
 
 ملخص تنفيذي

 

 

 (١٣الحلقة النقاشية )
 

 "اآلثار االقتصادية والتداعيات االجتماعية لجائحة كورونا في المنطقة العربية" 

 (٢٠٢٠يونيو/حزيران  ٦) 
 
 6التئمت ظهيرة يوم السبت الموافق بدعوة من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان،  

"اآلثار االقتصادية والتداعيات االجتماعية فعاليات الحلقة النقاشية حول  2020يونيو/حزيران 
، والتي تشكل الحلقة ZOOMعبر تقنية التواصل "زووم"  لجائحة كورونا في المنطقة العربية"

  لمنتدى حوارات عربية. 13ـ قاشية الالن
في ظل  ر المسبوقةذات الطبيعة االستثنائية وغيبمناقشة األوضاع الحالية  الحلقة وُعنيت

على األداءات االقتصادية في البلدان العربية، ومخاطر وآثارها المتزايدة تداعيات جائحة كورونا 
دي بما يعكسه ذلك من تراجع الجهود التنموية امعدالت النمو االقتص التراجعات المتوقعة في

بسبب تراجع فلسفة التنمية اإلنسانية لصالح النمو  الهشاشة في المنطقة العربيةب التي تتسم
فاقم دورها في تالتراجعات االقتصادية و هذه ، والتداعيات االجتماعية المرتبطة باالقتصادي

 للهشاشة اإلنسانية المتفشية في المنطقة العربية.
ات من المنتدى التي تناولت "تحدي 12 وتعتبر هذه الحلقة امتدادًا للحلقة النقاشية الـ

.. وتحديات دور المجتمع  قة العربية في سياق جائحة كوروناحماية حقوق اإلنسان في المنط
 (.=12135http://aohr.net/portal/?p:  الملخص التنفيذيالمدني" )أنظر 

كإطار للمناقشات  13وقد أعدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ورقة إطار للحلقة الـ
 (.=12139http://aohr.net/portal/?p)أنظر الرابط: 

 واهتمت فعاليات الحلقة النقاشية بالمحاور التالية:
 لجائحة كورونا اآلثار االقتصادية 
  ًالتداعيات االجتماعية للوضع االقتصادي حاليًا ومستقبل 
 ومدى موائمتها للتحديات ةولذبالم االقتصادية واالجتماعية تقييم التدابير 
  المستويين القصير والمتوسط في لمعالجة التحديات الواجبةالتدابير اقتراح 
  تنمية الخطة العالمية للمسار تفعيل اآلثار المتوقعة للجائحة على تقدير
 في البلدان العربية ذات العلقة والخطط الوطنية للتنمية 2030المستدامة 

http://aohr.net/portal/?p=12135
http://aohr.net/portal/?p=12139


فعاليات على صفحة المنظمة العربية لحقوق اإلنسان على موقع لوقد تمت إتاحة البث الحي ل
ويمكن مشاهدة ،  https://www.facebook.com/AOHRHQ/على الرابط  Facebookالفيسبوك 

 YOUTUBEصفحة المنظمة على موقع إلى التسجيل الكامل للفعاليات على الصفحة ذاتها، باإلضافة 
 .I&feature=youtu.be6kHG-https://www.youtube.com/watch?v=ZABJq على الرابط: 

 

وقد شارك في فعاليات الحلقة لفيف من الخبراء وممثلي مؤسسات حقوق اإلنسان 
 ، وهم:دولة 12والمجتمع المدني من 

 حسب الترتيب األبجدي
 الصفة البلد االسم

 العربية لحقوق اإلنسانمدير البرامج المنظمة  مصر إسلم ابو العنين أ.

