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 أبرز التطورات

 األزمة النزاع في يدعو جميع أطراف باإلجماع قراراً تبنى مجلس األمن الدولي فبراير /شباط 22يوم  في

 لتوفيرعبر خطوط النزاع وعبر الحدود  ،سليم المساعدة اإلنسانية دون عوائقتبمرور وفي سوريا للسماح 

وطالب القرار على وجه الخصوص جميع . الخدمات اإلنسانية لجميع السكان الذين هم بحاجة للمساعدة

ي المناطق لألسلحة فالستخدام العشوائي بما في ذلك عدم ا ،األطراف بوقف الهجمات ضد المدنيين

والقصف الجوي باستخدام قنابل البراميل المحشوة، كما يدعو  الميدانيالمأهولة بالسكان، مثل القصف 

ويعكس قرار  .ياالمناطق المأهولة بالسكان في جميع أنحاء سورالقرار إلى الرفع الفوري للحصار عن 

االمتثال لمزيد من اإلجراءات ضد األطراف المتنازعة في حال عدم في اتخاذ ا مجلس األمن أيضاً النيَّة  

. يوماً  03القرار كل  تطبيقاتللقرار الذي يطلب أيضاً من األمين العام لألمم المتحدة أن يقدم تقريراً حول 

 ةلتقديم المساعدة اإلنسانيالجهود المبذولة لعربية السورية على أن ومن جانبها شددت حكومة الجمهورية ا

 .عبر الحدود يجب أن تحترم سيادة البالد

  فبراير بالقرب من مستشفى ميداني سوري يقع على مقربة من /شباط 20انفجرت سيارة مفخخة في يوم

 03شخصاً على أقل تقدير وإصابة  41السورية بمحافظة إدلب، وأسفر االنفجار عن مقتل " عتمة"بلدة 

عن هذا  المسؤوليةجهة من األطراف المتنازعة  تتبنى أيولم  .وسائل اإلعالم لتقاريرآخرين، وذلك وفقاً 

التي  ةالحدودي" باب السالم" بوابةفبراير انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من /شباط 23وفي يوم  .اإلنفجار

 حيث ب السالم الحدودي مع منطقة كيليس،يسيطر عليها الجيش السوري الحر في سوريا، عند معبر با

                                                                                           
 
1
 (USAID/OFDA) مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث /الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

2
 (USAID/FFP) مكتب الغذاء من أجل السالم / الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   

3
 (State/PRM)مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية   

 التمويل اإلنساني
 لالستجابة اإلنسانية في سوريا

2341 ولغاية 2342للسنة المالية    

دوالر  $370,986,181 USAID/OFDA1 

دوالر  $530,699,121        USAID/FFP2  

دوالر  $838,084,221        State/PRM3  

$1,739,769,523 
 المتحدة الواليات حكومة مساعدات إجمالي
 سوريا في اإلنسانية لإلغاثة( USG) األمريكية

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
لمالي   للسنة  ،9 رقم الوقائع نشرة 4102 فبراير/شباط 42                                            4102 ةا  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  9.3 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

 ديسمبر/األولكانون  – المتحدة األمم

1023 

مليون  6.5  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

 نوفمبر/الثاني تشرين – المتحدة األمم

1023  

مليون  2.5  
المجاورة للدول واؤالج سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 فبراير/شباط  – الالجئين   

755,587 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 فبراير/شباط  – الالجئين  

938,392 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 فبراير/شباط  – الالجئين  

619,642 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 فبراير/شباط  – الالجئين  

224,356 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 فبراير/شباط  – الالجئين  

134,534 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 فبراير/شباط  – الالجئين  

 

 

 

 أهم األحداث

 األمسسسسسن السسسسسدولي يتبنسسسسسى باإلجمسسسسساع  مجلسسسسسس

مشروع قرار يدعو إلى وصول المسساعدات 

اإلنسسسسسسسسانية دون عوائسسسسسسسسق إلسسسسسسسسى السسسسسسسسسكان 

 .المتضررين من النزاع في سوريا

  ارتفاع عدد المشسردين والنسازحين فسي مدينسة

رفسسسسسع المخسسسسساوف بشسسسسسأن التجهيسسسسسز ي ،حلسسسسسب

فسي الحسدائق واإلقامة، حيث يقيم العديد منهم 

دون طعام ومأوى أو حتى العامة والشوارع 

 .مالبس تكفل حمايتهم من الطقس
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اء االنفجار شخصاً على أقل تقدير قد لقوا حتفهم 21اإلعالم أن قدرت وسائل  وفي الوقت . خالل االنفجار أو متأثرين بجراح من جرَّ

الذي ال يمكن فيه لألمم المتحدة التحقق من مصادر المعلومات لتقديم أرقام دقيقة حول الخسائر، فإن الصراع في سوريا قد أسفر عن 

 .الماضيةالثالث األعوام الل خ حالة وفاة 433,333أكثر من 

  كالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين لوموقع قريب من مدرسة الزيتون التابعة  فبراير ضربت غارة جوية/شباط 41في يوم

ل الغربي من كيلومتراً إلى الشما 44التي تبعد " مزيريب" بلدةوتقع مدرسة الزيتون في  ."األونروا"الفلسطينيين في الشرق األدنى 

شخصاً، بينهم خمسة أفراد من  41أسفرت عن مقتل الغارة الجوية وتشير التقارير الواردة بأن  .مدينة درعا في جنوب سوريا

