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 منتدى حوارات عربية

 تحديات حماية حقوق اإلنسان في سياق جائحة كورونا.. ودور مؤسسات المجتمع المدني
 ورقة إطار

 
 تجة عن تفشي جائحة كورونا )فيروستشارك البلدان العربية العالم المعاناة المتفاقمة النا

(، والتي وضعت نظم الرعاية الصحية في كافة البلدان تحت وطأة االختبار من زوايا ١٩ - كوفيد
الجودة والقدرة والوصول، وقادت إلى أزمة اقتصادية عنيفة تأثرت بها خطط التنمية وتراجعت معها 
معدالت النمو، واحدثت أضرارا هائلة بالمجموعات المهمشة واألكثر حاجة للرعاية، ونالت من 

دالت التشغيل ورفعت معدالت البطالة وقادت قطاعات اقتصادية لحالة شلل كلي أو جزئي مع
 .وفاقمت أزمة عمال القطاع غير الرسمي

خير، وفي مقدمتها االحتالل تنوء المنطقة العربية بضغوط كبيرة تتفاقم خالل العقد األ
ر الذي لحق بالعراق منذ لدماراضي عربية في سوريا ولبنان، واأاإلسرائيلي طويل األمد لفلسطين و 

، واتساع رقعة النزاعات األهلية المسلحة لتشمل سوريا وليبيا واليمن ٢٠٠٣مريكي الغزو األ
ا لتصاعد وتيرة اإلرهاب  كبيرً باإلضافة إلى السودان والصومال، ووفرت النزاعات المسلحة مجااًل 

واإلقليمية في المنطقة، وتضافرت واستفادته من الطفرة التكنولوجية وصراعات المحاور الدولية 
النزاعات المسلحة وتصاعد اإلرهاب في إحداث موجة كبرى من االضطراب اإلقليمي العام، ووفرت 

 .نسان واالتصال من االلتزامات الوطنية والدوليةلتبرير انتهاكات حقوق اإل أسباباً 

)القانونية والواقعية(، والتي حجبت  ئعانت المنطقة لعقود طويلة من العمل بحالة الطوار 
بدورها الضمانات النسبية للحقوق والحريات التي وفرتها الدساتير والنظم األساسية، واستخدمت 

كمهرب من استحقاقات سد الفجوة بين المعايير الدولية لحقوق  ئأسباب فرض حاالت الطوار 
 .اإلنسان والتشريعات الوطنية

، في ظل غياب ضمانات ئرار وتمديد العمل بحالة الطوار وفي ظل جائحة كورونا، تم إق
كافية لضبط تفعيل التدابير االستثنائية، وضعف الرقابة القضائية على التدابير المتخذة بموجب 
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ستخدمة كسالح في ، خاصة مع استمرار وقوع الجرائم اإلرهابية الموجهة والمئحاالت الطوار 
 .اقليميً إصراعات المحاور 

 :اإلنسان في البلدان العربية وجائحة كوروناوضعية حقوق 

يشمل غياب البيانات واإلحصاءات الدقيقة والرسالة تحدي كبير للمهتمين بالشأن العام في 
المنطقة العربية، كما تؤثر سياسات عدم اإلفصاح على قدرات صانعي القرار في المستوى الوسيط 

 .وبينها تداعيات جائحة كورونا الراهنة زمات،عمليات احتواء ذات جدوى في ظل األللتخطيط ل

وتفرض األزمة الراهنة بطبيعتها تحديات إضافية كبرى، حيث ال يمكن توقع متى تنتهي 
األزمة في ضوء التوقعات بأن التوصل للقاح وترخيصه واستخدامه ووصوله لكافة المناطق 

ت رة بالنظر إلى التحدياشهرا، وهو ما يعني مخاطر كبي ١٨أشهر و ١٠المتضررة قد يستغرق بين 
 .ولىالتي تجلت في الشهور الخمسة األ

م التي بلغتها هحصاءات أن المنطقة العربية لم تصل بعد لمراحل الخطر الداربما تظهر اإل
يران و  وضعف  االختباريةوروبا، لكن ذلك ال يوفر الطمأنينة في ضوء تدني القدرات أالصين وا 
 .القدرات الصحية

مليون نسمة، وبالنظر إلى معدالت النمو والهرم  ٤٠٠ن في المنطقة نحو يبلغ إعداد السكا
 :السكاني، يجدر االنتباه لبعض التقديرات الرسمية وغير الرسمية للتنبه للواقع الراهن، ومنها

، ئمليون نسمة يعانون محنة النزوح واللجوء )بما في ذلك التسجيل القانوني كالج ٤٠نحو  -
يمكن وصفه بطالب اللجوء(، ويعد النازحون وطالبو اللجوء في ومن ال يزالون في وضع 

المناطق الحدودية وفي المخيمات أكثر عرضة للخطر لنقص إمدادات اإلغاثة اإلنسانية 
واالفتقاد لمياه الشرب النقية واحتياجات النظافة والوقاية الصحية، مع صعوبة أو استحالة 

 .الوباءالتباعد البدني واالجتماعي للحد من تفشي 
بالمائة من السكان،  ١٢تبلغ نسبة ذوي اإلعاقة وأصحاب الهمم في المنطقة العربية نحو  -

هم بحاجة لعناية واجبة ومستحقة كان يجري االجتهاد  مليوناً  ٥٠إلى  ٤٥ما يعني أن نحو 
لبلوغها قبل األزمة، وتبدو هناك مخاطر متزايدة في السير عكس االتجاه إزاء إعادة توجيه 

