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 االنفجارات –لبنان 
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 إجمالي تمويل الجهود اإلنسانية من حكومة الواليات المتحدة
مكتب المساعدات اإلنسانية التابع 

 دوالًرا 15,267,951 2, 1للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 

 دوالر 3,794,200 3وزارة الدفاع 2020ألعمال اإلغاثة في لبنان للعام المالي 
 

 4دوالًرا 19,062,151 اإلجمالي 
 

 
 (.  USAID/BHAمكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) 1
الغذائية المقدمة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث سابقًا يشمل التمويل اإلجمالي المقدم من مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية المساعدات اإلنسانية غير  2

 وكذلك المساعدات الغذائية العاجلة من مكتب الغذاء مقابل السالم سابقًا.
 وزارة الدفاع األمريكية 3
رة التابع لوزارة الخارجية األمريكية مليون دوالر ُمقدًَّما عن طريق مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ومكتب السكان والالجئين والهج 41.6ال يتضمن هذا المبلغ اإلجمالي تمويالً تكميلي ًا تبلغ قيمته نحو  4

الشركاء الحاليون لمكتب السكان  التمويل الُمقدَّم من مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ألعمال إغاثة الالجئين في لبنان.  وقد أعادلفيروس كورونا المستجد واإلغاثة منه أو  لدعم أعمال االستعداد للتصدي

 .آب )أغسطس( 4لهم لتلبية حاجات األفراد المتضررين من االنفجارات التي وقعت يوم والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية توجيه أعما

  مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية

م الدعم إلى منظمة كاريتاس  ، والصليب (Caritas)الدولية يُقدِّ

، (LWR)األحمر اللبناني، ومنظمة اإلغاثة اللوثرية العالمية 

وبرنامج األغذية العالمي، بهدف تقديم المساعدات الغذائية 

والصحية ومساعدات اإليواء وخدمات المياه والصرف الصحي 

والصحة العامة إلى السكان المتضررين من االنفجارات التي 

 آب )أغسطس(. 4وقعت يوم 

منظمة ( األمم المتحدة للطفولةUNICEF تُفيد بأن ما يقرب )

طفل يحتاجون إلى خدمات الدعم النفسي  600,000من 

 واالجتماعي بسبب تلك االنفجارات.

 بناية تحتاج إلى التدخل إلتاحة خدمات المياه  1,600نحو

والصرف الصحي والصحة العامة، ومنها إعادة توصيلها 

 يب خزانات للمياه فيها.بشبكات اإلمداد بالمياه وترك

180 

اء االنفجارات التي  قتيالً جر 

 آب )أغسطس( 4وقعت يوم 

 في بيروت

 

آب )أغسطس(  -الحكومة اللبنانية 

2020 

6,500 

مصاب نتيجة االنفجارات التي 

 آب )أغسطس(  4وقعت يوم 

 في بيروت

 

آب )أغسطس(  -األمم المتحدة 

2020 

300,000 
فرد يستهدف مكتب المساعدات  

اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية 

 الدولية تقديم المساعدات الغذائية إليهم

 

آب  -الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 2020)أغسطس( 

 171,600 

 فرد تأثروا نتيجة الضرر الذي 

 لحق منازلهم

 

آب )أغسطس(  -األمم المتحدة 

2020 

 نظرة على الموقف

 4صحيفة الحقائق #

 2020للعام المالي 
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 أبرز التطورات

 طفل يحتاجون إلى خدمات الدعم النفسي واالجتماعي بسبب االنفجارات 600,000نحو 

طفل،  1,000آب )أغسطس( في العاصمة بيروت إلى إصابة نحو  4وقعت يوم  أسفرت االنفجارات التي

طفل آخرين، وفق  100,000بينما كان للمنازل التي تضررت أو ُدمِّرت بسبب تلك االنفجارات أثرها في 

ي ما تُفيد به األمم المتحدة.  ويبلغ إجمالي عدد األطفال الذين يحتاجون إلى خدمات الدعم النفسي واالجتماع