آخرين بينهم اثنين  23، كما أدت على أقل تقدير إلى جرح وإصابة "األونروا"من طاقم وكالة  ممرضة واحدةالطلبة الفلسطينيين و

وتأتي هذه الغارة الجوية بعد ثمانية أيام من االنفجار الذي جرح وأصاب . ي وثمانية أطفال من تالميذ المدرسةمن الطاقم التدريس

 .وفي نفس البلدة آنفة الذكر" األونروا"التابعة أيضاً لوكالة " ترعان"طفالً في مدرسة  13

 

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

 21في يوم  مدينة دمشقبحي اليرموك المحاصر إلى  من الدخولفيليبو غراندي " األونروا"المفوض العام لوكالة  تمكن 

لوكالة األونروا إلى حي اليرموك، الذي كانت سلطات الحكومة  المرور المتقطعةالسماح بخالل فترات وذلك ، فبراير/شباط

الحي بمثابة منطقة لالجئين الفلسطينيين في  ويُعدُّ هذا. 2340يوليو عام /ليه منُذ شهر تموزإالسورية قد قيدت امكانيات الدخول 

حاجة وهم جميعاً ب ،لمدنيينالجئ فلسطيني وعدد غير مؤكد من المواطنين السوريين ا 41,333حوالي  بأنهُ يضميقدر  حيثسوريا 

لطات الحكومة ثالثة أيام، أكدت سإلى سوريا والتي استمرت " غراندي"وخالل زيارة المفوض العام  .ةمساعدة اإلنسانيماسة لل

مما سيؤدي في نهاية  توسيع نطاقها،واإلنسانية إلى اليرموك إيصال المساعدات  جهود تسهيل السورية للسيد غراندي على مواصلة

الحكومة  فبراير، منحت/شباط 22في وفي اعقاب رحلة السيد غراندي . إلى الحيلالجئين الفلسطينيين المطاف إلى عودة آمنة 

َّما السماح للوكالة بالعمل انطالقاً من مبنى األونروا الذي السورية مرة أخرى  اإلذن لوكالة األونروا في الدخول إلى الحي، وال سيـ

من وقد تمكن موظفو األونروا . 2342ديسمبر /كيلومتر داخل حي اليرموك، وللمرة األولى منُذ كانون الثاني 4.1يقع على بعد 

وتجدر اإلشارة بأن الحكومة . ثالثة جهة   من أيغذائية على عاتقهم بالكامل، ودون تدخل تولي إدارة أخر عملية توزيع للمواد ال

، مما سمح لوكالة األونروا بتوزيع ما يناير/كانون الثاني 41منُذ حق المرور الجزئي إلى حي اليرموك السورية كانت قد منحت 

لمدة  ثمانية أشخاصالواحدة لسد حاجة أُسرة مكونة من  من حصص المواد الغذائية االسرية، حيث تكفي الحصة 0,133يقرب من 

من اإلمدادات من لقاحات شلل األطفال فضالً عن مجموعات أخرى  43,333الوكالة  قدمتأيام، وباإلضافة لذلك  43تصل لحوالي 

 .الطبية إلى السكان المتضررين

  فبراير، أن سلطات الحكومة السورية /شباط 20مص في يوم محافظ ح" طالل برازي"أوردت وسائل اعالم متعددة نقالً عن السيد

مدينة حمص القديمة إجالئهم من لغرض االستجواب بعد الحكومة فرد من الفتيان والرجال ممن أوقفتهم  23أفرجت عن 

 003سراح استجوبت وأطلقت  وباالستناد إلى األرقام التي قدمها السيد المحافظ فإن سلطات الحكومة السورية قد. المحاصرة

هؤالء وتفيد التقارير بأن . شخص آخر رهن االحتجاز 413شخص من الذكور لغاية هذا اليوم، ورغم ذلك فال يزال هناك حوالي 

 من البلدة القديمة في إطار عمليةتمَّ إجالئهم ممن  شخص 4,133 مجموعة مكونة من ضمنكانوا المفرج عنهم الرجال والفتيان 

من فبراير، وشملت إيصال وتوزيع كمية محدودة /شباط 0كانت قد بدأت في يوم  والتي ،ةإنسانية تحت إشراف األمم المتحد

، نظراً لعودة القتال هناك ،اإلمدادات الغذائية  .ثم انتهت بشكل مفاجئ بعد اسبوع  واحد 

 

 وسلع اإلغاثة الطارئة فصل الشتاء مساعدات

 لتوفير إمدادات جهات شريكة أخرى ودعم " اليونيسف"تحدة األمريكية بدعم منظمة األمم المتحدة للطفولة حكومة الواليات الم تقوم

وفي سياق ذلك تمكنت منظمة اليونيسف ولغاية  .لتوفير األجواء الدافئة لألسر وتلبية احتياجاتهم األساسيةاإلغاثة في فصل الشتاء 

قطعة من األغطية  421,333من أطقم المالبس الشتوية لألطفال و  413,333و  بطانية 133,333هذا اليوم من توزيع أكثر من 
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في جميع أنحاء سوريا خالل موسم الشتاء للعام  ،لتوفير امكانية العزل الحراري في المالجئ غير المؤهلة لذلك ،البالستيكية الواقية

