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#ِبَيِد_الالجئني )ByRefugees#( – يف زمن )ف-كورونا-19(

َنَظَم مركز دراسات الالجئني، بني مايو/أيار ويونيو/حزيران من سنة 2020 سلسلَة ُمدارََساٍت )حلقات دراسية( أدارَها حول ‘تقوية االستجابة 
وامُلَموِّلون،  السياسات،  يف  األثر  وأصحاب  املزاولون،  وفيهم  امُلدارُِسوَن،  وَنَظَر  )ف-كورونا-19(’.  جائحة  يف  الالجئون  يقودها  التي  اإلنسانية 
واملستجيبون املجتمعيُّون )وأكرث هؤالء من الالجئني(، نظروا لرَيَوا كيف يستجيب الالجئون لألزمة الحارضة؟ وكيف ميكن أن يدعمهم الفاعلون 
الخارجيُّون؟ ثم نظروا يف الذي ميكن أن يكون إلنشاِء رضوٍب باقية يف الحوكمة التشاركية اإلنسانّية. وأّما ناِظُموا السلسلة فهم: شذى الريحاوي، 
أنيال نور، ونجيبة َوازَاَفاُدس، ومصطفى عليو )من الشبكة العاملية املَُقوَدُة ِبَيد الالجئني(، وألكسندر ِبتس، وأندونيس مارِدن )من مركز دراسات 

http://bit.ly/RSC__YouTube :الالجئني(. ومن شاَء تسجيالت املحارضات امُللَقاة بالشابكة وجدها يف

 James.Milner@carleton.ca ِجْمس ِملِن 
ُمديُر مرشوع، يف شبكة البحوث يف مشاركة الالجئني املحلّية 

 https://carleton.ca/lerrn

 nooranila@hotmail.com أنيال نور 
ُعْضُو اللجنة التوجيهّية، يف الشبكة العاملية املَُقوَدُة ِبَيد الالجئني 

 www.globalrefugeelednetwork.org

 najeeba.w.coordinator@gmail.com نجيبة َواَزاَفاُدس 
عضٌو مؤّسس، يف الشبكة العاملية املَُقوَدُة ِبَيد الالجئني وشبكة 

@APNORefugees آسيا واملحيط الهادي لالجئني

 zigashanepascal@gmail.com َبْسَكال ِزْيغاِشني 
، يف مبادرة يوَرْيز من أجل إفريقيا   ُمديٌر تنفيذيٌّ

 )URISE Initiative for Africa(

 https://uriseforafrica.org

1. انظر التقارير التي أصدرها رشكاء شبكة البحوث يف مشاركة الالجئني املحلّية، َحْوَل 
 السياق املحّي يف األردن، ولبنان، وكينيا، وتنزانيا 

http://carleton.ca/lerrn/covid-19-updates-from-our-partners
 UNHCR )2020( ’Age, Gender and Diversity Considerations – .2

 COVID-19‘
)اعتبارات السّن والجندر والتنّوع: )ف-كورونا-19((
 www.refworld.org/docid/5e84a9dd4.html

 UN )2020( Global Humanitarian Response Plan .٣ 
bit.ly/UN-Global-Plan-COVID19-2020 )خّطة االستجابة اإلنسانّية العاملية(

 www.globalrefugeelednetwork.org/pledge/ .4
٥. انظر مثاًل:

 bit.ly/LERRN-Refugee-Participation-Kakuma-Nairobi; 
bit.ly/RSC-Refugees-Social-Protection-Kenya-Uganda

 Global Refugee-led Network )2019( Meaningful Refugee Participation as .6
 Transformative Leadership: Guidelines for Concrete Action

)املشاركة الجدية النافعة لالجئني من حيث هي قيادة تحويلّية: مبادئ توجيهّية للعمل 
bit.ly/GRN-Refugee-Participation-Guidelines-2019 )امللموس

7. نرشت نسخة من هذه املقالة أول مرّة تحت عنوان ‘ِبَيد الالجئني من أجل الالجئني: 
ٌل ُمبّكر( وما بعده’ يف مدّونة مراقبة  قيادة الالجئني يف زمن ))ف-كورونا-19(: تأمُّ