 لحقوق اإلنسانالمنظمة العربية  نلئب رئيس المغرب بوبكر لركو أ.
 رئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

 لحقوق اإلنسانعضو مجلس امناء المنظمة العربية  مصر/النمسا د. حسن موسى

 لبنان زياد عبد الصمد
العربية المدير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية 

 للتنمية

 الكويت د. سهام الفريح
 لحقوق اإلنسانعضو مجلس امناء المنظمة العربية 

 الكويت -نائب الرئيس الديوان الوطنّي لحقوق االنسان
 رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل

 العراق/النمسا أ.ضياء الشمري
 لحقوق اإلنسانعضو مجلس امناء المنظمة العربية 

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في النمساأمين عام 

 البحرين أ.عبد الجليل يوسف
 لحقوق اإلنسانعضو مجلس امناء المنظمة العربية 

 رئيس الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
 لحقوق اإلنسانرئيس مجلس امناء المنظمة العربية  مصر أ.علء شلبي

 اليمن أ.فضل علي عبد اهلل
 لحقوق اإلنسانعضو مجلس امناء المنظمة العربية 

 رئيس المنظمة اليمينة للدفاع عن حقوق اإلنسان
 خبير في مجال حقوق اإلنسان والمجتمع المدني االردن كمال مشرقيأ.

 مصر أ. محسن عوض
 لحقوق اإلنسانعضو مجلس امناء المنظمة العربية 

 عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان
 لحقوق اإلنسانعضو مجلس امناء المنظمة العربية  سوريا العرياند.محمود 

 الجزائر أ.مختار بن سعيد
 لحقوق اإلنسانعضو مجلس امناء المنظمة العربية 

 رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

 مصر السفيرة مشيرة خطاب
بطرس غالى للسلم  كيميت مؤسسةلرئيس التنفيذي ال

 والمعرفة

https://www.facebook.com/AOHRHQ/
https://www.youtube.com/watch?v=ZABJq-kHG6I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZABJq-kHG6I&feature=youtu.be


 مدير منظمة تمكين اليمن مراد الغاراتي
 أمين عام  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان الكويت أ.مها البرجس

 اليمن –وكيل وزارة حقوق االنسان  اليمن أ.نبيل عبد الحفيظ

 مصر د.نيفين مسعد
 لحقوق اإلنسانعضو مجلس امناء المنظمة العربية 

 القومي لحقوق اإلنسان سعضو المجل
 مدير مؤسسة الشركاء من أجل الشفافية مصر الكريم والء جاد .د
 منظمة بروتيكشن للحقوق الرقمية العراق وليد علي عبدي أ.

 خبير في مجال حقوق اإلنسان والمجتمع المدني مصر د. يسري مصطفي
 

البرجس افتتح أعمال الحلقة النقاشية األستاذ علء شلبي رئيس المنظمة واألستاذة مها 
 خلل الحلقة إلى ثلثة جلسات، شملت: األمين العام للمنظمة، وتم تقسيم النقاشات

 

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية في المنطقة .. القواسم المشتركة والتفاوتات -1
 زياد عبد الصمد، والسفيرةد، ومداخلت رئيسية من كل من أ.نيفين مسعوأدارت الجلسة د.
 يسري مصطفى.والء جاد الكريم، ود.مشيرة خطاب، ود.

 اآلثار في بلدان تراكم األزمات -2
وأدار الجلسة أ. علء شلبي، وشملت مداخلت رئيسية من كل من أ. نبيل عبد الحفيظ، 

 ود. محمود العريان، وأ. وليد علي عبدي.
 مناقشات وتعقيبات عامة -3
 

محسن أ.سهام الفريح، و ات من كل من د.بوبكر لركو، وشملت تعقيبأ. وأدار الجلسة
 حسن موسى.ضياء الشمري، ود.مختار بن سعيد، وأ.عوض، وأ.