لب، الرقة، حمص، إدلب، من محافظة ح وقد شملت بذلك حتى المناطق التي يصعب الوصول اليها في كل  ، 2340/2341

الهالل األحمر العربي وتعمل منظمة اليونيسف أيضاً جنباً إلى جنب مع وكاالت األمم المتحدة ومنظمة . ومحافظة ريف دمشق

مؤخراً من طفل ممن تمَّ اجالئهم  133ذلك من أشكال المساعدات إلى أكثر من  على تقديم المالبس الشتوية الدافئة وغير السوري

 .بلدة حمص القديمة

  تمكنت من 2340/2341من قبل الحكومة األمريكية خالل موسم الشتاء الجاري للعام تمكنت المنظمات غير الحكومية الممولة ،

شخص من المتضررين من الصراع في كل  من المناطق التي يسيطر  030,333تقديم مواد اإلغاثة واإلمدادات الموسمية ألكثر من 

المائة مما ب 01لمنظمات قد تمكنت من توزيع وكانت إحدى ا .ليها النظام واألخرى التي تسيطر عليها المعارضة في سورياع

شخص في كل  من محافظة حلب، حماة،  11,333، التي قدمت الفائدة ألكثر من الموسمية الطارئةبحوزتها من مواد اإلغاثة 

ومجموعات " المالءات" البطانيات والفرشنت منظمة أخرى من توزيع حين تمك ، فيطرطوسريف دمشق ومحافظة حمص، 

الرقة و دمشق و درعا و إدلب و  شخص في كل  من محافظة حلب و 421,333أخرى من لوازم فصل الشتاء على أكثر من 

هم مواصلة استخدام امدادات فإن المنتفعين يمكن، األقسى برداً من هذا الشتاءخالل األشهر  اإلمدادات من تقديموبالرغم  .الالذقية

أو إعادة استخدامها الحقاً حتى بعد  ،ية البالستيكية والمالبس الشتوية، بما في ذلك البطانيات واألغطحالياً  اإلغاثة الشتوية هذه

 .انقضاء موسم الشتاء

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة العامةو الشؤون الصحية

  فبراير والتي أجرتها منظمة الصحة العالمية /شباط 2إلى  2التي استمرت من نتائج التطعيم لجولة التلقيح ضد شلل األطفال تشير

(WHO )أنهُ قد  ، تُشير النتائج إلىوبمشاركة منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة السورية ومنظمة الهالل األحمر العربي السوري

 وقد اعلنت منظمة الصحة العالمية. 41فل دون سن الخامسة في جميع المحافظات السورية الـ مليون ط 2.0تطعيم أكثر من  تمَّ 

 .حالة اصابة مؤكدة بمرض شلل األطفال في سوريا 21ومنظمة اليونيسيف ووزارة الصحة السورية ولغاية هذا اليوم أن هناك 

  4.1 تطعيم ما يقرب منالسوري ب لالئتالفمساعدات التابعة بقيادة وحدة تنسيق ال قوة العمل المعنية بمكافحة شلل األطفالقامت 

خالل الجولة  ،المعارضة في سبع محافظات شمال سورياالخامسة في المناطق التي تسيطر عليها  سن مليون طفل ممن هم دون

 .فبراير/شباط 0التطعيم والتي اختتمت في يوم الثانية من 

 إلى محطات معالجة وتصفية المياه في كل  من محافظة دمشق و الالذقية و ريف دمشق و  "الكلور"منظمة اليونيسف مادة  وفرت

 مليون شخص، كما تعمل المنظمة أيضاً على 2.1طرطوس، بهدف تحسين مصادر المياه الصالحة للشرب التي تقدم الفائدة لحوالي 

متطوعاً من  21وباإلضافة لذلك شارك . دُّ حاجتها للمياهفي المحافظات التي تشتإنتاج المياه المحلية إجراءات  تطوير مستوى رفع

تعزيز  بهدفلمدة خمسة أيام استمرت  ،اليونيسفمنظمة في دورة تدريبية تقودها منظمة الهالل األحمر العربي السوري مؤخراً 

فيما تعلق  االستجابة اإلنسانيةستساعد هذه الدورة التدريبية على تقوية القدرات الصحية لرفع مستوى و. الممارسات الصحية الجيدة

في المجتمعات وللفئات من الناس األكثر ضرراً للمشردين والنازحين داخلياً بنشاطات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

 .المستضيفة للنازحين

  فبراير، بتقديم أكثر /شباط 40إلى  42قامت إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من قبل الحكومة األمريكية في الفترة مابين

في جميع أنحاء شمال عملية جراحية بسيطة، في مرافق الرعاية الصحية األولية  113استشارة طبية أولية وحوالي  24,333من 

 وأجرت حوالي واإلصابات، استشارة طبية خاصة بالصدمات 22,033 أكثر من بتقديمكما قامت المنظمة المذكورة أيضاً . ياسور

في المناطق الشمالية واإلصابات  اتالصدممعالجة عملية جراحية بسيطة في مرافق  2,333وأكثر من  حرجةعملية جراحية  103

بما في من قبل الحكومة األمريكية جهودهم في توفير المستلزمات الطبية  الشركاء المدعومونوفي سياق ذلك يواصل . من البالد

طبية لدعم مرافق الرعاية الصحية األولية ومراكز المعدات الوزم تنظيم الصحة اإلنجابية ولوا( الصيدلية) ذلك مجموعات األدوية