آب )أغسطس(، بحسب تقديرات منظمة األمم المتحدة للطفولة،  4في أعقاب االنفجارات، التي وقعت يوم 

طفل.  ولإلغاثة من ذلك، خصصت منظمة األمم المتحدة للطفولة، خط ًا ساخنًا إلسداء  600,000نحو 

م بذلك خدمات الدعم النفسي المشورة والدعم النفسي االجتماعي وعدًدا من المساحات اآلمنة لألطفال، لتُقدِّ 

من األطفال وُمقدِّمي خدمات الرعاية، وذلك حتى مطلع شهر أيلول )سبتمبر(  1,410واالجتماعي لنحو 

أيلول  9آب )أغسطس( و 4منظمة إنسانية، في المدة ما بين  20الجاري.  وإلى جانب ذلك، نجحت نحو 

فرد، ومنهم  3,200م النفسي واالجتماعي إلى )سبتمبر(، في تقديم خدمات الصحة الذهنية وخدمات الدع

 أطفال، وما زالت الجهود متواصلة لتوسعة هذه البرامج، وفق ما تُفيد به األمم المتحدة.

 

 سيدة وفتاة، وتثير المخاوف بشأن حمايتهن 81,000آثار االنفجارات تطول 

 15تتراوح أعمارهن ما بين  سيدة وفتاة 81,000آب )أغسطس( آثارها الضارة في  4كان النفجارات يوم 

فتاة في سن المراهقة؛ وهو ما زاد من الحاجة إلى التدخل لحمايتهن، ومن ذلك  24,000عاًما، ومنهن  49و

خدمات اإلغاثة من العنف القائم على النوع االجتماعي، وفق ما تُفيد به األمم المتحدة.  وذلك في حين تقل 

م الخدمات المتكاملة، ومنها خدمات الصحة النفسية وخدمات نسبة مراكز الرعاية الصحية األولية ال تي تُقدِّ

الدعم النفسي واالجتماعي واإلحالة إلى عمليات إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي، عن 

مركًزا أُجِري تقييمها في بيروت.  وتتواصل المساعي المبذولة لمعالجة الشواغل المتزايدة  55% من 50

أيلول )سبتمبر(، وفق ما أفادت به األمم المتحدة، قدَّمت  9و 2لحماية؛ ففي المدة ما بين يومي بشأن ا

فرد، وذلك بتوعيتهم بشأن العنف القائم على النوع  6,700المنظمات اإلنسانية المساعدة إلى أكثر من 

التدخل المجتمعية فرد بأعمال  2,700االجتماعي وأعمال التخفيف من حدة األخطار، وساعدت كذلك نحو 

 فرًدا بتقديم خدمات اإلغاثة من العنف القائم على النوع االجتماعي. 480لحماية األطفال، ونحو 

 

د  بناية تحتاج إلى أعمال التدخل إلتاحة خدمات المياه والصرف الصحي والصحة  1,600التقييم يُحدِّ

 العامة

أُجِري تقييمها، على أنها في حاجة إلى أعمال  بناية 5,740بناية، من بين  1,600حدَّدت جهات اإلغاثة 

التدخل إلتاحة خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة، ومنها إعادة توصيلها بمنظومة اإلمداد 

بالمياه وإصالح خزانات المياه التالفة، وذلك حتى مطلع شهر أيلول )سبتمبر(، وفق ما أفادت به األمم 

عادت الجهات المعنية بخدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة تركيب المتحدة.  واستجابةً لذلك، أ

أيلول )سبتمبر(، وفق ما  9فرًدا، وذلك حتى يوم  7,990وصالت شبكة إمدادات المياه لدى ما يقرب من 

ع الشركاء المعنيون بخدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة،  أفادت به األمم المتحدة.  وقد وزَّ

مجموعة من مستلزمات النظافة الشخصية على العائالت  4,870ضافة إلى ذلك، ما يقرب من باإل

خزان مياه  870المستضعفة من المتضررين من االنفجارات، وتولت منظمة األمم المتحدة للطفولة تركيب 

خزان  30في المنازل المتضررة، وذلك حتى مطلع شهر أيلول )سبتمبر(.  وركَّبت منظمات اإلغاثة نحو 

 مياه في المستشفيات المتضررة من االنفجارات بقصد تيسير إمدادها بالمياه.

