجة ماسة إليو.
شهر التعبئة

تُنظم التعبئة ألجل العدالة العادلية من رلموعة واسعة من منظمات اجملتمع ادلدين اليت تعمل ألجل زلاسبة احلكومات واألمم ادلتحدة
على الوعود ادلقطوعة يف األىداف اإلمنائية لأللفية .ونطالب أيضاً بأن يق ّدم جدول أعمال التنمية دلا بعد  0202أساساً لتغيري ُتويلي
حيتاج العامل إليو.
"نعتقد أن مثة حاجة إىل نقلة نوعية ،وُتول ىيكلي عميق سيتغلب على العقبات اليت ُتول دون ازدىار مستدام" .ىذا ليس موقف
نشطاء اجملتمع ادلدين ،بل جلنة األمم ادلتحدة الرفيعة ادلستوى دلا بعد  0202وادلعينة من األمني العام بان كي – مون.
نوافق على ذلك.
فشهر التعبئة سيجلب الناس الذين يتشاركون معاً ىذه الرؤية ،ويعتقدون أن عدم ادلساواة ىو العقبة الرئيسية أمام ُتقيق االزدىار
ادلستدام للجميع.
يبدأ شهر التعبئة يف  02أيلول/سبتمرب – اليوم الدويل للدديقراطية – وينتهي يف  02تشرين األول/أكتوبر .وتشمل اللحظات
السياسية الرئيسية  02أيلول/سبتمرب حني سيُع َقد مؤمتر قمة األمم ادلتحدة يف شأن األىداف اإلمنائية لأللفية وما بعد  0202و01

تشرين األول/أكتوبر الذي يصادف اليوم الدويل للقضاء على الفقر.

وديكن إلجراءات تركز على مسألة معينة (مثل العدالة الضريبية أو تفاوت الدخل أو احلصول على ادلياه والصرف الصحي) أو رلموعة
من القضايا مع تركيز على إهناء عدم ادلساواة وعدم ترك أحد وراءنا .كذلك جيري التخطيط لعمل عادلي يربط بني الناس والقارات.
أنت مدعو للمشاركة يف شهر التعبئة العادلي ادلثري ىذا وتنظيم حدث أو سلسلة من األحداث.
اتخاذ إجراءات
ستُتّ ّخذ إجراءات ُتت شعار :ال تًتكوا أحداً وراءكم .وديكن أن تتخذىا اجلماعات وادلنظمات واحلركات وحىت ادلواطنني األفراد.
وىي تشمل:
• ال تًتكوا أحداً وراء احلوارات ،وىو إجراء جيمع مواطنني وحكومات دلناقشة جدول أعمال التنمية دلا بعد  .0202والفئات
ادلستبعدة اجتماعياً ىي اجلهات الفاعلة الرئيسية يف ىذه ادلناسبات
• مسريات ووقفات على ضوء الشموع خارج الربدلانات وادلكاتب الوزارية
• حفالت وعروض سينما ومسرح ُتت شعار "ال تًتكوا أحداً وراءكم"
• معارض للصور ولوحات جدارية