 .يافي جميع أنحاء سور معالجة الصدمات واإلصابات

 صندوق األمم المتحدة للسكان  قام المعنيون في(UNFPA )فرد  04تدريب بوبالتعاون مع وزارة الصحة المصرية  ي مصرف

. مدينة القاهرة فيالتي تقدم خدماتها لالجئين السوريين  ،مابين أطباء وممرضين ممن يعملون في وحدات الرعاية الصحية األولية
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، وإحاطة موجزة حول حقوق األفراد االحتياجات الصحية لالجئين السوريينوأهمية حجم وتضمن التدريب التوجيه واإلرشاد حول 

كما شدد التدريب أيضاً على  .التحديثات فيما يتعلق بممارسات خطط تنظيم األسرة أخرضى، وكذلك مراجعة الالجئين والمر

والتماس الهواجس ، أساس الجنسوالتعامل مع حاالت العنف القائم على االستجابة كيفية االجتماعية والنفسية والطبية والجوانب 

 .في مصر الذين يسعون للحصول على الخدمات الطبية ونالالجئون السوريحول التحديات التي يواجهها  وردود الفعل

 

األمن الغذائيو التغذيةشؤون   

  أعرب برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة(WFP ) محدودية وصول زاء تدهور األوضاع اإلنسانية الناجمة عن إعن القلق

األمن  نعداماما يقرب من مليون شخص معرضون لخطر يوجد هناك حيث  المساعدات اإلنسانية إلى محافظتي الرقة و دير الزور،

ففي جنوب شرق . اجة ماسة وعاجلة للمساعدةبحيعتبرون ضمن قائمة من هم من بين هؤالء  فرد 233,333حوالي إن و الغذائي،

عد فرارهم من القتال الدائر ب ،بالقرب من مدينة الميادين شخص في مخيمات غير رسمية 4,003استقر حوالي محافظة دير الزور 

التي تواجهها المخيمات، بما في الظروف القاسية  تُبرزالتقارير األولية وقد الحظ برنامج الغذاء العالمي أن . في مدينة دير الزور

 .العدوىار وانتش عن تفشي األمراض الكافية ومياه الشرب النقية، فضالً ذلك االفتقار للخدمات األساسية مثل المالجئ المالئمة و

  إلى مدينة فبراير تمكنت الجولة األخيرة من عمليات النقل الجوي التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي /شباط 41مع حلول يوم

من الحصص الغذائية المخصصة لألسر والتي احتوت في  1,113القامشلي بمحافظة الحسكة، تمكنت من ايصال وتوزيع 

ونظراً للحجم الكبير لالحتياجات الغذائية . كيس من األرز 43,023 و ن مادة الطحينكيس م 1,233مضمونها على أكثر من 

 التيالحصص الغذائية مواد  تفريقبهدف يقوم برنامج الغذاء العالمي بتوزيع الشركاء في الحسكة ومحدودية األغذية المتوفرة، 

فإنها في حالة تفريق المواد الغذائية بينما شخص لمدة شهر واحد فقط،  03,333الدعم لحوالي الت التوزيع العادية احتوفر في 

بأن كميات وتشير تقارير برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة . في المناطق الحضرية والريفية منتفع 23,333حوالي ستقدم الدعم ل

األوضاع يستهدف البرنامج تغطيتها في هذه المحافظة، حيث ية التي بالمائة من النسبة اإلجمال 03التغطية تصل إلى أقل من 

 .د الغذائيةوارتفاع أسعار الموالتقييد امكانيات الوصول  نظرا تواجه حالة حرجةاإلنسانية 

 ين السوريين الجئكشفت النتائج األولية للمهمة األخيرة المشتركة بين الوكاالت وبقيادة منظمة اليونيسف لتقييم األوضاع الغذائية ل

. يعانون من سوء التغذية الحادطفل سوري من الالجئين في لبنان  2,333 ، كشفت عن أن ما يقرب منالذين يعيشون في لبنان

تتميز بسوء مرافق الصرف الصحي  ،يعاني الكثير منهم ظروف معيشية خانقة الجئ سوري 001,333لبنان أكثر من ويستضيف 

 .فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحيةومياه الشرب غير اآلمنة ومحدودية 

 فبراير في مصر، تمكنت من استهداف /تمكنت الخطط المعدة من قبل برنامج الغذاء العالمي لتوزيع قسائم المواد الغذائية لشهر شباط

وكان برنامج الغذاء العالمي قد وزع قسائم المواد الغذائية في كانون . يني من سورياالجئ فلسط 0,333الجئ سوري و  11,333

بالمائة من الناس المستهدفين  04، أو ما يعادل الجئ فلسطيني من سوريا 2,033الجئ سوري و  14,333يناير على حوالي /الثاني

ويمكن استخدامها في محالت التسوق  ،في الشهرحد للشخص الوا( مصري)جنيه  233وتبلغ قيمة كل قسيمة غذائية . بالتوزيع

ومن جهة أخرى يعمل برنامج الغذاء العالمي مع المفوضية السامية لألمم المتحدة . المتعاونة مع برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة

في قسائم المساعدات  نهالإلستفادة مكترونية مشتركة لالجئين السوريين من أجل تطوير بطاقة ال( UNHCR)لشؤون الالجئين 

 .الغذائية وغير الغذائية

 

