
  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
AOHR  

1 
 

 

 عشر الثالثة ةالحلق
 

 ةعربيفي المنطقة ال جائحة كورونااآلثار االقتصادية والتداعيات االجتماعية ل
 

 (2020يونيو/حزيران  6السبت )
 

 "ورقة إطار"
 

مات قادت جائحة كورونا العالم ألزمة اقتصادية عنيفة قد تتجاوز في أبعادها وتداعياتها األز 
، وأعادت لألذهان شبح الكساد االقتصادي 2009و 2008بها العالم عامي  الكبرى التي مر

الكبير في ثالثينيات القرن الماضي، حيث تراجعت عجلة االنتاج العالمي لحد كبير، وأدت 
جارة ت التالتدابير التقييدية الحتواء الجائحة والوقاية من انتشار الفيروس لتراجع حاد في مستويا

 العالمية.
هر األش مراقبون والخبراء على أن العالم ما بعد جائحة كورنا لن يكون كما قبلها، وقادتويتفق ال

 حمايةاألربعة األولى من الجائحة إلعادة االعتبار للدولة الوطنية، خاصة فيما يتصل بتوفير ال
عادة النظر في التوجهات واألداء االقتصادي ألغراض توفير  والمعيشة وضبط األسواق وا 

 ات االجتماعية.االحتياج
ين قبل مدى عام أو عام حالة عدم اليقين لتلمس أفق لنهاية الجائحة أو السيطرة عليهاوتفرض 

 .ماضيةشهر الخمسة الاأل خالل ما أفرزته من تداعياتمخاطر كبيرة بالنظر إلى 
ت وضع ي، والتعن تفشي جائحة كورونا اجمةالن المتزايدةتشارك البلدان العربية العالم المعاناة و 

ول، نظم الرعاية الصحية في كافة البلدان تحت وطأة االختبار من زوايا الجودة والقدرة والوص
 وتعديالت على الميزانيات العمومية، والتفكير فيخطط التنمية  إعادة النظر فيوقادت إلى 

 .سياسات الضرائب وتوجيه العائدات، وتبني توجهات تخطيط مركزي محتمل في المستقبل القريب
ها وال تزال، تتعامل مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية باعتبار  –وكانت الحكومات العربية 

حاجات ال حقوق يجب تلبيتها، وغضت الطرف مطواًل عن ضرورة تبني خطط رشيدة لتحقيق 
في أقل وقت ممكن، ودللت على ضعف اإلرادة  أعلى مستوى ممكن من العيش لمواطنيها

هي  الطائفة من الحقوق من خالل سياسات تواصل إنتاج وتكريس التمييز أو السياسية لتلبية هذه
 على األقل سياسات ال تقاوم التمييز بفعالية.
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ة متوسطومع تفاوت الوضع االقتصادي في البلدان العربية بين بلدان الوفرة المفترضة والبلدان ال
 قضية بقسمات مشتركة، ربما تكون الدخل والبلدان األقل دخاًل، إال أن المنطقة تتأثر بشكل حاد

 ة علىالتي أجبرت بلدان المنطق العمالة العربية البينية أحد األوجه البارزة في الوقت الحالي
 تفاعل معها بصورة مشتركة.ال
ه هو ما ُيتوقع أن يكون ل، و في كافة بلدان المنطقة تراجعت معدالت النموبصفة عامة، فقد و 

لنمو ت التنمية التي لطالما تراجعت مكانتها بالمقارنة بمعدالت اآثار سلبية كبيرة على سياسا
زايد التي من المتوقع أن تت بالفئات األكثر هشاشةة فادح أضراراالقتصادي، وأدت الجائحة إلى 
قطاعات  نتيجة شللمعدالت البطالة  زيادةمعدالت التشغيل و  كميًا ونوعيًا في سياق تراجع

 .كلي أو جزئي بشكلاقتصادية 
صدارة األزمات في غالبية بلدان المنطقة ذات  غير الرسمي قتصاداال ةأزمة عمال تتصدرو 

ل الدخل المتوسط والمنخفض، ال سيما مع تدني القدرة على دعم هذه الفئات المضارة نتيجة شل
قيه نشاطات ما يعرف بـ"عمال اليومية" أو "عمال المياومة"، وما لذلك من مخاطر على األمن بش

 .ئي واالجتماعيالجنا
 متأثرة بعوامل وضعتها في مقدمة مناطقالمنطقة العربية  وتأتي جائحة كورونا واألوضاع في

العالم في المعاناة للسكان والشباب والنساء، وخاصة في ظل تفشي النزاعات المسلحة 
 واالضطرابات السياسية واألمنية إقليميًا وتفشي جرائم اإلرهاب.