 

 

 

  

 التسلسل الزمني

 2020آب )أغسطس(  4

وقوع انفجارات متزامنة في أحد 

مرفأ بيروت المستودعات قرب 

 في لبنان.

 2020آب )أغسطس(  5

 السيدة دوروثي شيا 
(Dorothy Shea) سفيرة ،

الواليات المتحدة إلى لبنان، تعلن 

حالة الكوارث في لبنان بسبب 

اآلثار اإلنسانية التي خلفتها 

 االنفجارات.

 2020آب )أغسطس(  7

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

لمساعدة في تنشر فريق اإلغاثة ل
( DARTحاالت الكوارث )

ك فريق إدارة اإلغاثة  وتُحر 
(RMT المتمركز في واشنطن )

العاصمة.  مكتب المساعدات 

اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية يُعلِن، أيًضا، عن 
مليون  15.1تقديم مبلغ قيمته 

دوالر لصالح أعمال اإلغاثة 

 العاجلة في بيروت.

 2020آب )أغسطس(  10 

وصول السيد جون بارسا  
(John Barsa) القائم بأعمال ،

مدير الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، إلى بيروت لتأكيد التزام 

حكومة الواليات المتحدة بتلبية 

 احتياجات الشعب اللبناني.

 2020آب )أغسطس(  9

وقف أعمال البحث واإلنقاذ في 

جهود المناطق الحضرية وتوجيه 

اإلغاثة إلى تقديم المساعدات 

اإلنسانية العاجلة للمتضررين من 

االنفجارات، بناًء على طلب 

 الحكومة اللبنانية.

 2020آب )أغسطس(  14

األمم المتحدة تطلق نداًء عاجالً 

لدعم األعمال اإلنسانية وأعمال 

 إعادة اإلعمار.

 2020آب )أغسطس(  21

الدولية الوكالة األمريكية للتنمية 

ح فريق اإلغاثة للمساعدة في  تُسرِّ

حاالت الكوارث وفريق إدارة 

اإلغاثة نتيجة تحول التركيز في 

 جهود اإلغاثة إلى إعادة اإلعمار.
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 استجابات الحكومات الوطنية والدولية والحكومة األمريكية
 

 األمن الغذائي

ا كبيًرا في لبنان قبل  ا تلك االنفجارات التي  4كان األمن الغذائي هم ً آب )أغسطس(، وزاده فوق الهمِّ هم ً

% من إمدادات البالد من الحبوب، وفق ما تُفيد به األمم 85دمرت صوامع مرفأ بيروت التي كانت تُوفِّر 

ت اإلغاثة اإلنسانية ال تتوقع حدوث نقص في الغذاء؛ إذ أدت أعمال اإلصالح إلى المتحدة.  على أن جها

توسعة قدرة مرفأ بيروت واستئنافه أعماله التجارية سريًعا وللمرة األولى منذ وقوع تلك االنفجارات.  

 طن متري من 12,500ويُضاف إلى ذلك أن أول شحنة مقدمة من برنامج األغذية العالمي، وتبلغ نحو 

غت في وحدات تخزين متنقلة في مرفأ بيروت قبل توزيعها على المخابز والمطاحن  دقيق القمح، قد فُرِّ

 بقصد زيادة إمدادات الخبز التي تُقدَّم إلى المواطنين.  

