
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
 

 
 

أغسطس بعد القتال في آب/ تجد المأوى في التينة في محافظة نينوى في نهاية  حديثا   ةالنازحاألسر 

 تنسيق الشؤون اإلنسانية / ثيمبا ليندناألمم المتحدة ل: مكتب المصدرالقيارة. 

 

 استمرار العنف يدفع بموجة جديدة من النزوح
 على طول ممر الموصل نازحشخص  001،111أكثر من هناك حاليًا 

لنزوح لالعمليات العسكرية الجارية الناس  دفعت
أكثر من  أذ نزح كبيرة،مخاطر  ومواجهة

جديد هذا العام في  شخص 044،444
ومن بين هؤالء، نزح أنحاء العراق.  مختلف

شخص على طول ممر  004،444أكثر من 
الموصل حيث بدأت العمليات العسكرية في 

مارس وتكثفت في منتصف  شهر آذار/ أواخر
نزح في األشهر األخيرة، و يونيو.  /حزيران
من بيجي والشرقاط في محافظة  أساسا  السكان 

كما القيارة في محافظة نينوى. صالح الدين و 
قضاء في  فت العمليات العسكرية أيضا  تكث  

حوالي  نزوحفي كركوك مما أدى إلى حويجة 
 .شخص 04،444

والبالغ  النازحة حديثا  ت معظم األسر استقر 
 مدينةشخص في  04،444حوالي عددها 

تكريت في صالح الدين، حيث تقدم الحكومة 
لتقارير ووفقا  لالمساعدة.  اإلنسانيةمنظمات الو 

مع  السكان أستقروامعظم ن فإالواردة 
آخرون في  يقيمالمجتمعات المضيفة في حين 

، مدارسو مباني غير مكتملة و  منازل خالية
جراء تحسينات على إل لأُلسرمساعدة بتقديم الالسلطات والمنظمات اإلنسانية تقوم محدودة في مخيمات النازحين. و الالقدرة  حيث

 .القضاءمخيمات جديدة في وتقوم أيضا  بانشاء خارج المخيم مساكن أولئك الذين يقيمون 

 

 6402مارس  في آذار/ شخص 0،044عدد السكان من  ارتفعه العديد من النازحين إلى مخيم ديبكه في أربيل، حيث توج  وقد 
شخص في ملعب  0444شخص مع مساحة إضافية ل 0،444 أصال  المقررة خيم لماقدرة  تكان بينما، 60،444 إلى أكثر من

 النشرة اإلنسانية 
        في العراق

تشرين األول/ أكتوبر 51أيلول/ سبتمبر/ الصادرة في   
 

 في هذا العدد
موجة نزوح في ممرات الموصل. 0ص   
في إعداد مواقع الطوارئاإلسراع  .6ص   
العودة إلى الفلوجة. إرتفاع حاالت 0ص   
 التمويل الحصول على تباطؤ. 0ص 

 
 

 

برز األحداث  أ

  شخص على طول  004،444نزوح أكثر من
 ممرات الموصل بسبب العنف

  يصارعون الشركاء في المجال اإلنساني

جمة عن االوقت لإلستعداد لموجات النزوح الن

 عمليات الموصل القادمة

  شخص إلى الفلوجة 00،444عودة 

د  األعدا

  األشخاص
 المحتاجين

 04 م 

  عدد األشخاص
 المستهدفين للمساعدة

 0.0 م 

 عدد النازحين  3.0 م 

  عدد األشخاص الذين
يعيشون خارج 
 المخيمات

 6.0 م  

  عدد األشخاص
المتضررين في 
 المجتمعات المضيفة

  م 3.6 

 عدد العائدين 
  عدد الآلجئين

 السوريين

  م 0.9 
  م 0.20 

للعراق لعام  المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية 
/ اإلنسانية اإلحتياجات/ لمحة عامة على 6402

 مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

ة ب جا االست ي خطة  ن سا إلن  ةا

لتمويل  ا

 مليون 020  
)بالدوالر  6402لعام المبلغ المطلوب 

(األمريكي  
 مليون دوالر أمريكي( 944)  00%
 بتأريخل خطة االستجابة اإلنسانية تموي
 6402 / أكتوبراألولتشرين  00

 

/ أرقام النزوحكاء في المجال اإلنساني. منظمة مصدر: السلطات والشرالالموصل.   ممرفي  أنماط النزوح

 الدولية للهجرة المنظمة
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على شخص  06،444 غادرةمارس، على الرغم مآذار/ منذ المخيم في  شخص 00،444أكثر من  سكنقد و رياضي قريب. 
  .كركوكالكفالة، ونسبة كبيرة منهم توجهوا إلى األقل من خالل آليات 

الخدمات  ع ضغطا  كبيرا  علىضويفرض هذا الو ، في خلق اكتضاض سكانيديبكه  إلى النازحة حديثا   األسروصول تسبب 

الحكومة والشركاء في ستقوم ، الُجددلتلبية احتياجات الوافدين و حتياجات اإلنسانية. قدرة الشركاء على االستجابة لإلعلى المتاحة و 

نشاء مخيمات جديدة في المنطقة. بالمجال اإلنساني  التوسع في المخيمات بشكل اعمال مزيد من أجراء الأن توسيع قدرة المخيم وا 

قضايا حيازة األراضي. وعلى الرغم من جهود الدعوة مع السلطات بسبب  يتهامحدودو توافر األراضي مقيد بسبب عدم رئيسي 

 .أرض جديدةقطعة أي  توفيرالمحلية، لم يتم 

 حديثاً اليها مكن الوصول أفي المناطق التي  ة الضعيفةالفئة السكانيإلى تصل المساعدات اإلنسانية 

وصول المساعدات اإلنسانية على طول ممر  تعرقل

الموصل بشكل دوري بسبب النزاع المسلح الدائر، 

بين القيارة والموصل  القسم الشمالي من الممراليزال و 

في أعقاب العمليات العسكرية و غير قابل للوصول. 

