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 تأثير مدونة وتحديثات المبادرة:
فيروس كورونا في الشرق األوسط

وشمال أفريقيا

 



آثار مكافحة الوباء على حركات التغيير

  2020-04-3 |نديم حوري

ال يمكن ألحد أن يتنبّأ بالتأثير الكامل لوباء ”كورونا“ الذي ينتشر في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا، لكن هناك ثالث قضايا تستحق االهتمام. كانت منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا بالفعل أكثر المناطق التي تعاني من الالمساواة مقارنة بباقي

األجزاء من العالم. 

مصائب سوريا االقتصادية المتزايدة: األزمة
اللبنانية وقانون قيصر، ثم فيروس كورونا

ازدادت آفاق االقتصاد السوري قتامةً في األشهر األخيرة بحلول األزمة اللبنانية، وسن 2020-03-26 | جها د يازجي
قانون قيصر، واآلن انتشار فيروس كورونا. تبحث هذه الورقة في تأثير هذه التحديات

الجديدة على االقتصاد السوري والسوريين بشكل عام. في حين يصعب تقييم أثرها
التراكمي في هذه المرحلة، سيظل سكان سوريا يعتمدون بشكل كبير على الجهود

اإلنسانية الدولية. ويتوقف مستقبل هذه الجهود في حد ذاتها على البلدان المانحة
الرئيسية التي من المرجح أن تخرج من وباء فيروس كورونا منهكة اقتصاديا.

كوفيد-19: على حكومات منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية
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السجناء و المحتجزين

في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) الذي تم تعريفه كحالة طوارئ 2020-03-24 | بيان
الصحة العامة محل االهتمام الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية، نحن المنظمات
الموقعة أدناه، نعرب عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وبينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات
اإليجابية لحماية مواطنيها, اليزال مقيدي الحرية تحديدا في الدول ذات الموارد

المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص.
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.
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