 

ولإلغاثة من تلك االنفجارات، قدَّم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية دعًما 

ماليين دوالر بقصد تحسين أوضاع األمن الغذائي لدى  10.5لى برنامج األغذية العالمي بقيمة قدرها إ

فرٍد تضرروا من تلك االنفجارات.  وتواصل جهات اإلغاثة كذلك إجراء أعمال تقييم أوضاع  300,000

لعائالت التي تعطَّلت األمن الغذائي وتوزيع الوجبات الساخنة على العاملين في مجال اإلغاثة األولية وا

مطابخها.  وكانت جهات اإلغاثة المشتركة في قطاع المساعدات الغذائية، حتى أواخر شهر آب 

ضاحية من  18فرد في  80,000)أغسطس(، قد قدَّمت المساعدات الغذائية العاجلة إلى ما يقدر بنحو 

دت به األمم المتحدة.  وإلى جانب ضواحي بيروت، ومنها الوجبات الساخنة والطرود الغذائية، وفق ما أفا

ع والصغار من  ضَّ ذلك، يتولى الشركاء المعنيون بمواد التغذية تنظيم الجلسات التدريبية بشأن تغذية الرُّ

 سيدة من الحوامل والُمرِضعات. 4,000األطفال، وذلك بقصد مساعدة 

 

 الصحة

تواصل جهات اإلغاثة اإلنسانية تلبية االحتياجات الصحية في بيروت، وإتاحة اإلمدادات األساسية واألدوية 

ومعدات الوقاية الشخصية، ونشر الوحدات الطبية المتنقلة للمساعدة على رفع عبء الحاالت عن 

تضررة، وحشد المزيد من العاملين في المجال الطبي ضمن الطواقم الطبية العاملة في طب المستشفيات الم

أيلول )سبتمبر(، ما  9آب )أغسطس( و 4الطوارئ.  فقد قدَّمت المنظمات الصحية، في المدة ما بين يومي 

متحدة.  استشارة طبية إلى المتضررين من االنفجارات، وفق ما تُفيد به األمم ال 5,000ال يقل عن 

م منظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة إلى ثالثة فرق من الطواقم العاملة  وباإلضافة إلى ذلك، تُقدِّ

في طب الطوارئ بهدف التدريب على مكافحة العدوى والوقاية منها في ستة مستشفيات عامة في جميع 

 يروس كورونا المستجد.أنحاء لبنان، وذلك بقصد زيادة القدرة على اإلغاثة من تفشي ف

 
آب )أغسطس(، نسَّق مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع  11وبتاريخ 

ا ست مجموعات من أدوات الطوارئ الصحية المشتركة بين  وزارة الدفاع األمريكية لينقل إلى بيروت جو ً

عدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية قد الوكاالت؛ وهي المجموعات التي كان مكتب المسا

فرد لمدة ثالثة أشهر.  وقد  60,000اشتراها، وتتضمن سلًعا طبيةً ضروريةً تكفي لدعم ما يصل إلى 

ُوزعِّت مجموعات األدوات هذه على الجامعة األمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية األمريكية بقصد دعم 

م مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة أعمال التد خل الصحية التي تهدف إلى حفظ أرواح الناس.  ويُقدِّ

بهدف توسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية األمريكية للتنمية الدولية، كذلك، الدعم لمنظمة كاريتاس 

األولية، ومنها خدمات الدعم النفسي واالجتماعي، في أربع عيادات في بيروت، وتقديم خدمات الرعاية 

م الهيئة  الصحية المنزلية والمتنقلة إلى أولئك الذين يتعذر عليهم زيارة العيادات.  وإلى جانب ذلك، تُقدِّ

ي أحد شركاء مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية ؛ وه(IMC)الطبية الدولية 

منشأة من منشآت الرعاية  62األمريكية، معدات الوقاية الشخصية وغيرها من اإلمدادات الطبية إلى 

 الصحية األولية، وثمانية مستشفيات، ووحدتين من الوحدات الطبية المتنقلة.  

 

 

 

 

 

 أرقام رئيسية

 

300,000 

فرد يستهدف مكتب المساعدات 

اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية 

 للتنمية الدولية 

 المساعدات الغذائية إليهمتقديم 
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مجموعات من مستلزمات 

الطوارئ الصحية المشتركة بين 

نتها حكومة الوكاالت  التي أمَّ

الواليات المتحدة وصلت إلى 

 بيروت
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 اإليواء والتوطين

بناية لخطر االنهيار جزئي ًا أو  170آب )أغسطس( عن تعرض نحو  4أسفرت االنفجارات التي وقعت يوم 

