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 توطئة: 

ي  
 
حقوق اإلنسان هي مجموعة من الحقوق المتأصلة ف

اإلنسانية   ي  و الكرامة 
حاالت  الت  ي 

 
ف إال  تقييدها  يجوز  ال 

ي  
ا للضوابط الت 

ً
 قتضيها الوضع. ي استثنائية معينة ووفق

، لجأت غالبية الدول  19غير أنه بعد انتشار وباء كوفيد 
ي تراجع حماية  

إىل اتخاذ تدابير و إجراءات صارمة تسببت ف 
ال و حقوق  بعض  ي  األساسية 

ف  حت   مسبوق  غير  بشكل 
تعتي   كانت  ي 

الت  الغربية  نموذجا  الدول  ام  ناجحا    الحي 
 الحقوق والحريات العامة.  

تحولت األزمة  فلقد  ونتيجة لذلك وبدون أدن  شك،  
ي ظل  

ي يواجهها العالم ف 
جائحة  انتشار هذه ال الصحية الت 

 . أيضا  إىل أزمة حقوق اإلنسان 

 : أهداف المؤتمر 

ي  يهدف  
هذا المؤتمر إىل دراسة واقع حقوق اإلنسان ف 

الحتواء جائحة  من قبل الدول  ضوء اإلجراءات المتخذة  
  ، 19كوفيد

ً
ح حلوال من أجل الخروج بتوصيات فعالة تقي 
ي تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة  

عملية تساهم ف 
ي أوقات األزمات.   

 وكرامة األفراد ف 

 : إشكاليات المؤتمر 

أثرت   .1 الحتواء  الكيف  المتخذة  جائحة  تدابير 
وحماية  عىل    19كوفيد ام  اإلنسان  حقوق  احي 

 ؟ المختلفة
ي  الضمانات  ماهي   .2

وحماية  ال الدول  وفرتها  الت  ام  حي 
 حقوق وحريات مواطنيها؟ 

تضمن   .3 ي 
الت  والوطنية  الدولية  اآلليات    امتثال ماهي 

حقوق   اتفاقيات  بموجب  الدولية  اماتها  اللي   الدول 
ي أوقات األزمات اإلنسان
 ؟ ف 

 : محاور المؤتمر 

المؤتمر   محاور  قوق  ححماية  وآليات  واقع  ستتناول 
ي ضوء إجراءات احتواء جائحة كوفيد

، وعىل  19اإلنسان ف 
 وجه الخصوص: 

 والسياسية.  الحقوق المدنية   .1
   . االجتماعيةو  الحقوق االقتصادية  .2
 . حماية الفئات الضعيفة .3
ي التعليم .4

 . الحق ف 
ام  اآلليات الوطنية والدولية لتعزيز   .5 حقوق  وحماية  احي 

ي أوقات األزماتاإلنسان 
 .  ف 
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ف المحددة  المعايير 
، أو بمداخلة مخترصة   تثير نقاط  )ثالثة صفحات(  العلمي
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ي   •
النشر ف  المستوفية لمتطلبات  سلسلة  تنشر األبحاث 
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