)ف-كورونا-19(، التي تتبع ملركز كَلْدُور، يف 20 أبريل/نيسان 2020  
bit.ly/Kaldor-Refugee-Leadership-200420

َدْعُم ما َتُسوُقُه األدّلة من االستجابات لـ)ف-كورونا-19(
و دومينيكو تاباسُّ

الوباء  َيْشتدُّ يف سياق جائحة  ُمعّقٌد، ولكّن تعقيده  أمٌر  امُلضيِّفِة  امُلهّجريَن وامُلجتمعاِت  َجْمع معطيات 
واملنهجّية،  الَجْمع،  يف  االبتكار  عىل  تحثُّ  الجائحة  َوْقع  تقدير  إىل  الحاجة  أّن  عىل  )ف-كورونا-19(. 

والتحليل، وتشارك الخربة.

يف منتصـف شـهر مايو/أيـار 2020، ُأْبِلـَغ بحالَتني مصابَتني 
بـ)ف-كورونـا-19( يف مخّيـم الالجئـني ِبُكْكـس بـازار، يف 
بنغالديـش. فأحـدَث الخـرب قلقـاً كثـرياً لِـاَم يحتملـه األمر 
عليهـا  التـي  املعيشـة  أحـوال  ففـي  ُمخّربـة.  آثـاٍر  مـن 
ُ انتشـاَر  امُلهّجـرون مـن الّسـامت التـي متيُِّزهـا مـا ُيَيـرسِّ
الفـريوِس رسيعاً، فالكثافة السـّكانية يف مخّيامت الالجئني، 
وصعوبـة الوصـول إىل الخدمات الصحّيـة، وأموٌر موجودٌة 
مـن قبـُل: سـوء تغذية وسـوء صّحة ومـوارد مالّيـة قليلة. 

ــهور  ــة، يف الش ــوُع اإلصاب ــن ُوُق ــِه م ــُغ ب وكان امُلبّل
بــني  )ف-كورونــا-19(،  لجائحــة  األوىل  األربعــة 
فالتقديــر  ذلــك،  قليــٌل جــّداً. ومــع  امُلهّجريــَن 
ــٌد  ــري ُمقيَّ ــياق التَّهج ــرض يف س ــوع امل ــق لوق الدقي
باســتمرار ظاهــرٍة معروفــة منــذ مــدة طويلــة: ندرة 
مــا يوثــق بــِه وُيتــاح للعاّمــة مــن معطيــات األحوال 
ــرون، داخــَل املخّيــامت  املعيشــة التــي عليهــا امُلهجَّ

ــا.  وخارَجه
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الخصائص  ــُض  ــْع َب جــعــَل  فقد 
املعّينة يف املرض الحاجَة إىل َجْمع 
أكرث  وتحليلها  رين  امُلهجَّ معطيات 
الخصوص  ُتصّعب عىل  إذ  أهمّيًة. 
عّدة من ممّيزات )ف-كورونا-19( 
كلِّ  يف  الحقيقّي  انتشاره  تقدير 
حّتى  ُتْدرَس،  السّكاِن  من  طائفٍة 
املتقّدمة.  االقتصادات  بــالد  يف 
فأعراض املرض شائعٌة يف كثري من 
األمراض األخرى، وقد ال يظهر عىل 
نسبة مرتفعة من املصابني أيٌّ من 
ماتوا  مّمن  وكثري  املرض،  أعراض 
يعانون  كانوا  بالفريوس  بإصابتهم 
خطريًة  صحّيًة  أحــواالً  ذلك  قبل 

كامنة. فقاد ذلك كثرياً من الخرباء إىل الدعوة إىل تعزيز 
َجْمع املعطيات وتحليلها، لبناء ُنُظٍم يوثق بها أكرث، قابلة 
أجراها  عها. وتشري دراسة  وتوقُّ العدوى  لرَْصِد  للمقارنة، 
باحثون من كلية األعامل بلندن1 إىل أّن امتحاَن عينات 
االجتامعية  خصائصهم  وتسجيَل  السّكان،  من  عشوائية 
والسكانّية، واالستدالَل بالخصائص التي يكرث احتامل أن 
الفرد أو املجتمع كّله أو عدمها، ميكن أن  تتوّقع إصابة 
تؤلَِّف مقاربًة صحيحًة لتقليل انتشار الفريوس، ثم تقليل 

الوفيات يف آخر املطاف. 