بما  لدقيقةاالبيانات واإلحصاءات تصنيفًا سلبيًا للغاية فيما يتعلق بتوافر  وتحتل المنطقة العربية
اإلفصاح  ضعفتؤثر سياسات و للمهتمين بالشأن العام، لصانعي القرار و  ركباألتحدي يشكل ال
 .لتنفيذ خطط االحتواء والمعالجة في األزمات الكبرىالقرار في المستوى الوسيط  ةعانعلى ص

تحديًا إضافيًا، وهو تحدي يعود  العربيةالمنطقة  يتمع المدني فالمجويشكل ضعف مساهمة 
 لمدنياباألساس للقيود المتزايدة التي فرضتها السلطات في البلدان العربية على أنشطة المجتمع 

وتضييق المجال العام، بينما كان ممكنًا للمجتمع المدني في المنطقة العربية أن يشارك 
 رة أكبر في المعالجات بصورها المتنوعة.الحكومات وأن ُيسهم بصو 

درات الق "، تتدنى في المنطقة العربية19 –وفضاًل عن الطبيعة العلمية المزعجة لفيروس "كوفيد 
مكانيات التصدي واالحتواء، فضاًل عن  االختبارية ضعف القدرات للتوصل إلى نطاق التفشي وا 
ث ة والبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، حيبصفة عامة، رغم التفاوت بين البلدان الغني الصحية

ع أثبتت الجائحة أن القدرات الصحية لم تصل إلى متسوى الكفاية في التصدي ألزمة بهذا النو 
 .واالتساع
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جرت مناقشة "تداعيات جائحة كورونا ، 2020مايو/آيار  16للمنتدى في  12وخالل الفعالية 
دور مؤسسات المجتمع المدني"،  على وضعية حقوق اإلنسان في المنطقة العربية ..

(12085http://aohr.net/portal/?p=:والتي كان بين توصياتها ) 
 تأكيد الدعوة للحوار بين المجتمع المدني والحكومات للتكاتف في مواجهة األزمة -
ألزمة في المجالين االقتصادي الستعانة بالخبراء ذوي االختصاص في تحليل واقع اا -

واالجتماعي للتوصل لمقترحات ذات طبيعة عملية قابلة للتطبيق لكي تكون مجاال 
 للتفاعل مع الحكومات بهدف دعم جهود معالجة أبعاد األزمة

ية تخصيص الحلقة النقاشية المقبلة من المنتدى لمناقشة اآلثار االقتصادية واالجتماع -
ا، وأن يكون ذلك في األسبوع األول من شهر يونيو/حزيران لالزمة وسبل التعامل معه

 .المقبل
 المنتدى

في يوم عن بعد من منتدى حوارات عربية  13تعقد المنظمة العربية لحقوق اإلنسان الحلقة 
حة اآلثار االقتصادية والتداعيات االجتماعية لجائلمناقشة  2020يونيو/حزيران  6السبت 
مدني خبيرًا من الخبراء وقيادات مؤسسات المجتمع ال 40، بمشاركة في المنطقة العربيةكورونا 

 في البلدان العربية بهدف التوصل:
 اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا .. الواقع واآلفاق 
  ًالتداعيات االجتماعية للوضع االقتصادي حاليًا ومستقبال 
 دماجها  تقييم التدابير المتخذة والتوصل لمقترحات ذات طبيعة عملية يمكن تبنيها وا 
 ير التدابير المستحقة لمعالجة التحديات االقتصادية واالجتماعية على المستويين القص

 والمتوسط
  طنية والخطط الو  2030اآلثار المتوقعة للجائحة على الخطة العالمية للتنمية المستدامة

 البلدان العربية للتنمية في
 خلفية

مليون نسمة، وبالنظر إلى معدالت النمو والهرم  400يبلغ إعداد السكان في المنطقة نحو 
 :منهاالسكاني، يجدر االنتباه لبعض التقديرات الرسمية وغير الرسمية للتنبه للواقع الراهن، و 

، ئالقانوني كالج مليون نسمة يعانون محنة النزوح واللجوء )بما في ذلك التسجيل 40نحو  -
ومن ال يزالون في وضع يمكن وصفه بطالب اللجوء(، ويعد النازحون وطالبو اللجوء في 
المناطق الحدودية وفي المخيمات أكثر عرضة للخطر لنقص إمدادات اإلغاثة اإلنسانية 

http://aohr.net/portal/?p=12085
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واالفتقاد لمياه الشرب النقية واحتياجات النظافة والوقاية الصحية، مع صعوبة أو استحالة 
 .لتباعد البدني واالجتماعي للحد من تفشي الوباءا

ما  بالمائة من السكان، 12تبلغ نسبة ذوي اإلعاقة وأصحاب الهمم في المنطقة العربية نحو  -
هم بحاجة لعناية واجبة ومستحقة كان يجري االجتهاد  مليوناً  ٥0إلى  4٥يعني أن نحو 