 النازحين والمهجرين 

 النزوح الداخلي

 إلى إيجاد المأوى داخلياً ، سعى المشردون والنازحون بعد تصاعد حدة القتال والقصف الجوي على المناطق الشرقية من مدينة حلب

أو حاولوا العبور إلى تركيا من خالل معبر باب  من محافظة حلبإلى المناطق الريفية وفروا  الغربية من المدينة، المناطقفي 

 عددفقد أثار وفي الوقت الذي ال تزال فيه تقديرات األعداد تقريبية، . منطقة كيليس، وذلك وفقاً لألمم المتحدةالمتاخم لالسالم 

ظروف اإلقامة والمعيشة، حيث تفيد بشأن توفير المناطق الغربية من المدينة المخاوف في  233,333وصل إلى األشخاص الذي 

وال كبيرة من النازحين يقيمون في الحدائق العامة والشوارع دون طعام  أعداداً الغذاء العالمي لألمم المتحدة بأن  تقارير برنامج
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غالق المعبر وللسيطرة على تدفق النازحين داخلياً عمدت السلطات إلى ا. مالئمة لتقيهم من الظروف الجويةحتى مالبس مأوى وال 

على الفرار ، مما أجبر بعض األسر نقاط التفتيش األمنية وزادت عددبشكل متقطع الرابط بين األجزاء الشرقية والغربية من المدينة 

في مليون شخص بحاجة للمساعدة اإلنسانية  4.2ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن هناك أكثر من . ةإلى مناطق أخرى من المحافظ

برنامج الغذاء العالمي بسبب للمعنيين في تتضاءل أو تقل إمكانية المرور بالنسبة  حيث ،المناطق الريفية والشرقية من محافظة حلب

 .والقتالاستمرار حالة انعدام األمن 

 اللجوء والنزوح الخارجي

 تركيا

 دفع بأكثر دة الصراع بين جماعات المعارضةوزيا حول مدينة حلبمن داخل وفي  وخصوصاً  تصاعد القتال في شمال سوريا دفع ،

إلى جنوب تركيا خالل " ريهانلي"مواطن سوري إلى عبور الحدود من خالل معبر باب الهوى الحدودي مع منطقة  43,333من 

الالجئين المسجلين إجمالي عدد بلغ فقد  إدارة الطوارئ والكوارث التركيةووفقاً لرئاسة . فبراير/األيام العشرة األولى من شهر شباط

 41بدوره في تقديم المساعدة في ويقوم برنامج الغذاء العالمي . الجئ 240,333محافظات تركية أكثر من  43ات في في المخيم

شخص من المستفيدين خالل شهر  413,133المساعدة إلى تمكن من إيصال حيث لالجئين، تركي مخيم  22مخيم من مجموع 

 2341ويُشار إلى أن تركيا قد تلقت منُذ بداية العام . اتمن مجموع سكان المخيمبالمائة  21حوالي  فبراير، أو ما يعادل/شباط

 .شخص في بعض األيام 2,333إلى  4,333فقد وصل عدد الذين عبروا إلى تركيا مابين من الالجئين السوريين، أعداداً كبيرة 

 مخيم لالجئين في  40من المعلمين السوريين من  2,433أكثر من  قامت منظمة اليونيسف وبدعم من الحكومة األمريكية بتدريب

وعلى دعم الجهود  لألطفال المصابين بصدمات نفسية، الرعاية النفسية واالجتماعيةهذا التدريب الذي اشتمل على و. تركيا

ن في مدارس المخيمات في كل  من من األطفال المسجلي 12,333توفير الفائدة التعليمية ألكثر من من  التدريسية الجارية، قد تمكن

وباإلضافة لما تقدم ". ن ماراس، كيليس، مالطية، عثمانية ومحافظة شانلي أورفااتاي، كهرماأضنة، غازي عنتاب، ه"محافظة 

طفل نصفهم من الفتيات، وذلك  22,333بتوفير الدعم ألكثر من أيضا يقوم الشباب العاملون من منظمة اليونيسف المنتشرون هناك 

 .موقع من األماكن المخصصة الصديقة لألطفال في المخيمات التركية 40في  يمارسونهامن خالل األنشطة التي 

 األردن

 أشهر لثالثة تستمر بممارسة تدريبية  نيناير بدأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي/في أواخر شهر كانون الثاني

وستسمح هذه الممارسة التدريبية لمفوضية الالجئين في تحديد . للتحقق من صحة بيانات الالجئين بمخيم الزعتري في األردن

المساعدة الوصول إلى  لضمان أن يكون كل فرد يقيم في المخيم قادراً علىلإلفراد،  الضعف واحتياجات الحماية الفرديةمواطن 

وثائق الهوية السورية الخاصة بهم  استالمق من البيانات المسجلة سيتوجب على عائالت الالجئين التحق وكجزء  من عملية. اإلنسانية

مفوضية الالجئين لكل عائلة تم التأكد من صحة أوراقها شهادة اثبات تسجيل وبطاقة ذلك، ستقدم لضافة وباإل .من الحكومة األردنية

مي لألمم المتحدة، كما سيحصل كل فرد على كتيب خاص بمعلوماته الصحية تموينية غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العال

سيخضع األطفال دون سن الخامسة لفحص طبي وغذائي وخالل عملية التسجيل . الشخصية وبطاقة خدمة صادرة من الحكومة

