
 

قائمة مرجعية لعنارص حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خالل حاالت طوارئ 

 الصحة العامة

ورة التضاُمن الدولي أكثر ِمن أي وقٍت مضر 
 رصر

 
 
 
 
 

ب عىل أزمة "كوفيدال تستطيع الحكوم
ُّ
" الصحية، وتحتاج المجتمعات إىل 19-ات وحدها التغل

ك.  ي الُمشتر
ّ
شبكات مدنية قوية للعمل جنًبا إىل جنٍب مع الحكومات ألجل مواجهة هذا التحد

ي والدوىلي لتعزيز قدرتنا الجماعية عىل مواجهة آثار 
باإلضافة إىل ذلك يجب دعم التمويل الوطن 

19-جائحة كوفيد  
 

 
مات 

ّ
ي والدولي لمنظ تتم إتاحة التمويل األجنب 

ما الجمعيات غثر  ي ال سيَّ
المجتمع المدنر

ي تخدم 
ي الب 

ة وفئات المجتمع المدنر الرسميَّ

ا للخطر، وتمتنُع 
ً
ض ا وتعرُّ

ً
كان األكثر تهميش السُّ

الدول عن أية أعماٍل تعسفيٍة أو غثر قانونيٍة 

ي من تل
مات المجتمع المدنر

َّ
ك تحرم منظ

 الموارد

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

م الجهات الدولية المانحة تسهيالت 
ِّ
قد
ُ
ت

 مختلفة من الدعم 
ً
لسداد التكاليف وأنواعا

طويل األمد أو التمويل األساسي بهدف ضمان 

ي عىل مواجهة 
مات المجتمع المدنر

ّ
قدرة منظ

اٍل 19-مرض "كوفيد تحديات  " عىل نحو فعَّ

نعم ال ا  ينطبقال  جزئيًّ

تعمل المؤسسات المالية الدولية عىل تعبئة 

الموارد لدعم اإلعانات الفورية لمكافحة 

ر  البطالة ودعم الدخل الذي يحتاج إليه ماليير

وا وظائفهم، باإلضافة إل 
َ
د
َ
ق
َ
ال الذين ف العمَّ

دعم الحكومات وبالتشاور مع المنظمات 

النقابية إلنشاء برامج حماية اجتماعية قوية 

 من وقع األزمات المستقبلية تخفيفلل

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

 

ي المجتمع الدولي الدور الرئيسي 
درك الدول فر

ُ
ت

مات المجتمع 
ّ
يه العديد ِمن منظ

ِّ
الذي تؤد

ي مواجهة تحديات مرض "كوفيد
ي فر
-المدنر

ي إطار حالة 19
ي فر
ر المدنر ّ م بحماية الحثر ر

" وتلث 

 19-الطوارئ الخاصة بمرض كوفيد

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

ص دون داٍع قدرة 
ِّ
قل
ُ
ي ت
ر الب  لغر جميع القوانير

ُ
ت

ي عىل الح
صول عىل التمويل المجتمع المدنر

ي والدولي   األجنب 

نعم ال ا  ال ينطبق جزئيًّ

 