• مناقشات يف الراديو والتلفزيون
• رلموعات راقصة
• أعمال مثرية يف وسائل اإلعالم
• ُتركات تعبوية شبابية وإجراءات يف ادلدارس
وجير اإلعداد إلجراء عادلي ُتت عنوان "ال تًتكوا أحداً وراءكم" .وستُتاح التفاصيل قريباً.
القضايا
عدم ادلساواة يف الدخل
إن عدم ادلساواة يف الدخل يف ازدياد .ففيما بلغت البطالة مستويات مذىلة ،ويعيش أكثر من ثالثة مليارات شخص على أقل من
 0.22دوالر يف اليوم ،وديلك  %2.2من سكان العامل أكثر من  %22من الثروة ،وأضاف أكرب  02من أصحاب ادلليارات 042
مليار دوالر إىل ثرواهتم يف  .0200للقضاء على الفقر ،ضروري معاجلة أسباب تزايد التفاوت يف الدخل.
ويعمل كثريون من الناس يف أحناء العامل كلها يف ظروف غري إنسانية وغري آمنة ،فيما يكسبون أجوراً أقل بكثري من احلد األدىن دلستوى
ادلعيشة .جيب أن يكون مثة التزام دويل وتنفيذ وطين لربنامج العمل الالئق – خلق فرص عمل ،وضمان احلقوق يف العمل ،وتوسيع
نطاق احلماية االجتماعية ،وتعزيز احلوار االجتماعي.
إن احلماية االجتماعية حق من حقوق اإلنسان ادلعًتف هبا دولياً وعلى احلكومات الوطنية واجب الوفاء بو .وأظهرت البحوث أن
برامج احلماية االجتماعية الوطنية رلدية اقتصادياً وفاعلة يف التصدي لعدم ادلساواة.
تنظيم القطاع اخلاص ،والتجارة ،والعدالة الضريبية
يتفاقم عدم ادلساواة من العديد من "خيوط السم" ،أي ادلمارسات ادلدمرة من الشركات مثل االستيالء على األراضي ،وادلناجم
الضخمة ،وخصخصة اخلدمات االجتماعية مثل التعليم والصحة والصرف الصحي وادلياه .جيب أن يكون مثة تنظيم أكرب للقطاع
اخلاص ،مبا يف ذلك تنظيم حيمي اجملتمعات من خيوط السم ،إىل جانب آليات االنتصاف اليت تتطلب من الشركات إزالة ما تسببو
من أضرار والتعويض عنها.
وجيب إصالح العالقات التجارية لتعزيز ادلساواة بني الشركاء التجاريني ،ودعم ادلعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية.

ويضيع سنوياً بعض من الـ 062مليار دوالر اليت ديكن إنفاقها للقضاء على الفقر بسبب التهرب الضرييب من شركات متعددة
اجلنسيات وأفراد أثرياء .وجيب على احلكومات تطبيق نظم الضريبة التصاعدية (يف الواقع وليس على الورق فقط) وتعزيز مزيد من
الشفافية ادلالية إلهناء اإلفالت من العقاب الذي يتمتع بو ادلتهربون من الضرائب.
إصالح اذليكل ادلايل الدويل
هتيمن الدول القوية اقتصادياً على احملافل وادلنابر الدولية وُتافظ على نظم وىياكل تضمن تراكم الثروة العادلية لديها .مثة حاجة على
وجو السرعة إىل إصالحات دديقراطية وزلابية للبلدان النامية مبا يف ذلكُ :تسني تنظيم ادلصارف والتدفقات ادلالية والنشاطات ادلالية
مثل تداول ادلشتقات ،ومنح البلدان النامية صوتاً أكرب يف مؤسسات اتفاقية بريتون وودز ،وإنشاء آلية إلعادة التفاوض يف شأن الديون
السيادية.
تغري ادلناخ والتنمية ادلستدامة
يزيد االحتباس احلراري من عدم ادلساواة ،فهو يؤثر اآلن يف حياة ادلاليني من الناس يف أحناء العامل كلها ،خصوصاً صغار ادلزارعني
الذين يكافحون للتكيف مع ارتفاع درجات احلرارة وحاالت اجلفاف والفيضان اليت ال ديكن التنبؤ هبا .واستناداً إىل أحدث البحوث
العلمية ،نتجو حنو عامل تزيد فيو درجات احلرارة يف ادلتوسط بواقع  6 – 4درجات إضافية .وجيب أن يكون مثة تغري يف أمناط
االستهالك واإلنتاج لضمان النفاذ ادلنصف وادلستدام للموارد اليت مت ّكن اجلميع من العيش داخل حدود اليت أعطانا إياىا كوكبنا .وحنن
يف حاجة على وجو السرعة إىل آليات لتنمية مستدامة قائمة على النظام البيئي تكون منصفة وتشاركية وخاضعة للمساءلة وشفافة.
العنف والتمييز ضد ادلرأة
تشكل النساء الغالبية العظمى من أولئك الذين يعيشون يف الفقر ،وخيلق العنف ضد ادلرأة عدم ادلساواة ويدديو .وباإلضافة إىل ذلك
نالت النساء يف ادلراتب العليا للمجتمع الغالبية العظمى من ادلكاسب يف رلال ادلساواة بني اجلنسني .وجيب أن ننقل تركيزنا إىل ىؤالء
النساء اللوايت مل تصل إليهن الربامج السابقة يف شأن ادلساواة بني اجلنسني ،وأن نضع السياسات اليت تكفل ادلساواة يف احلصول على
ادلوارد والفرص للنساء مجيعاً يف العمل ،وحيازة األراضي ،والتعليم ،والصحة ،واحلكم ،وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية.
السالم واألمن
وبدالً من اإلنفاق على الناس ،تنفق احلكومات مليارات الدوالرات على الدفاع واحلرب .وباستمرار فإن أولئك الذين يعيشون يف فقر
مدقع ىم الذين يعانون النزاع ادلسلح أشد ادلعاناة .وللقضاء على عدم ادلساواة ،جيب أن يعاد توجيو اإلنفاق العسكري إىل اإلنفاق
االجتماعي ،وجيب أن يكون ألولئك الذين يعيشون يف الفقر صوت يف ااخاذ القرارات ادلتعلقة يف شن احلرب والدفاع.