 .فضالً عن حصولهم على اللقاحات الروتينية

 لبنان

 ولغاية هذا اليومفبراير /شباط 0مواطن سوري إلى منطقة عرسال في لبنان منُذ  42,133وصل ما يقرب من  ،وفقاً لألمم المتحدة ،

وبوصول الوافدون الجدد ارتفع . وذلك في أعقاب العمليات العسكرية في منطقة القلمون الغربية السورية القريبة من الحدود اللبنانية

جانبه قام من . هناك السكان اللبنانيين المقيمينوزاً بذلك عدد الجئ، متجا 11,333عدد الالجئين في منطقة عرسال إلى أكثر من 

من خالل إحدى جهات الشراكة  على العائالتائية ذالغالحصص طرود من  2,103لألمم المتحدة بتوزيع  برنامج الغذاء العالمي

صندوق األمم المتحدة لمواجهة قام أيضاً وفي  سياق متصل . شخص 42,333 إلطعام حواليتكفي هذه الحصص اإلنسانية، حيث 

. شخص 413,333حصة غذائية تكفي إلطعام  03,333طوارئ من األغذية تضمنت حوالي مخزونات بتجهيز الطوارئ 

أثارت األمم المتحدة المخاوف وباإلضافة للغذاء والمأوى والشؤون الصحية وشؤون المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، 

ال يمكن لسلطات تنفيذ القانون اللبنانية فرض سلطة القانون خيامهم في المناطق التي بنصب الالجئون  يقومبشأن الحماية، حيث 
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مواقع توطين مناسبة وتعيين شركاء محليين إليصال لتحديد وتعمل وكاالت األمم المتحدة مع الحكومة اللبنانية . وضمان األمن فيها

 .المساعدات اإلنسانية

 

إلى سوريا ( STATE)ووزارة الخارجية األمريكية ( USAID)المساعدات اإلنسانية المقدمة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1024للسنة المالية  ودول الجوار
1

 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

2
(USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/األمريكية الخارجية للكوارثمكتب المساعدات   

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة دوالر   سوريا األمن الغذائي والزراعة  1,000,000  

(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 
وإمدادات اإلغاثة، الحماية وشؤون النظافة  اللوجستيات

.والصرف الصحي العامة  
 

  10,133,333 دوالر سوريا

المتحدة إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم  
(UNDSS) 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(UNFPA) والحماية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان   2,133,333 دوالر سوريا 

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
والمياه  النظافة العامة، التغذية، الحماية، شؤون الصحة

.والصرف الصحي  
  22,000,000 دوالر سوريا

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  2,133,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 40,000,000 دوالر سوريا الصحة منظمة الصحة العالمية  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(USAID/OFDA) 
 99,000,000 دوالر  

 إحاطة موجزة
 تعهد الرئيس بشار األسد 2344 عام مارس/آذارشهر ب التظاهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في في اعقا ،

ومع ذلك فشلت اإلصالحات ولم تتحقق، وعندها بدأت القوات النظامية السورية الموالية للرئيس . بإجراء اصالحات تشريعية

 .الذي حمل الجماعات المسلحة على الرد لالنتقام بشار األسد باستخدام العنف لردع التظاهرات، األمر

  الخطة دعت، و2342 عام مارس/آذار 22تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة خطة سلمية وافقت عليها الحكومة السورية في 

مأهولة إلى وقف اطالق النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من المناطق ال

موضع التنفيذ بالكامل، بل استمرت االشتباكات بين القوات النظامية للحكومة السورية وبين قوات  توضع الخطةولم . بالسكان

 .المعارضة، كما تواصلت هجمات القوات الحكومية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكان

  ثة إشراف األمم المتحدة في سورياصوتت األمم المتحدة على عدم تجديد تفويض بع 2342 عام أغسطس/آب 42في يوم 

ولقد غادر جميع . في أنحاء البالدالعنف يونيو بسبب تصاعد مستويات /حزيران 42التي كانت قد علقت عملياتها في و

 .2342 عام أغسطس/العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آب المراقبين

 بمدينة الدوحة في قطر، شكلت فصائل المعارضة السورية مظلة  2342 عام نوفمبر/في اجتماع  عقد خالل تشرين الثاني

وقد ". االئتالف السوري"وُعرفت أيضاً باسم " االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"تنظيمية ُسميت بـ 

كانون  44لتحالف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري في بهذا ا( USG)اعترفت حكومة الواليات المتحدة 

بهدف تنسيق ( ACU)وبعد تشكيله بوقت  قصير أنشأ  االئتالف السوري وحدة تنسيق المساعدات . 2342 عام ديسمبر/األول

باإلضافة إلى  ويلتقي ممثلون من الحكومة األمريكية وجهات مانحة أخرى. المساعدات اإلنسانية المقدمة إلى سورياجهود 

وحدة تنسيق المساعدات لتبادل المعلومات بشأن االحتياجات التي تم منتظم مع  أساسعلى ( NGO)المنظمات غير الحكومية 

 .تحديدها والمساعدات الحالية والتي ُخطط لها، إلى جانب التحديات التي تواجه توفير المساعدات

  بالمائة يعيشون في دمشق والمناطق المحيطة  13بضمنهم أكثر من الجئ فلسطيني  113,333تستضيف سوريا ما يقرب من