 

يسري مصطفى، رة مشيرة خطاب، ود. من أ. زياد عبد الصمد، والسفي وتعقيبات ختامية
 .وأ. علء شلبي

 

 تضمنت النقاشات التركيز على عدد من الملمح األساسية، ومنها: 
 : الجائحة وكشف االختالالت أوالا 

أن األزمة الحالية ليست نابعة عن جائحة كورونا بقدر ما أن الجائحة كانت كاشفة عن  -
 عوار السياسات والتوجهات وترتيب األولويات



خلل  ، وخاصةكشفت األزمة عن خلل بنيوي في التوجهات واألولويات االقتصادية -
ط االنتاجي والتوجه نحو االقتصاد الريعي باالعتماد العقدين السابقين، نتيجة تراجع النم

على عائدات النقط وتجارة الخدمات وعائدات السياحة والملحة، وتفشي القطاع 
 االقتصادي غير الرسمي

 االجتماعية الوظائفتخلي عن الفلسفة  وتبني االقتصادي دور الدولة الوطنيةتراجع  -
تمويل الدولية التي تتطلب خفض االنفاق ، واالسترشاد بتعليمات مؤسسات الاألساسية

 العام واتباع سياسات تقشفية
كشفت األزمة عن اختلالت في أولويات االنفاق العام، خاصة عند مقارنة موازنات  -

الصحة والتعليم والبحث العلمي بموازنات االنفاق على التسليح واألمن دونما تقليل من 
 اعتبارات األمن واالستقرار

العوار البين للسياسات الضريبية المتبعة وغياب العدالة في توزيع العوائد الكشف عن  -
 واألعباء

معاناة المنطقة من االختلالت التي ارتبطت باالحتلالت األجنبية والنزاعات األهلية  -
واالضطرابات، وما أسفرت عنه هذه االختلالت من اضطرابات اجتماعية مثل احتلل 

 النازحين واللجئين المرتبة األولى في تعداد
ما ولدته االختلالت من اقتصاديات غير شرعية تسير قطاعات جغرافية وسياسية مثل  -

اقتصاديات الحرب في مناطق األزمات والتهريب والتجارة غير الشرعية والجريمة 
 المنظمة العابرة للحدود

، عبئًا وتحدياً  أن تصبح أكبر يمكنواللمساواة كشفت الجائحة أن آثار سياسات التمييز  -
تعميق فجوة الثقة بين السلطات قد أدى إلى تراجع الحريات واحترام حقوق اإلنسان  أنو 

، وصواًل العامة لإلرشاداتالمجتمعي والمجتمع، وبالتالي التأثير سلبًا على االمتثال 
 لتجاهل الوباء باعتباره أكذوبة في أقاليم بعض البلدان العربية

من الصعب التعويل على التقارير الحالية لقراءة المشهد، ففيما أفادت تقارير أممية أن  -
مليار دوالر أمريكي في المنطقة، تشير تقارير المؤسسات المالية  47الخسائر بلغت 

مليار دوالر أمريكي في بلدان  400العالمية إلى أن حجم الخسائر االقتصادية تجاوز 
 المنطقة

من الغذائي نتيجة إهدار استثمار المساحات المتاجة للستزراع والتي تبلغ تفاقم أزمة األ -
بالمائة فقط وبأنماط  78بالمائة من أراضي بلدان المنطقة، والمستغل منها يمثل  37

 مليار دوالر أمريكي 34إنتاج ضعيفة، فيما تقدر الفجوة الغذائية بنحو 
لدولي، حيث خصصت البلدان مواجهة حالة التضامن اغياب التضامن العربي في  -

 الغنية مساعدات للدول النامية، ولم يتكرر هذا المشهد على الصعيد العربي الذاتي



  : أزمات ضاعفتها الجائحة ثانياا 
الحالة والمناخ العام الحالي للجائحة والوباء سوف يستمر لفترة طويلة قادمة ويحكم  -

 التوجهات واألولويات
المتبعة هو معالجة األزمة، ولم تتطرق بعد لمعالجة أصول المنهج الحالي للسياسات  -

 األزمات وأسبابها
الخشية من أن تؤثر احتياجات بعض البلدان لقروض عاجلة من مؤسسات التمويل  -