الفحص واملوارد

إّن هذه اإلسرتاتيجية ملثريٌة لالهتامم، ولكّنها تعتمد عىل 
الوطنّية  الصحّية،  السلطات  َقْبيٍّ مهمٍّ جّداً: قدرة  رشٍط 
واملحلّية، عىل إجراء عدٍد كاٍف من الفحوص، يستوعب 
الرشط  بهذا  الوفاء  ميكن  وال  السكان.  من  ممثّلة  عينًة 
عدد  أكرب  اليوَم  تعالج  التي  البالد،  من  كثري  يف  ُبُيرْسٍ 
تقدير عدد  بال شّك،  الصعب،  فيها. ومن  امُلهّجرين  من 
الفحوص التي أجريت يف كلِّ بلٍد، ولكن ما بني األيادي 
من املعلومات يشري إىل أّن بعض البالد التي ُتضيُِّف أكرث 
رين أجرت أقّل عدد من الفحوص بالنسبة  عدٍد من امُلهجَّ
شّلتها  بالٌد  الِبالِد  وكثرٌي من هذه  إنسان.  مليون  كلِّ  إىل 
وتعاين  طويلة،  ملّدة  السيايّس  االستقرار  وعدم  النزاعات 
مثاالً  خذ  التمويل.  يف  شديد  َنْقٍص  من  الصحّية  نظمها 
آخر  يف  كانت  التي  السودان،  جنوب  حالة  ذلك  عىل 
 ٣00 وفيهم  ٍر،  ُمهجَّ مليويَن  من  ألكرث  موطناً   2018 سنة 

أّن  األخرية،  للتقارير  ووفقاً  التقريب.  عىل  الجٍئ  ألف 
الصحّي  النظام  يف  يكن  مل   ،2020 أبريل/نيسان  يف شهر 
س، و24 رسيراً يف وحدات  يف البلد إال أربعة أجهزة تنفُّ
مليوناً،   11.7 العدد  يبلغون من  لسّكان  امُلرّكزة،  العناية 
الصحّية  الخدمات  إىل  سبيٌل  نصفهم  من  ألكرث  ليس 
أّدت  املنطقة،  يف  األخرى  البالد  يف  الحال  وكام  األولّية.2 
أزمة )ف-كورونا-19( إىل اشتداد سوء الوضع االجتامعّي 
واالقتصادّي امُلعّقِد من قبِل األزمة، فانعدام أمٍن غذاّئ، 
السياقات  ويف  هناك.  منترشٌة  كّلها  وَفْقر،  تغذيٍة،  وُسْوُء 
وغري  املبارشة  الكلفة  تكون  مثل هذه،  املوارد  الضعيفة 
السجالت  َجْمَع  إّن  بحيث  الفحوص  إلجــراء  املبارشة 
بني  بـ)ف-كورونا-19(  اإلصابة  عن  ومعلومات  الصحّية 
إّن  ثم  اإلطالق.  عىل  إجراؤه  ممكٍن  غري  أمٌر  رين  املهجَّ
للجائحة وإلسرتاتيجيات تقليل انتشارها عواقب مهّمة يف 
رين.  َجْمِع املعطيات عىل صعيد الفرد واألرسة بني املهجَّ
مثال ذلك: أّن تقييد السفر والحاجة إىل تقليل االّتصال 
املعطيات  جمع  عىل  القدرة  بشّدٍة  عّوقتا  االجتامعّي 

باستعامل طرق املقابلة الشخصية العادّية وجهاً لوجه. 