حولها بشكل ملحوظ على الالجئين الفلسطينيين في سوريا،  وماولقد أثر القتال العنيف في مخيمات وأحياء الفلسطينيين  .بها

ئين الفلسطينيين المقدر عددهم بـ الالجبأن " األونروا"حيث تُقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

والمشردين النازحين من  203,333جراء النزاع، وإن هناك من بشكل مباشر الجئ قد تأثروا جميعهم تقريباً  113,333

كما تستضيف سوريا أيضاً ما  .الجئ فلسطيني فروا من سوريا إلى البلدان المجاورة 13,333، إضافة لحوالي داخل البالد

 .الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى 00,102يقدر بـ 
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(USAID/FFP) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 13,011,033 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية 3,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP)  الطوارئ اإلقليميةعمليات دوالر  العراق  2,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية 21,500,000 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية 20,500,000 

العالمي لألممبرنامج الغذاء   

 (WFP) المتحدة 
(EMOP) دوالر  تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية 7,000,000 

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/  مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات دوالر   105,345,900  

3 (STATE/PRM) الخارجية األمريكيةالسكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة  مكتب  

(ICRC)   اللجنة الدولية للصليب األحمر
، المياه والصرف الصحة، مواد اإلغاثة، المالجئ

وبناء القدرات االستيعابيةالعامة  الصحي والنظافة  
 سوريا، األردن،

 لبنان
دوالر   10,800,000  

(IOM) مواد اإلغاثة والنقل عبر الحدود المنظمة الدولية للهجرة 
العراق األردن،  

  لبنان، مصر
دوالر  3,600,000  

(UNFPA) حمايةالوبناء القدرات و العقلية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  
، تركيا بنان،ل

العراق،  األردن،  
دوالر   1,700,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(UNHCR) 

المياه  ،والتوطين المالجئ، ، إدارة المخيماتالحماية
، التعليم وإمدادات العامة والصرف الصحي والنظافة

 اإلغاثة

األردن،سوريا،   
تركيا، لبنان،  

، العراق، مصر
 ً  اقليميا

دوالر   104,033,000  

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
العامة  المياه والصرف الصحي والنظافةالتعليم، 

 وحماية األطفال

 لبنان، األردن،
 تركيا،

 العراق، مصر
دوالر  43,700,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
"األونروا"  

، المالجئ، المياه مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و
العامة والصرف الصحي والنظافة  

األردن، سوريا، 
 لبنان

دوالر  28,100,000  

(WHO) 400,000 دوالر تركيا الصحة منظمة الصحة العالمية  

(TBD) 10,000,000 دوالر لبنان الصحة شؤون لم يتم تحديدها بعد  

(STATE/PRM) دوالر  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 203,000,000  

 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

 1024إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  
$ 407,345,9006 

 التي قدمت إلى( STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية     

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية 
1

 
 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

2
(USAID/OFDA) لوكالة األمريكية للتنمية الدولية ا/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  

(الفاو) لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة  دوالر   سوريا األمن الغذائي والزراعة  1,000,000  

(NGO) الشركاء من المنظمات غير الحكومية 

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، 
الطبيعية  المخاطراللوجستيات وإمدادات اإلغاثة، 

المالجئ والتوطين وشؤون النظافة  والتكنولوجية، الحماية،
.والصرف الصحي العامة  

  200,016,769 دوالر سوريا

الشؤون  األمم المتحدة لتنسيق مكتب
(OCHA) اإلنسانية 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   3,000,000 دوالر سوريا 

 إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم المتحدة
(UNDSS) 

إدارة المعلوماتاإلنسانية و تنسيق الشؤون   500,000 دوالر سوريا 
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(UNFPA) 2,795,900 دوالر سوريا الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  

(اليونيسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة   
وشؤون مات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة الصحة والخد
.والمياه والصرف الصحي النظافة العامة  

  24,000,000 دوالر سوريا

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  4,350,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 14,000,000 دوالر سوريا الصحة منظمة الصحة العالمية  

 2,627,648 دوالر   نفقات الشؤون اإلدارية والدعم  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/األمريكية الخارجية للكوارثإجمالي مساعدات مكتب المساعدات   

(USAID/OFDA)  
 252,290,317 دوالر

(USAID/FFP) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب الغذاء من أجل السالم  

)NGO) مساعدات الغذائيةال  الشركاء من المنظمات غير الحكومية دوالر  سوريا   70,803,546  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 411,000,101 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  مصر عمليات الطوارئ اإلقليمية 5,279,294 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP)  الطوارئ اإلقليميةعمليات دوالر  العراق  9,835,629 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  األردن عمليات الطوارئ اإلقليمية 55,990,076 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم

 (WFP) المتحدة 
(EMOP) دوالر  لبنان عمليات الطوارئ اإلقليمية 72,207,374 

العالمي لألممبرنامج الغذاء   
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  تركيا عمليات الطوارئ اإلقليمية 19,303,727 

(USAID/FFP)  األمريكية للتنمية الدولية الوكالة/  مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات  378,151,121دوالر 

(STATE/PRM) األمريكية السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية مكتب  

(ICRC)   اللجنة الدولية للصليب األحمر
، المياه والصرف الصحي الصحة، مواد اإلغاثة، المالجئ