 الدولية لفرض مزيد من سياسات التقشف وزيادة أسعار الخدمات
غير الرسمي، بينما بالمائة من العمالة كانوا ضمن االقتصاد  30تتفق التقديرات أن  -

 كشفت الجائحة أن النسبة أعلى من ذلك بكثير وربما الضعف
ثار غالبيتها، دبالمائة من الشركات المتوسطة والصغيرة، والتهديدات بان 65تأثر نحو  -

 خاصة المنشأت حديثة النشأة التي تخص الشباب والقائمة على االقتراض المصرفي
، والمخاطر من توفير االحتياجات في ظل تراجع تراجع االنتاجية بمعدالتها المحدودة -

 االنتاج العالمي وتراجع الموارد الكافية الستيراد االحتياجات
المخاوف من تأثير احتكارات الدواء العالمية وأثرها في توفير اللقاحات والعلجات  -

 الضرورية لسكان الدول الفقيرة حال التوصل للقاحات 
امكانيات التباعد االجتماعي في مخيمات اكتظاظ اللجئين النقص الحاد في توفير  -

وطالبي اللجوء، ونقص االحتياجات الضرورية للوقاية والرعاية الصحية، واالفتقاد 
 لمقومات النظافة التقليدية في بعض أقاليم مناطق األزمات

وتزايد النعرات العنصرية ضد العرب تفاقم أزمات العمالة المهاجرة بصفة عامة،  -
 لمهاجرين في بلدان الشمال الغنيةا

العمالة  وخاصة أزمة، لمستويات غير مسبوقة العمالة الوافدة في المنطقةتصاعد أزمات  -
 ، وضحايا االتجار بالبشر المهاجرة في بلدان عربية أخرى العربية

 السؤال المتجدد حول العلقة بين القدرات الصحية وبين رصد معدالت اإلصابة والتفشي -
ض بين معدالت االنتشار الواسع في البلدان الغنية ذات النظم الصحية المتقدمة التناق -

 وبين معدالت االنتشار األقل في البلدان األقل قدرة
والمخاطر  19 –بروز مخاطر إهمال العلج والرعاية للمرضى خارج نطاق وباء كوفيد  -

 على حياة المرضى بأمراض السرطان والكبد والفشل الكلوي وغيرها
الشلل الجزئي أو الكامل الذي أصاب قطاعات اقتصادية رئيسية للدخل في كثير من  -

البلدان العربية، وخاصة السياحة وتراجع عائدات مرور التجارة العالمية، فضًل عن 
 تراجع أسعار النفط وتراجع الطلب على عديد من الخدمات



ًا بسرعة تفشي الوباء بينما اتسمت تدابير اإلغلق والحجر والحظر بالسرعة ارتباط -
 ئية تتسم بالبطء والترويومعدالت انتشاره، فإن تدابير التراجع عن اإلغلق بصورة جز 

تفشي أنماط االستغلل االقتصادي للجائحة عبر زيادات أسعار السلع األساسية  -
واالحتياجات الدوائية وأدوات الوقاية مع ضعف السلطات الرقابية وتدابير المحاسبة 

 الواجبة
 صاءات والبيانات يؤثر سلبًا على تقدير الموقف واتخاذ القرار المناسبضعف اإلح -
اإلحصاءات في مناطق األزمات غير صحيحة كلية وتعبر فقط عن مصالح الجماعة  -

 المهيمنة على األرقام
زيادة عزلة غير القادرين على األثر الكبير لألبعاد الرقمية في التعامل مع األزمة على  -

مع ما يثيره تداول  Connectedلصالح الفئات المتواصلة  Disconnectedالتواصل 
ضعاف تأثير التدابير  المعلومات غير الدقيقة من حاالت ذعر أو االستهانة بالمخاطر وا 

