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أزمة صحیة وأزمة  -من أزمتین متداخلتین یُعانون وحول العالم نیسا  الناس في منطقةكان ، فبرایر/ شباط منذ منتصف شھر 
. الفایروس من سلم أي دولة في المنطقة أو في العالمت، لكن لم ران أكبر عدد من الحاالت المصابةوقد شھدت تركیا وإی. اقتصادیة

مناطق تلك وتشمل . نیسا أكثر عرضة للخطر من بقیة مناطقھي ، ولكن بعض المناطق تلف عدد المصابین من بلد إلى آخریخو
 .الحرب في لیبیا وسوریا والیمن ومخیمات الالجئین في األردن ولبنان والضفة الغربیة وقطاع غزة

 
 ة تحتیة طبیةوبنیحدودة م مواردا والیمن لیبیا وسوریلدى كل من ، فإن بین المیلیشیات المختلفةالجاري باإلضافة إلى القتال و

 ً بل قضت لھجوم مباشر من تعرّ قد الثالثة الدول ن المستشفیات والمرافق الطبیة األخرى في ، فإوفي الواقع. محدودة أیضا
ً تُ و. المتناحرةالفصائل  ً  شیر منظمة الالجئین الدولیة إلى سوریا باعتبارھا سببا أكثر من ھناك  ، مشیرة إلى أنللقلقیدعو  رئیسیا

إلى الرعایة الصحیة األشخاص أولئك  معظمویفتقر داخلي. نازح ملیون  6.5نحو وفروا من البالد قد ملیون شخص  5.6
یعیش  ثاالجتماعي والنظافة الشخصیة حیالتباعد قد یكون من الصعب اتباع التوجیھ األساسي بشأن ف، عالوة على ذلك. والكافیة

 ً  .في مخیمات مكتظة وغیر صحیة الالجئون والمشردون غالبا
 
، لفلسطینیةالسلطة اوتُكافح . في قطاع غزة والضفة الغربیةكورونا یروس افتفشي تُنذر بخطر محتملة أزمات نقاط  ھناك أیضاً و

 المكتظ بالسكان قطاع غزةلكن و، لحد من تفشي المرضمن أجل ا، بوسائل محدودة من الضفة الغربیة %40تحكم حوالي التي 
 .من الزمان أكثر من عقدمنذ  ینفعالوإغالق السكان ھناك تحت حصار یعیش . ومثل حالة أكثر إثارة للقلقیُ 
 
 .، وھناك شكوك كبیرة حول تأثیرھا على حیاة الناس وسبل عیشھمأزمة ال مثیل لھافإن تلك ھي ، على الصعید االقتصاديو
تواجھ العدید  ،باإلضافة إلى ذلك. و، وفعالیة تدابیر االحتواء وتطویر العالجات واللقاحاتیروسایعتمد الكثیر على وبائیات الفو

 .، والتي تتفاعل جمیعھا بطرق معقدةوانھیار في أسعار السلع األساسیةأزمة صحیة وأزمة مالیة  -اآلن أزمات متعددة الدول من 
اضطراب اقتصادي حدوث في ) 19-فایروس كورونا (كوفید تسبب جائحةت، الخسائر المدمرة في صحة اإلنسان باإلضافة إلىو

انخفاض أسعار النفط والسلع األساسیة وانخفاض الطلب المحلي والخارجي  -كبیر من خالل صدمات العرض والطلب المتزامنة 
رق كان لدى العدید من دول الشوقد . ةالمالیة وتعطل سالسل اإلنتاج والعرض العالمیالشروط وانخفاض ثقة المستھلك وتشدید 

وقد تسبب انخفاض . 2020طالة كبیر بین الشباب قبل أن تبدأ أزمة فیروس كورونا في أوائل عام األوسط بالفعل معدل ب
 نیسا. المصدرة للنفط في توجیھ ضربة قویة للعدید من الدول في منطقةالدول السیاحة والتحویالت المالیة من 

 
ا عن التوقعات االقتصادیة في منطقة الشرق األوسط وآسی تقریراً أبریل، أصدر صندوق النقد الدولي شھر نیسان / في منتصف و

. 2020عام في  %2.8إلى  2019عام في  %1.2أن ینخفض النمو في المناطق من صندوق النقد الدولي بویتوقع . الوسطى
دوق النقد ، یتوقع صنز االنتعاشحفّ اسة العالمیة التي تُ یروس وجھود السیامع تراجع التھدیدات من الفوھو أنھ ھنا والخبر السار 

من أجل تعاون إقلیمي ودولي وجود ھناك حاجة إلى و. 2021عام في  %4إلى ویرتفع في المناطق  االقتصادبأن ینمو الدولي 
 .األزمات الصحیة والمالیة واستئناف النمو االقتصاديتلك لتغلب على ا
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