وبناء القدرات االستيعابيةالعامة  والنظافة  
 سوريا، األردن،

 لبنان
دوالر   27,600,000  

اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
(IFRC) األحمر 

وإمدادات اإلغاثةمساعدات فصل الشتاء   
 لبنان،
 تركيا

دوالر   3,900,000  

(IOM) مواد اإلغاثة والنقل عبر الحدود المنظمة الدولية للهجرة 
 األردن، العراق

  لبنان، مصر
دوالر  10,000,000  

)NGO)الشركاء من المنظمات غير الحكومية 

الصحة العقلية والدعم النفسي والصحة ، الصحة العامة

المعيشة وبناء القدرات، العنف القائم على ، شؤون اإلنجابية
المالجئ وإدارة الملفاتتوفير أساس الجنس،   

 األردن،

 لبنان،
  تركيا

دوالر   22,924,280  

(UNDP) العامة النظافةشؤون المياه والصرف الصحي و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوالر  لبنان  400,000 

(UNFPA) حمايةالوبناء القدرات و العقلية الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  
، تركيا بنان،ل

العراق،  األردن،
 مصر

دوالر   3,793,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(UNHCR) 

المياه  ،والتوطين المالجئ، ، إدارة المخيماتالحماية
، التعليم وإمدادات اإلغاثةالعامة الصحي والنظافة والصرف  

 األردن،
تركيا، لبنان،  

 العراق، مصر
دوالر   312,637,000  

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
(UNHCR) 

، المياه والصرف والتوطين، الصحة المالجئمواد اإلغاثة، 
العامة الصحي والنظافة  

دوالر   سوريا 58,170,000  

(فاليونيس)األمم المتحدة للطفولة  منظمة  
وحماية العامة  المياه والصرف الصحي والنظافةالتعليم، 

 األطفال

 لبنان، األردن،
 تركيا،

 العراق، مصر
دوالر  72,000,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
"األونروا"الفلسطينيين   

، المالجئ، المياه مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و
العامة والصرف الصحي والنظافة  

دوالر  األردن، لبنان 15,800,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
"األونروا"الفلسطينيين   

م، المياه والصرف التعلي، الصحةمواد اإلغاثة، الغذاء و
 الصحي والنظافة

  55,100,000 دوالر سوريا
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(WHO) 400,000 دوالر تركيا الصحة منظمة الصحة العالمية  

(STATE/PRM) دوالر  إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 582,724,280  

 ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(STATE)  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية 
$ 1,221,367,8186 

التي قدمت ( STATE)ووزارة الخارجية األمريكية ( USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية  إلى
1

 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إجمالي مساعدات دوالر   19,695,864  

 (USAID/FFP )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات  دوالر   47,000,000  

(STATE/PRM إجمالي مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ( دوالر   52,359,941  

 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية    
$ 119,055,805  

    
 (STATE)ووزارة الخارجية األمريكية  (USAID)إجمالي المساعدات اإلنسانية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

1024و  1021 و  1021المالية إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة   
$ 1,917,967,511 

 
 

  

1
 .2340مليون دوالر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  42.1تمَّ االلتزام بالتمويل بمبلغ  2342في السنة المالية ف. سنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
فبراير /شباط 27األموال المتوقعة أو التي تمَّ االلتزام بها فعلياً ولغاية يوم ( USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثمكتب يُمثل تمويل  

2341. 
0
من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة التابعة لوزارة الخارجية  2341ها في السنة المالية وسيتم االلتزام ب 2340مليون دوالر أعلن عنها في السنة المالية  43يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

 (.State/PRM)األمريكية 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

 إلى  إن الطريقة األكثر فاعلية التي يمكن أن يعتمدها الناس في المساعدة بجهود اإلغاثة هي من خالل مساهمتهم بتقديم التبرعات النقدية

وهناك قائمة من المنظمات اإلنسانية التي تستقبل التبرعات النقدية لالستجابة . المنظمات اإلنسانية التي تقوم بتنفيذ عمليات اإلغاثة

 www.interaction.org: االلكتروني التالي الموقعويمكن اإلطالع عليها في . عية في جميع أنحاء العالميللكوارث الطب

  وهذا ما )ألنها تسمح للمهنيين المعنيين بشراء المواد المطلوبة بالضبط وحسب الحاجة وتُشجع حكومة الواليات المتحدة التبرعات النقدية

ين مثل طرق المواصالت وأوقات العامل)تخفيف العبء على الموارد الشحيحة فضالً عن  ،(يحدث غالباً في المناطق المتضررة

حيث يمكن نقل األموال بسرعة ودون الحاجة إلى تكاليف نقل، وكذلك دعم اقتصاد المنطقة المنكوبة وضمان تقديم ( ومساحات التخزين

 .غذائياً وثقافياً  ،بيئياً المساعدة المالئمة 

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات أدناه: 

 

  1.202.821.1999+ أو االتصال على   www.cidi.org : مركز معلومات الكوارث الدولية -

   www.reliefweb.int :االلكتروني التالي الموقعيمكن االطالع على معلومات أنشطة اإلغاثة للمجتمع اإلنساني في  -

 

 

 

 

 

 

على الموقع ( USAID/OFDA)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  / ت األمريكية الخارجية للكوارثالمساعدامكتب نشرات  وتظهر 

 :الرسمي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أدناه
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work 

                                                
 

http://www.interaction.org/
http://www.cidi.org/
http://www.cidi.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work