عائلة أُجِري تقييمها ترى أن إصالح  6,100% من أصل 40كلي ًا. وأفادت األمم المتحدة بأن نسبة تبلغ نحو 

م مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية دور إيوا ئهم أولوية قصوى.  واستجابةً لذلك، يُقدِّ

للتنمية الدولية الدعم إلى منظمة اإلغاثة اللوثرية العالمية بهدف المساعدة على إنجاز أعمال اإلصالح 

ة بما يكفل تهيئة المنازل المتضررة لتتسم باألمان والسالمة ول تغدو صالحة للسكنى للعائالت الُمِهمَّ

المستضعفة للغاية ِممَّن تضرروا من االنفجارات.  ويُقدِّم مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، كذلك، الدعم إلى منظمة كاريتاس بقصد إمداد التجمعات السكنية المتضررة من 

، ومنها الفُُرش والمواقد، إلى جانب تقديم الدعم إلى المستأجرين ِممَّن االنفجارات بالمواد المنزلية األساسية

ع الشركاء المعنيون بشؤون اإليواء   ُدمِّرت منازلهم جراء تلك االنفجارات. وإلى جانب ذلك، وزَّ

؛ وهي أحد شركاء مكتب (UNHCR)والتوطين، ومنهم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

مجموعة من مستلزمات  7,060السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية، أكثر من 

اإليواء على العائالت المتضررة من االنفجارات، وتولوا إصالح هياكل البنايات أو ترميمها لصالح 

 ادت به األمم المتحدة.  أيلول )سبتمبر(، وفق ما أف 9عائلة، وذلك حتى يوم  1,140

 

 المياه والصرف الصحي والصحة العامة

آب )أغسطس( على بعض الخطوط التي تربط المنازل بشبكات اإلمداد  4أتت االنفجارات التي وقعت يوم 

دت إلى احتياج بعض الناس للمياه الصالحة للشرب، رغم أن معظم البنية التحتية بالمياه بالدمار، وأ

إلمدادات المياه في بيروت ما زالت تعمل.  ولإلغاثة من ذلك، قدَّمت وزارة الدفاع األمريكية المياه 

الصالحة للشرب إلى المتضررين فور وقوع تلك االنفجارات.  ويُضاف إلى ذلك أن مكتب المساعدات 

نسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يتشارك مع الجامعة األميركية في بيروت، بالتنسيق مع اإل

الصليب األحمر اللبناني، لتوزيع مجموعات مستلزمات النظافة الشخصية العاجلة على المتضررين من 

عت تلك الكارثة، وذلك بقصد تلبية احتياجات النظافة الشخصية الناتجة من شح  المياه والتهجير.  وقد وزَّ

الهيئة الطبية الدولية؛ وهي أحد شركاء مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية 

مجموعات من مجموعات مستلزمات النظافة  1,410األمريكية، ومنظمتان أخريان في الوقت ذاته، 

 تمبر(.     أيلول )سب 9الشخصية في األحياء المتضررة، وذلك حتى يوم 

 

 اللوجستيات ومواد اإلغاثة

آب )أغسطس(، نقلت وزارة الدفاع األمريكية إلى بيروت خمس شحنات جوية من مواد  9و 6ما بين يومي 

طن ًا متري ًا من الوجبات الجاهزة للتناول واإلمدادات الطبية والمياه  230اإلغاثة، ومنها ما يقرب من 

 ث.  الصالحة للشرب، وذلك ضمن جهود حكومة الواليات المتحدة لإلغاثة من الكوار

 

 

 

 

40,000 

من االنفجارات بناية تضررت 

 آب )أغسطس( 4التي وقعت يوم 
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 12020التمويل اإلنساني المقدم من حكومة الواليات المتحدة لإلغاثة من االنفجارات في لبنان للعام المالي 

 المبلغ المكان العمل الشريك التنفيذي

 مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 المساعدات غير الغذائية

 دوالر 2,400,000 المناطق المتضررة الصحة واإليواء والتوطين كاريتاس

 دوالر 100,000 المناطق المتضررة خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة الصليب األحمر اللبناني