 االحترازية
مخاطر احتكار سلطة عالمية على المجال االفتراضي على نحو ُيضعف السلطة  -

 الوطنية
 والحجر الصحي لشباب في ظل تدابير الحظرالخطر الداهم على األطفال وا -
مخاطر عمالة  وتداعياتها على إنتاج أجيال ضعيفة التعليم، باإلضافة إلى التعليم أزمة -

 وتفاقم معدالت التسرب المحتمل من التعليم األطفال
األكثر عرضة لمخاطر الوباء واألكثر حاجة للرعاية واألقل قدرة  كبار السنتفاقم أزمات  -

 في تدبير الموارد
 تزايد معدالت العنف المنزلي الموجه ضد النساء واألطفال -
تصاعد السياسات العدوانية للحتلل اإلسرائيلي في سياق االنشغال العربي والعالمي  -

اطق في الضفة الغربية، بجائحة كورونا، والتحضيرات لجريمة ضم غير شرعي لمن
بالتوازي مع قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية للحيلولة دون الوفاء بمعاشات اسر 

 الشهداء واألسرى
الحملة اإلسرائيلية على مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية والمخاوف من تعرضها  -

تدفق  لمزيد من االنتهاكات والتضييق، باإلضافة لمخاطر هذه الحملة على استمرار
 التمويل لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

الوضع الكارثي الذي تتقاسمه ساحات النزاع المسلح ومناطق األزمات، وخاصة وضع  -
اللجئين والنازحين وتقويض ما تبقى من البنية الخدمية وتأثير النزاع على توفير 

الحجر الصحي  المساعدات بندية ومساواة، فضًل عن الفساد المستشري في تطبيقات



واالنحرافات الدولية في تقديم  السليمة اح عن البياناتصفوتوفير الرعاية وعدم اإل
 المساعدات اإلنسانية للمضارين وضعفها عن تلبية االحتياجات الطارئة

يهدد فشل المجتمع الدولي في فرض وقف إطلق النار في تلك المناطق على الفشل  -
نا في ظل تدني القدرات الصحية، فضًل عن تكثيف التام لجهود التصدي لجائحة كورو 
 تداعياتها االقتصادية واالجتماعية

الدولي جاء في إطار التعبيرات ومحدودة الجدوى والتأثير على بالرغم من أن التضامن  -
لنظام الرسمي العربي في التضامن لم يقابله اي دور لالمستوى االقتصادي، إال أن هذا 

للتفاعل مع األزمة، وبالمقارنة باالتحاد األفريقي الذي يتحرك  بعمل جماعي االرتقاء
 بفاعلية رغم تحديات ضعف الموارد األفريقية

 

 : نتائج إيجابية تكتنفها معوقات ثالثاا 
إعادة االعتبار لدور الدولة وواجباتها االجتماعية، وضرورة العمل أن يكون ذلك في  -

 طارئاً سياق إعادة النظر الشاملة وليس حدثًا 
إعادة توجيه أولويات االنفاق العام لسد االحتياجات القائمة، وأهمية أن يكون ذلك في  -

في توجيه األولويات وفق سياسة سليمة تستجيب سياق إعادة النظر بصورة شاملة 
 للتحديات الطارئة التي بل شك ستتكرر مستقبلً 

وتسريع وتيرة التعليم عن بعد،  زيادة الطلب على التكنولوجيا وتعزيز جهود التحول الرقمي -
 أخذًا في االعتبار مخاطر االستبعاد لغير القادرين على التواصل مع األدوات الرقمية

، وخطر انتهاك الخصوصية في ضوء احتكار اإلدارة الرقمية والتجارب )األمية الرقمية(
 السابقة

لقاح، مع ضرورة إعادة االعتبار ألهمية البحث العلمي وأولويته في سياق البحث عن  -
إيلء االهتمام ألن يكون البحث العلمي في مقدمة األولويات بصفة مستدامة وليس 