جيه لسير عكس االتجاه إزاء إعادة تو لبلوغها قبل األزمة، وتبدو هناك مخاطر متزايدة في ا
 .الموارد، وخاصة الموارد الصحية

ر مليون تحت خط الفق 80، بينهم مليوناً  1٧0تبلغ معدالت الفقر في بلدان المنطقة نحو   -
ا ومخاطر المدقع، وعلى هذا القطاع االجتماعي الكبير أن يفاضل بين مخاطر الموت جوعً 

جراءات العزل والتباعد البدني، " في سي19 - الموت بفيروس "كوفيد اق الحجر الصحي وا 
ز يدخر رغيف خب عن أثار ذلك المرتقبة على األمن االجتماعي، فإن هذا القطاع لن وفضاًل 

 .دوات الوقاية الصحيةألتوفير المطهرات و 
مليون نسمة في سياق تردي أوضاع سياسية وأمنية ناتجة عن  1٥0يعيش نحو  -

مسلحة في سبعة بلدان عربية، ويشكل خطر الموت بنيران االضطرابات والنزاعات ال
 .المتحاربين أولوية أكثر أهمية من مخاطر انتشار فيروس كورونا

في وطالبة طالب  مليون 102 أدت األزمة إلى تجميد العمليات التعليمية بما يشمل نحو -
سي لس لعام درا عن مخاطر االنتقال السمراحل التعليم األساسي والثانوي والجامعي، وفضاًل 

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

نزلي سكوا تزايد معدالت العنف المأكدت األمم المتحدة عبر السكرتير العام وعبر وكالة اإل -
عنف ضد المرأة والعنف ضد األطفال والعنف ضد ا، بما يتضمن خاصة القليميً ا  ا و عالميً 

ن بريل/نيساأهر شعمال الخدمة المنزلية، وأشار تقرير لمركز "بصيرة" عن استطالع رأي في 
 .بالمائة في العنف المنزلي 11الرتفاع بلغ نحو  2020

، 2020لفا في مطلع العام أ 8٥0ربية يناهز عالمن المقدر أن عدد المحتجزين في السجون  -
بالمائة  4٥اكمة، ونحو حا قيد التحقيق والمن نصف هؤالء على األقل محبوسين احتياطيً وأ

ا قد تجاوزوا فترة سنتين وبما يصل لنحو خمسة سنوات في واحدة من من المحبوسين احتياطيً 
 20ح بين او ر تتا، باإلضافة إلى التكدس في االحتجاز بنسب أسوأ اإلشكاليات القانونية عالميً 

ا، وهو ما ينذر بمخاطر في تطبيق التباعد البدني ا عربيً بلدً  12بالمائة في  ٧0لى بالمائة إ
بلدان عربية  6داخل مقار االحتجاز، وال تزال تدابير العفو واإلفراج الشرطي التي تمت في 
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يل من أهميتها( تتم في إطار السير كالمعتاد بالمعدالت المتعارف عليها في لتقال)دون 
 .السنوات السابقة

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

ود ر القيذا ما أتيح لها المجال، آخذين بعين االعتباإالعربية قادرة على توفير إسهامات أكبر 
ئية تشاركت الحكومات العربية في فرضها على المجتمع المدني بصورة عشوا ئياللالمتزايدة ا

خالل السنوات األربعة األخيرة، بينما تقدر بعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة 
يق المتراكمة أنه يمكن لحوار جدي بين الحكومات العربية والمؤسسات الكبرى أن يمهد الطر 

 .مةد األز ممع المدني زيادة اسهاماته، خاصة مع التوقعات بطول ألمعالجات أكبر تتيح للمجت
ة ا متزايدزمة الراهنة، تظهر المؤشرات أن االحتالل اإلسرائيلي يمارس ضغوطً في سياق األ -

ا برغبات انتقامية بعد التطور المهم على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مدفوعً 
ثرها ة الدولية، وقد أنتجت ضغوط وحمالت االحتالل ألمالحقة الجرائم امام المحكمة الجنائي

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

طبت فعالية خا ١2، وعقد المنتدى نحو 20١١لمنظمة منتدى حوارات عربية في مايو/أيار ا ستأس
 .األزمات الكبرى في المنطقة العربية على فترات متباعدة

ديات التح وعلى صلة بالتحديات الراهنة، تعتزم المنظمة عقد حلقة جديدة من المنتدى لمناقشة هذه
 .حث في إبداعات جديدةوسبل التصدي لها ومعالجة األزمات والب

لمدني بمشاركة نخبة من قادة المجتمع ا " 2020 يونيو/حزيران 6ينعقد المنتدى في يوم السبت 
 .وحقوق اإلنسان في البلدان العربية
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