حقوق اإلنسان ىي للجميع
يف تتخذ احلكومات شكل متزايد قرارات من دون ادلواطنني .إن عدم ادلشاركة وعدم ادلساواة والفقر ىي حلقة مفرغة .نطالب بادلشاركة
الشعبية يف صنع القرار ،والوصول إىل ادلعلومات ،والوصول إىل العدالة وسبل االنتصاف النتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فضالً عن احلقوق ادلدنية والسياسية.
موارد إضافية
للحصول على مزيد من التفاصيل حول ىذه القضايا ،يرجى االطالع على:
• محلة أىداف الشعب ،و
• بيان العلم األمحر إىل اللجنة الرفيعة ادلستوى دلا بعد .0202
وديكن االطالع على بيانات أخرى مشار إليها يف ىذا ادلستند يف:
• "مثن عدم ادلساواة :كيف تؤذي الثروة والدخل ادلفرطني إيانا مجيعاً""( ،أوكسفام" 01 ،كانون الثاين/يناير )0202
• "محلة التتبع الضرييب""( ،ادلعونة ادلسيحية")
دلزيد من ادلعلومات يرجى االتصال بفيونواال كريغان" ،الدعوة العادلية للعمل يف مواجهة الفقر" ،منسقة فريق العمل للتعبئة،
fcregan@whiteband.org

سيُتاح مزيد من التفاصيل ومساحة للموارد على اإلنًتنت قريباً .الرجاء نشر ىذا البيان على نطاق واسع عرب جهات االتصال
وشبكات االتصال اخلاصة بك كلها!
عن فريق العمل للتعبئة
يتألف فريق العمل للتعبئة من منظمات للمجتمع ادلدين من حول العامل ملتزمة مساءلة احلكومات واألمم ادلتحدة حول الوعود
ادلقطوعة يف إعالن األلفية وادلطالبة جبدول أعمال للتنمية دلا بعد  0202تش ّكل األساس للتغيري التحويلي الذي حيتاج إليو العامل.
وتسهل "الدعوة العادلية للعمل يف مواجهة الفقر" عمل الفريق.
ّ
حول "الدعوة العالمية للعمل في مواجهة الفقر"
تتحدى "الدعوة العادلية للعمل يف مواجهة الفقر" ،وىي من أكرب شبكات اجملتمع ادلدين يف العامل ،البنيات وادلؤسسات والعمليات اليت
تدًن الفقر وانعدام ادلساواة .دلزيد من ادلعلومات ،يرجى زيارة .www.whiteband.org