 بصورة استثنائية
تحسين الوضع البيئي وتراجع التلوث لتراجع األنشطة الصناعية الضارة، وضرورة النظر  -

 في أهمية الحفاظ على هذا المكسب العالمي في سياق خطط التعايش الحالية
الوعي العام بالتدابير الوقائية لحماية الصحة، مع أهمية تفنيد الدعايات التي تنمية  -

 تستهدف التقليل من الوباء وتدابير الحماية
أفق االستفادة العربية من تحريك مراكز االنتاج العالمية، والقيود السياسية التي تحد من  -

 هذه االستفادة



اط القيود التي تعيق تعزيز مساهماته، تأكيد محورية دور المجتمع المدني وأولوية إسق -
وأهمية الحوار والتكامل مع الدولة والقطاع الخاص في سياق استراتيجية منسقة شاملة 

 على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
إعادة االعتبار لعمل المجتمع المدني على مقاربة "العدالة االجتماعية" التي تستهدف  -

جذور األزمة وتعرضت للتراجع لصالح العمل على مقاربة اإلطار الشامل وتعالج 
 "الحماية االجتماعية" التي تستهدف الفئات األضعف فقط والتي ال تعالج أصول األزمة

التطلع إلى دور أكثر فاعلية للمنظمات الدولية واألمم المتحدة، والحاجة لتفعيل هذا الدور  -
لمناوئة لدورها، والنأي بها عن الصراع بصور أكثر جدية وفاعلية في مواجهة السياسات ا

 السياسي الدولي
طارًا م - همًا للتوجه اإلعلن السياسي للخطة العالمية للتنمية المستدامة يشكل أساسًا وا 

 ، مع تقدير أن الخطة لن تلقي التوفيق في المدى المنظورالتنموي
 

 لقطاع الخاص هو بالشراكة مع ا التعاون والتكامل والحوار بين الدولة والمجتمع المدني
 أمرًا ترفياً  أمر جوهري وواجب مستحق ولم يكن أبداً 

  دعوة السلطات في البلدان العربية للتراجع عن القيود المفروضة على حريات المجتمع
 المدني والتي تعيق دوره المهم في اإلسهام في جوانب التصدي للجائحة وتداعياتها

  بالعمل على بلورة استراتيجيته في المجال االجتماعي التي أهمية قيام المجتمع المدني
تمثل ذاته وتعبر عنه وتحدد أولوياته وسياساته وخطط التحركات، بما سيساهم أيضًا في 

 ترشيد نتائج تفاعله مع الدولة إيجابًا وسلباً 
  أن الجهود الصحية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا ال يجب أن تؤدي إلهمال التصدي

 وتوفير العلج والرعاية للمرضى بأمراض أخرى، وخاصة األمراض الخطيرة
  على السلطات في البلدان العربية مراعاة التوازن في خط التعايش مع جائحة كورونا بين

اعتبارات إعادة النشاط االقتصادي وبين تطبيق التدابير االحترازية الضرورية للوقاية من 
 الوباء

  سبة الستعادة فلسفة باتجاه تبني السياسات المنا ات التنمويةإعادة النظر في الخيار
  االنتاجي االقتصاد

  يلء توجيه كل دعم ممكن النتشال الصناعات المتوسطة والصغيرة المهددة باالندثار، وا 
 االهتمام بالمشاريع الحديثة النشأة 

 اسات الهدر أهمية استثمار الموارد المتاحة للستفادة منها بصورة صحيحة وتفادي سي
 القائمة



  ،العمل بصورة عاجلة على تبني االستغلل الكامل للمساحات الزراعية غير المستثمرة
 وتبني مفهوم "السيادة الغذائية" وسد الفجوة الغذائية القائمة

 عادة هيكلة االنفاق العام صوب األولويات التي تتفق وخيار التنمية المستدامة ، وتبني وا 
 فوائد واألعباءالعدالة في توزيع ال