 دوالر 2,200,000 المناطق المتضررة اإليواء والتوطين منظمة اإلغاثة اللوثرية العالمية

  
ا عن طريق مكتب المساعدات مواد  اإلغاثة المنقولة جو ً

 اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 دوالًرا 47,751 المناطق المتضررة

 دوالر 20,200   تكاليف دعم البرامج  

 دوالًرا 4,767,951 إجمالي تمويل المساعدات غير الغذائية

 المساعدات الغذائية

 العالمي برنامج األغذية
التحويالت النقدية ألجل الغذاء، والمشتريات الغذائية 

 المحلية واإلقليمية
 دوالر 10,500,000 المناطق المتضررة

 دوالر 10,500,000 إجمالي تمويل المساعدات الغذائية

 دوالًرا 15,267,951 إجمالي تمويل مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 وزارة الدفاع 

 دوالر 3,794,200 بيروت الدعم اللوجستي وسلع اإلغاثة األساسية  

 دوالر 3,794,200 إجمالي التمويل المقدم من وزارة الدفاع األمريكية

 دوالًرا 19,062,151 2020لإلغاثة من االنفجارات في لبنان للعام المالي  إجمالي التمويل اإلنساني من الحكومة األمريكية

 
 .2020أيلول )سبتمبر(  16مويل المعلن عنه بدًءا من يشير عام التمويل إلى تاريخ التعهد بسداد تلك األموال أو االلتزام بضخها، وليس إلى تاريخ تخصيصها.  وهذه المبالغ تعكس، من ثم، الت 1
رة التابع لوزارة الخارجية التابع لوزارة الخارجية األمريكية لصالح أعمال إغاثة الالجئين في لبنان.  وقد أعاد الشركاء الحاليون لمكتب السكان والالجئين والهجوال يشمل هذا المبلغ التمويل المقدم من مكتب السكان والالجئين والهجرة  2

 آب )أغسطس(. 4األمريكية توجيه أعمالهم لتلبية حاجات األفراد المتضررين من االنفجارات التي وقعت يوم 

 

 

 المعلومات بشأن تبرعات الجمهور 

  ِي أعمال اإلغاثة. ويمكنكم إن أكثر طريقة من الطرق الفعالة التي يستطيع بها الجمهور المساعدة في جهود اإلغاثة هي التبرع نقًدا للمنظمات اإلنسانية التي تُجر

 .interaction.org للكوارث في جميع أنحاء العالم على الموقع:االطالع على قائمة بالمنظمات اإلنسانية التي تقبل التبرعات النقدية لالستجابة 

 ( تحث الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةUSAID على التبرع باإلسهامات النقدية ألنها تسمح للعاملين المتخصصين في اإلغاثة بشراء المستلزمات المطلوبة على )

احات تحديد )ويكون ذلك في المناطق المتضررة غالبًا(، وتخفف العبء عنهم في ما يتعلق بندرة الموارد )ومنها طرق النقل، ووقت العاملين، ومسوجه ال

ات المناسبة من دالتخزين(، ويمكن نقلها على نحو سريع للغاية دون تحمل نفقات في ذلك، ولما فيها من دعم القتصاد المناطق المنكوبة وضمان تقديم المساع

 الناحية الثقافية والغذائية والبيئية.

 :ولالطالع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة 

o ( مركز المعلومات بشأن الكوارث الدوليةCIDI:التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على الرابط ) cidi.org 

o :ويمكنكم االطالع على المعلومات بشأن أعمال اإلغاثة التي يُجريها مجتمع المنظمات اإلنسانية على الرابط reliefweb.int. 

 

 
األمريكية للتنمية الدولية، فيمكنكم مطالعتها على الموقع اإللكتروني للوكالة األمريكية للتنمية أما نشرات أعمال اإلغاثة التي يضطلع بها مكتب المساعدات اإلنسانية التابع للوكالة  

 usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-workعلى الرابط:  (USAIDالدولية )

https://www.interaction.org/
https://www.cidi.org/how-to-help/why-cash-is-best/
http://www.reliefweb.int/
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work