القامئة  املصاعب  ُسوَء   ، حدٍّ إىل  تزيد،  العقبات  وهذه   
أصاًل قبل الجائحة. فكثرياً ما يعمل املعينون اإلنسانيُّون 
املقّيدة  الطوارئ  سياقات  يف  التَّهجري  يف  والباحثون 
باملعطيات. ولذا، كانت الحاجة إىل اّتخاذ قرارات مبنّية 
للَجْمع  وتطويرها،  مبادرات  إنشاء  تتطّلب  األدّلة  عىل 
َمْفتوَح  امُلنّظم، والتحليل الصحيح ونرش املعطيات نرشاً 

هاهنا العاملون الصحيُّون يقفون يف الجبهة األمامية، مبركز العزل والعالج الذي افتتحته املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أخرياً، يف ُكْكس 

بازار، ببنغالديش، يف مايو/أيار من سنة 2020.
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املعطيات  مركز  هو  ذلك  عىل  األمثلة  وأحد  املصدر. 
املشرتكة يف الهجرة القرسية بني البنك الدويّل واملفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وهو تعاوٌن بني 
جودة  تحسني  إىل  يهدف  األطراف،  متعدديت  مؤّسسَتني 
السياسات  قــرارات  لَدْعم  الجزئية،  املعطيات  وكمية 

القامئة عىل األدّلة واالستجابة ألزمات التَّهجري يف العامل.٣

تحديد  إىل  املشرتكة  املعطيات  مركز  دعوة  جانب  وإىل 
دعا  ــاًل،  أص املــوجــودة  العمل  ُسَنِن  وأفضل  املعرفة 
آثار  لتحليل  الباحثنَي داخَل شبكته إىل تحديد خططهم 
النتائج أن أزمة  رين. وأظهرت  امُلهجَّ )ف-كورونا-19( يف 
يف  ٍع  ُمرْسَ إضايّف،  جهد  َبْذل  إىل  أّدت  )ف-كورونا-19( 
ّبْذلِه، إلجراء امُلبَتَكر من أساليب البحث وَجْمع املعطيات. 

تكييف منهجّيات البحث

تشري االستجابات التي جمعها مركز املعطيات املشرتكة، 
إضافًة إىل مالحظات يف املنهجّيات التي أطلقها الفاعلون 
اآلخرون يف هذه املّدة، إىل أّن استطالع الرأي العايل التواتر، 
بالهاتف، ميّثل طريقًة من طرق ّجْمع املعطيات، طريقًة 
املقابالت  إجراء  يف  املصاعب  بسبب  شيوعاً  أكرث  صارت 
املؤسسات،  من  العديد  ثّم  من  فكّثفت  الشخصية. 
إّن  االّتجاه. ثم  الجهد يف هذا  َبْذَل  الدويّل،  البنك  ومنها 
معطيات الهواتف الجّوالة، بعد أن ُتجرََّد من كلِّ ما قد 
ميكن  مناسباً،  جمعا  وُتْجمع  أصحابها  ُهوّية  بِه  ُتعرَُف 
ولقد  رين.  املهجَّ ل  تنقُّ أمناط  تتبُّع  يف  أيضاً  ُتسَتعَمَل  أن 
األهمّيَة  ل  التنقُّ قياس  املعطيات عىل  قدرة هذه  َبَلَغْت 
رين  يف األحوال الحارضة، للحاجة إىل تقويم اندماج امُلهجَّ
االجتامعّي واالقتصادّي، وتوازن بينها وبني مستويات ما 

قبل الجائحة. 

يف  للتِّقانات  النطاق  الواسع  االستعامل  ويكسب  هذا، 
ورصدها،  الحركة  تتبع  ويف  وتحليلها،  املعطيات  َجْمع 
ُز وسيلًة لَكْبِح انتشار  َة َدْفٍع يف املستوى العاملي، فَترْبُ ُقوَّ
َخَطٍر،  احتامَل  هذا  إّن يف  ثم  وتقليله.  )ف-كورونا-19( 
هو اشتداد سوء الفروقات بني استجابات البالد املتقّدمة 
وترخص  الجديدة،  التِّقانات  إىل  الوصول  يسهل  )حيث 
كلفته(، وبني البالد النامية. وفوق ذلك، فإّنه يثري بعض 
الرّقمّية  املعلومات  ِن  ــزْ َخ بطريقة  املتعلقة  األسئلة 
ومعالجتها. ويف هذا الصدد، فللقطاع اإلنسايّن ِمامَّ ميكن 