 .ارد، وخاصة الموارد الصحيةالمو 
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مليون تحت خط الفقر  ٨٠، بينهم مليوناً  ١٧٠تبلغ معدالت الفقر في بلدان المنطقة نحو   -
ا ومخاطر المدقع، وعلى هذا القطاع االجتماعي الكبير أن يفاضل بين مخاطر الموت جوعً 

جراءات العزل والتباعد١٩ - الموت بفيروس "كوفيد البدني،  " في سياق الحجر الصحي وا 
يدخر رغيف  عن أثار ذلك المرتقبة على األمن االجتماعي، فإن هذا القطاع لن وفضاًل 

 .دوات الوقاية الصحيةأخبز لتوفير المطهرات و 
مليون نسمة في سياق تردي أوضاع سياسية وأمنية ناتجة عن  ١٥٠يعيش نحو  -

لموت بنيران االضطرابات والنزاعات المسلحة في سبعة بلدان عربية، ويشكل خطر ا
 .المتحاربين أولوية أكثر أهمية من مخاطر انتشار فيروس كورونا

طالب في مراحل  مليون ١٠٢ أدت األزمة إلى تجميد العمليات التعليمية بما يشمل نحو -
االنتقال السلس لعام دراسي جديد   عن مخاطرالتعليم األساسي والثانوي والجامعي، وفضاًل 

على حصاد العملية التعليمية، فإن وضع طاقة هذا القطاع بين أربعة جدران لوقت طويل 
 .سيكون لها تداعياتها النفسية والتربوية

سكوا تزايد معدالت العنف المنزلي أكدت األمم المتحدة عبر السكرتير العام وعبر وكالة اإل -
يتضمن خاصة العنف ضد المرأة والعنف ضد األطفال والعنف ضد ا، بما قليميً ا  ا و عالميً 

هر شعمال الخدمة المنزلية، وأشار تقرير لمركز "بصيرة" عن استطالع رأي في 
 .بالمائة في العنف المنزلي ١١بريل/نيسان الماضي الرتفاع بلغ نحو أ

، ٢٠٢٠العام  لفا في مطلعأ ٨٥٠من المقدر أن عدد المحتجزين في السجون الغربية يناهز  -
بالمائة  ٤٥اكمة، ونحو حا قيد التحقيق والموأن نصف هؤالء على األقل محبوسين احتياطيً 

ا قد تجاوزوا فترة سنتين وبما يصل لنحو خمسة سنوات في واحدة من المحبوسين احتياطيً 
ح او ر تتا، باإلضافة إلى التكدس في االحتجاز بنسب من أسوأ اإلشكاليات القانونية عالميً 

ا، وهو ما ينذر بمخاطر في تطبيق ا عربيً بلدً  ١٢بالمائة في  ٧٠بالمائة إلى  ٢٠ين ب
التباعد البدني داخل مقار االحتجاز، وال تزال تدابير العفو واإلفراج الشرطي التي تمت في 

يل من أهميتها( تتم في إطار السير كالمعتاد بالمعدالت المتعارف لتقالبلدان عربية )دون  ٦
 .السنوات السابقةعليها في 

في التعامل مع مختلف األزمات  الفًتاا ا كبيرً تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورً   -
ملحوظة، لكن الخبراء يتفقون أن قدرات مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة  وبإسهامات

ذا ما أتيح لها المجال، آخذين بعين االعتبار إالعربية قادرة على توفير إسهامات أكبر 
تشاركت الحكومات العربية في فرضها على المجتمع المدني بصورة  ئيالالقيود المتزايدة ال

عشوائية خالل السنوات األربعة األخيرة، بينما تقدر بعض مؤسسات المجتمع المدني ذات 
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الخبرة المتراكمة أنه يمكن لحوار جدي بين الحكومات العربية والمؤسسات الكبرى أن يمهد 
ات أكبر تتيح للمجتمع المدني زيادة اسهاماته، خاصة مع التوقعات بطول الطريق لمعالج

 .د األزمةمأ
ا متزايدة زمة الراهنة، تظهر المؤشرات أن االحتالل اإلسرائيلي يمارس ضغوطً في سياق األ -

ا برغبات انتقامية بعد التطور المهم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مدفوعً 
امام المحكمة الجنائية الدولية، وقد أنتجت ضغوط وحمالت االحتالل أثرها لمالحقة الجرائم 

في تراجع بعض مؤسسات تمويل أوروبية عن تقديم الدعم للمجتمع المدني الفلسطيني من 
مواجهة  لخالل فرض إجراءات تحت عناوين مكافحة اإلرهاب، ومن المهم البحث في سب

 .هذه الحمالت ومعالجة أثر الضغوط

 
 منتدى حوارات عربية

فعالية خاطبت األزمات الكربى  ١١، وعقد املنتدى حنو ٢٠١١املنظمة منتدى حوارات عربية يف مايو/أيار  ستأس

 .يف املنطقة العربية على فرتات متباعدة

 وعلى صلة بالتحديات الراهنة، تعتزم املنظمة عقد حلقة جديدة من املنتدى ملناقشة هذه التحديات وسبل التصدي

 .هلا ومعاجلة األزمات والبحث يف إبداعات جديدة

)بتوقيت القاهرة( عرب تقنية  ٢٠٢٠مايو/أيار  ١٦ينعقد املنتدى يف الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت 

 .مبشاركة خنبة من قادة اجملتمع املدني وحقوق اإلنسان يف البلدان العربية ZOOM "االتصال "زووم
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