 التي درجت الدولة العربية  المؤشرات والمقاييسو  إعادة النظر في المفاهيم والمصطلحات
على استخدامها في العقود األخيرة، وتبني معايير مناسبة لسياسات الشفافية واإلفصاح 

 والمحاسبية
  إتباعمراجعة الموقف إزاء العلقة مع مؤسسات التمويل الدولية للتخلي عن شروط 

وتعظيم دور الدولة في توفير الخدمات وتراجع الدعم الموجه للفقراء  سياسات التقشف
 ، وعلى وجه الخصوص التعليم والصحة والبحث العلمياالجتماعية األساسية

  اتخاذ السياسات الملئمة للقضاء على األمية الرقمية والحيلولة دون استبعاد قطاعات
 ورية لحماية الحق في الخصوصيةمجتمعية، وتبني التدابير الضر 

  تأكيد التشبث بتفعيل ضمانات حقوق اإلنسان وضمان الحريات دون انتقاص باعتباره
 األساس لتنمية سليمة محورها وصانعها اإلنسان

  تجديد الدعوة لتكثيف سياسات العفو واإلفراج الشرطي عن السجناء، واالهتمام بصورة
 احتياطيًا قيد التحقيق والمحاكمةخاصة بالموقوفين والمحبوسين 

  في صياغة استراتيجية تضامن عالمي تقوم على إعادة التأكيد على دور األمم المتحدة
 الندية والمساواة في توفير االحتياجات الضرورية لحياة اإلنسان في كافة الدول

 إطلق النار في مناطق وقف   على مجلس األمن أن يتحرك بشكل فاعل لفرض
، وخاصة في كل المجال أمام تبني التدابير الملئمة للتصدي للجائحة إلتاحة النزاعات

 من اليمن وليبيا وسوريا
  بالمائة من  0.7بشأن التزام الدول الغنية بتقديم نسبة  1970لسنة  2626إحياء القرار

 نمو نواتجها القومية سنويًا كمساعدات إلى الدول النامية لمواجهة التحديات
 ع منظمات األمم المتحدة بمسئولياتها، وعلى وجه الخصوص توفير الدعم أهمية اضطل

 الضروري لمنظمة الصحة العالمية للنهوض بمسئولياتها
  دعوة آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان للتصدي للظاهرات المؤرقة التي كشفت عنها

مخاطر القائمة الجائحة وتلك التي رافقت الجائحة عالميًا، أخذًا في االعتبار وزن ال
وتداعياتها على جهود التصدي للجائحة، ومن أبرزها الضغوط السياسية على منظمة 

 الصحة العالمية وجرائم التمييز في بلدان الشمال الغنية



  ال غنى عنها في ضوء ما كشفت عنه الجائحة  التكامل العربي ضرورةيشكل التضامن و
من تداعيات لن يمكن التصدي لها دون استراتيجية عمل جماعي عربي في ظل 

 التداعايت والقواسم المشتركة لألزمة
  ضرورة التحرك العربي العاجل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات

 الفلسطيني على الصمودالعدوانية اإلسرائيلية وتعزيز قدرة الشعب 
* * * 
 
 

 
فعاليتتتة خاطبتتتت  ١٣، وعقتتتد المنتتتدر ٢٠١١المنظمتتتة منتتتدر حتتتوارات عربيتتة فتتتي مايو/أيتتار  ستتتأس

 .األزمات الكبرر في المنطقة العربية على فترات متباعدة
جديتدة متن المنتتدر لمناقشتة هتذح التحتديات  اتالراهنة، تعتزم المنظمة عقد حلقت وعلى صلة بالتحديات

 .وسبل التصدي لها ومعالجة األزمات والبحث في إبداعات جديدة
 

www.aohr.net 

aohrarab@gmail.com 

etinfo@aohr.n 

 

Tel   002 02 24181396 

Fax   002 02 24185346 

 

/https://www.facebook.com/AOHRHQ   

 

https://www.youtube.com/user/ArabOrganization  
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