للمفوضية  وميكن  الكثري.4  اليء  الخربة  من  يقّدمه  أن 
والفاعلني  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
توجيهية،  ومبادئ  َعَمٍل  ُسَنَن  أنشؤوا  الذين  اإلنسانّيني، 
أفكاراً  ُتْخِرَج  أن  الحساسّية،  كثرية  املعطيات  ملعاملة 
عميقًة مفيدًة يف املناقشة، وهذا من مصلحة الحكومات 
عىل  يقتص  وليس  العامل،  أنحاء  جميع  يف  واملؤّسسات 

رين. البلدان التي ُتضيُِّف املهجَّ

وأيضاً، فُتْستعَمُل اليوم التِّقانات الحديثة يف متارين أخرى 
ملا يف )ف-كورونا-19(  اإلنسانّية  الربامج  استجابة  لتدير 
من تهديد. وتظهر مجتمعات جديدة يف الّشابكة لتشارك 
املعطيات، واملعلومات، وُسَنن العمل الفضىل، بني املزاولني 
)ف-كورونا-19(  منصة  ذلك  ومن  اإلنسانّيني.  والفاعلني 
 ،)COVID-19 Humanitarian Platform( اإلنسانّية٥
وتهدف إىل تيسري تبادل املعرفة املتعلقة بالخربة امليدانية 
يف زمن جائحة الوباء. وميكن أن يعني َبْذُل الجهد التعاويّن 
هذا عىل التغلب عىل بعض ما ُيقيُِّد َجْمع املعطيات من 
أن تعتمد عىل االستعامل الواسع النطاق لِتَقانات الّشابكة 
األمر  الجهد هذا الحتمل  بْذُل  فلوال  الجّوالة،  والهواتف 
َخَطَر االستبعاد املنهجّي ألفقر املجتمعات وأكرثها عزلة 
من استطالع الرأي ذي الصلة، ويف آخر األمر، االستبعاد 

من الوصول إىل املوارد املالّية واملادّية.

تقويم اآلثار اإلضافّية

عىل  التكيُّف  يف  األَْخُذ  يقتص  ال  الحاالت،  من  كثري  يف 
البحثّية  األسئلة  يشمل  ولكن  املعطيات،  َجْمع  ُطــُرِق 
أن  ميكن  مناسباً،  جمعاً  املعطيات  ُجِمَعت  فإن  أيضاً. 
إمكاَن  يديها  بني  الجائحة  سّببتها  التي  الصدمة  تقّدم 
تقدير الحال، فكيف ُيؤّثر كل من املرض واإلسرتاتيجيات 
االجتامعية  الخصائص  يف  ــار،  اآلث مبختلف  الوقائية، 
فقد  امُلضيَِّفة؟  واملجتمعات  رين  امُلهجَّ عند  والسّكانّية 
رضب الفريوس بطرق مختلفة املجتمعات التي تشرتك يف 
كثري من الخصائص املشرتكة، ومثل ذلك، أّن إسرتاتيجّيات 
االستيعاب باّتباع بروتوكوالت وإسرتاتيجّيات مختلفة قد 
َذت. وستؤّثر هذه الفروق يف عيشة األفراد املترّضرين،  ُنفِّ
املثال.  سبيل  عىل  والتعلُّم،  التوظيف  فرص  حيث  من 
عىل  القامئة  املعيشة  مسارات  مقارنة  تفسح  أن  وميكن 
املعطيات التفصيلّية، آلثار الجائحة يف هذه املتغرّيات، أن 
ُترَبَط بعوامل أخرى. ثم  ُتْعزََل عن اآلثار التي ميكن أن 
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َز طلَب متويلك إلنجاز بحثك أو برنامجك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

يريد املمّولوَن أن َيَرْوا كيف ستنرش ما ينتج عن بحثك ويخرج منه ويستفاد بِه من دروس، فَيِصَل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل ما للبحث من َوْقع. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة )منها مبالغ كثرية ومنها مبالغ قليلة( إلعداد الربامج والبحوث، فاستفاد 

امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً.

