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 الشبيهة والبيئات المخيمات ذلك في بما اإلنسانية،  الحاالت في 19-كوفيد لفاشية واالستجابة التأهب عمليات نطاق توسيع: توجيهات مؤقتة 1

    .(2020نيسان/أبريل  1)آخر زيارة للرابط:  ، 2020 مارس/آذار 17 الوكاالت،  بين المشتركة الدائمة اللجنة بالمخيمات، 

-ee.org/system/files/2020https://interagencystandingcommitt
-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID
-%20Camps%20and%20Camp-19%20for%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20

like%20Settings.pdf. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20for%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20Camps%20and%20Camp-like%20Settings.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20for%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20Camps%20and%20Camp-like%20Settings.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20for%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20Camps%20and%20Camp-like%20Settings.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20for%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20Camps%20and%20Camp-like%20Settings.pdf
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 1)آخر زيارة للرابط: ، 2020مارس /آذار 18، منظمة الصحة العالمية، (19-كوفيد) كورونا فيروس مرض بشأن للجمهور نصائح 2 

  public-for-2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel  .(2020نيسان/أبريل 

https://syria.liveuamap.com/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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 1)آخر زيارة للرابط: ، 2019حزيران/يونيو  22"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، السوريين غذاء تهدد القمح لمحاصيل واسعة حرائق"  3

 ./ال-غذاء-تهدد-لقمحا-لمحاصيل-واسعة-حرائق/sy.org/ar-https://stj .(2020نيسان/أبريل 

 26"، مبادرة اإلصالح العربي، كورونا فيروس ثم قيصر،  وقانون اللبنانية األزمة: المتزايدة االقتصادية سوريا مصائبجهاد يازجي: " 

-سوريا-مصائب/reform.net/ar/publication-https://www.arab .(2020نيسان/أبريل  1، )آخر زيارة للرابط: 2020آذار/مارس 

 ./األ-المتزايدة-االقتصادية
 ينايركانون الثاني/ 28 ، ( أوتشا) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب ،  السورية العربية الجمهوريةفي  اإلنسانية المستجدات آخر 4

 (.2020نيسان/أبريل  1)آخر زيارة للرابط: ، 2020

/reliefweb.int/files/resources/FINAL%20VERSION%20HUMANITARIAN%20UPDATE%https://reliefweb.int/sites
20NO.%208.pdf. 

 1)آخر زيارة للرابط: ، 2020آذار/مارس  16"، هيومان رايتس واتش، كورونا فيروس لمخاطر عرضة أكثر المحتجزون: سوريا "  5
 .https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/16/339572 .(2020نيسان/أبريل 

https://stj-sy.org/ar/حرائق-واسعة-لمحاصيل-القمح-تهدد-غذاء-ال/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/مصائب-سوريا-الاقتصادية-المتزايدة-الأ/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/مصائب-سوريا-الاقتصادية-المتزايدة-الأ/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINAL%20VERSION%20HUMANITARIAN%20UPDATE%20NO.%208.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FINAL%20VERSION%20HUMANITARIAN%20UPDATE%20NO.%208.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/16/339572
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 النزاعات،  بحوث برنامج. السياسة مذكرة". الصحية الرعاية على وقدرتها سوريا استجابة: 19-كوفيد جائحة" زكي،  ومحشي،  .مازن غريبة،  6

(  2020نيسان/أبريل  1، )آخر زيارة للرابط: 2020 المتحدة المملكة لندن،  السياسية،  والعلوم لالقتصاد لندن كلية

http://eprints.lse.ac.uk/103841/1/CRP_covid_19_in_Syria_policy_memo_published.pdf  
، منظمة الصحة "19-كوفيد" جائحة عن المتوسط لشرق العالمية الصحة لمنظمة اإلقليمي المدير المنظري،  أحمد للدكتور األسبوعي البيان "  7

(  2020نيسان/أبريل  1)آخر زيارة للرابط: ، 2020آذار/مارس  27العالمية، 

statement.html-19-covid-director-http://www.emro.who.int/ar/media/news/regional  

http://eprints.lse.ac.uk/103841/1/CRP_covid_19_in_Syria_policy_memo_published.pdf
http://www.emro.who.int/ar/media/news/regional-director-covid-19-statement.html
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"، كورونا فيروس مرض انتشار لمنع الجهود تكثيف مع للخطر شخص ألف 460 يعرض سوريا شرق شمال في الرئيسية المياه محطة انقطاع "  8

https://www.unicef.org/press-(  2020نيسان/أبريل  1، )آخر زيارة للرابط: 2020آذار/مارس  23يونيسف، 
ramp-efforts-risk-people-460000-puts-syria-northeast-station-water-key-onreleases/interrupti  

https://www.unicef.org/press-releases/interruption-key-water-station-northeast-syria-puts-460000-people-risk-efforts-ramp
https://www.unicef.org/press-releases/interruption-key-water-station-northeast-syria-puts-460000-people-risk-efforts-ramp
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