ل من  َع ِنطاَق َنرْشِ ما ُيَتحصَّ لعّلك ُتدِرُج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، فُتوسِّ

َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل َوْقعه وانتشاره ووصولِه إىل حيث يحسن له أن يصل.  مرشوعك وتزيَد َوْقَعه. إذ ميكننا أن نزوِّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

إّن َبْذَل الجهد يف البحوث هو أيضاً ُيكرَّس اليوَم لتقدير 
زمان  الزمان،  هذا  يف  رين  املهجَّ تجاه  السلوك  ات  التغريُّ
ينعدم فيه األمن االجتامعّي واالقتصادّي. وإذ قد كانت 
ُينِشُئ  فقد  شديدة،  اقتصادّية  أزمة  إىل  ُمؤّديًة  الجائحة 
رين.  املهجَّ عىل  التمييز  أو  األجانب  رَُهاِب  أعامل  ذلك 
يف  إفادة  أمّيا  مفيداً  اآلثار  هذه  قياس  يكون  أن  وميكن 
َوْضع السياسات، ملَْنع انتشار هذه الرضوب من السلوك 

يف أزماٍت مستقبلية. 

ومع انتشار الفريوس، أطلقت املنظامت الدولية نداءها 
للتمّول ابتغاَء حامية أكرث الناس مواِطَن َضعٍف يف العامل. 
السامية لألمم املتحدة لشؤون  أّن املفوضية  مثال ذلك: 
الالجئني زادت من نداءها للحصول عىل املال، من 2٥٥ 
مليون دوالٍر أمرييّك إىل 74٥ مليوَن دوالٍر أمرييّك. ويف 
من  العامل  كّل  يف  الحكومات  فيه  تواجه  الذي  الوقت 
الَحرْية والشبهة ما مل يسبق لهام مثيل، ُيحتاُج إىل رعاية 
كان  ولذا،  وُتوّزع.  ص  وُتخصَّ املوارد  ُتَداُر  بحيث  إضافّية 
قرارات  تزويد  يف  حاساًم  أمراً  ثة  امُلحدَّ املعطيات  وجود 
إدارة املوارد هذه باملعلومات، إضافًة إىل قرارات املتعلقة 

بالسياسات التي تّتخذها حكوماٌت محلّية ووطنّية. 

 tabasso@unhcr.org و  دومينيكو تاباسُّ
مركز املعطيات املشرتكة يف الهجرة القرسية بني البنك الدويّل 

 واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

bit.ly/WBG-UNHCR-JDC

كلُّ ما ورد من آراٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبها وقد ال تستوي 
هذه اآلراء وآراء مركز املعطيات املشرتكة أو املؤسسات التي 

متّوله.

 Surico P and Galeotti A )2020( ’The economics of a pandemic: the case .1
 of Covid-19‘

)اقتصادّيات جائحٍة من الجوائح: حالة )ف-كورونا-19((
 bit.ly/Surico-Galeotti-COVID-19

 International Rescue Committee )2020( COVID-19 in humanitarian .2
 crises: a double emergency,

))ف-كورونا-19( يف األزمات اإلنسانّية: طوارئ مزدوجة(
bit.ly/IRC-COVID-19-Humanitarian-Crisis

٣. ُينّظُم مركز املعطيات املشرتكة اليوَم، من بني أعامٍل أخرى، مؤمتره السنوّي الثاين يف 
 الهجرة القرسية. وهاهنا الدعوى إىل املشاركة باألوراق العلمّية: 

bit.ly/JDC-2nd-conference.
 Zwitter A and Gstrein O J )2020( ’Big data, privacy and COVID-19 .4
 – learning from humanitarian expertise in data protection‘, Journal of

 International Humanitarian Action 5)4(
)املعطيات الكثرية الهاّمة، والخصوصّية و)ف-كورونا-19(: التعلُّم من خربة العاملني يف 

 ميدان العمل اإلنساينّ يف حامية املعطيات(
bit.ly/Zwitter-Gstrein-COVID19-Big-Data-2020

www.covid19humanitarian.com .٥

https://www.fmreview.org/ar/issue64
mailto:tabasso@unhcr.org
https://bit.ly/WBG-UNHCR-JDC
https://bit.ly/Surico-Galeotti-COVID-19
https://bit.ly/IRC-COVID-19-Humanitarian-Crisis
https://bit.ly/JDC-2nd-conference
https://bit.ly/Zwitter-Gstrein-COVID19-Big-Data-2020
http://www.covid19humanitarian.com
ell3sf
FMR CC articles