الشرقاط والقيارة، كانت المنظمات  في محيط

والسكان المواقع اإلنسانية قادرة على الوصول إلى 

. ومع 6400منذ عام  متم الوصول إليهلم ي ذينال

ذلك، ال تزال الطرق اللوجستية الرئيسية بين بيجي 

والقيارة غير آمنة، وكانت في كثير من األحيان غير 

 صالحة لالستعمال.

طارئة المساعدات المن خالل شخص في مدينة القيارة ومحيطها  04،444إلى أكثر من  الوصولسبتمبر، تم أيلول/ في أوائل و 

ة جاهز ال واألغذية ة، تم توزيع المياه المعبأفورية وكاستجابة. تنظيم داعشبعد فترة وجيزة من استعادة السيطرة على المنطقة من 

الحصول على وقامت بتأمين غذائية تكفي لشهر واحد لأُلسر،  حصصا   قدمت منظمات اإلغاثة أيضا  كما النظافة. لوازم لألكل و 

نشاء مرافق الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة.  موادبالصهاريج و مياه الشرب من خالل نقل المياه  في مدينة و معالجة المياه وا 

على صحة السكان.  خطرا   يشكلالقيارة، ال يزال الدخان الكثيف الناجم عن احتراق معامل التكرير وآبار النفط وخطوط األنابيب 

المخزون الغذائي المحدود والخضروات. لم يبلغ عن زيادة كبيرة في األسعار،  التي توفرل التجارية اتح بعض المحعيد فأُ وقد 

 بأنولكن من الواضح  ،قطعان صغيرة من األغنام والماعزيمكن مشاهدة )وخاصة الخضار( محدودة. المواد  وتنو عولكن نوعية 

 .معليهالذي أث ر  النفطي التلوث بسبب أصبح أسود اللونقد صوف الحيوان 

مستلزمات النظافة في مجموعة من  0،444حصة غذائية و 6،444بتوزيع المنظمات اإلنسانية قامت سبتمبر،  أيلول/ في أواخر

نزوح  بموجةالعملية العسكرية  وتسببتحصة غذائية في المنطقة.  0،444بتوزيع زارة الهجرة والمهجرين قامت و الشرقاط. كما 

 04،444عاد كما في الشرقاط،  واشخص بق 04،444ما يقدر ب ما معناه أن أي  - شخص 0،444ي حوال–لسكان ة لمحدود

األمم المتحدة : مكتب المصدرسكان القيارة من الخدمات األساسية لعدة أشهر. حرمان كبير لحق ب
 تنسيق الشؤون اإلنسانية / ثيمبا ليندنل

 

لمجموعات ا  
 المنظمات الرئيسية والمشاركة

دارة المخيم  UNHCR تنسيق وا 
NRC 

 UNICEF التعليم
Save the 
Children 

سبل العيش في حاالت 
التالحم  -الطوارئ

 اإلجتماعي

UNDP 
DRC 

مجموعة اإلتصاالت في 
 حاالت الطوارئ

WFP 

 WFP األمن الغذائي
ACTED 

 WHO الصحة
IMC 

 WFP النقل واإلمداد

 الحماية
 حماية الطفل -
 
 العنف الجنسي -
-  
 مكافحة األلغام -
- HLP 

UNHCR 
DRC 

UNICEF 
Save the 
Children 
UNFPA 

NRC 
UNMAS 

MAG 
UNHABITAT 

NRC 
 

واللوازم غير المأوى 
 الغذائية

UNHCR 
NRC 

الماء والصرف الصحي 
 والنظافة الصحية

UNICEF 
             ACF 

التنسيق والخدمات 
 المشتركة

OCHA 
NCCI 

 UNHCR النقد لألغراض المتعدده 
Mercy Corps 

 UNICEF آلية االستجابة السريعة
WFP 

 
 

 

 
 

تمتلك األسر التي تمكنت من  مل  
األمان أي شيء بر الوصول إلى 

 بحاجة إلى كل شيءوكانت 
 

 

http://www.unocha.org/iraq
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البنية التحتية  أن  إلى التي ال تزال غير مؤمنة. وتشير تقارير السلطات المحلية  الكثير في المنطقة المحيطة بها وهناك ،شخص

وتعتمد األسر على الدعم  ال تعمل، سية، بما في ذلك المياه والكهرباء، ولكن الخدمات األساسطحي قد تضررت بشكلللبلدة 

 تأميناألساسية مثل  اإلحتياجات التزال هناك حاجة لتغطيةاالستجابة، ولكن بالشركاء في المجال اإلنساني ويقوم الخارجي. 

 .المياه والرعاية الصحية ومستلزمات النظافة والكهرباء والوقود

 

ثغرة التأهب سباق مع الزمن لسد  

ألسوأ سيناريو التخطيط في المجال اإلنساني على الشركاء ينبغيأمل في مستقبل أفضل، بينما هناك   

تنظيم  من التخطيط للعواقب اإلنسانية المتوقعة من العمليات العسكرية القادمة الستعادة السيطرة على الموصليجري تكثيف 

 شخص مليون  0.0 -0.6. وفي أسوأ الحاالت، فقد يتضرر 6400داعش الذي يحكم سيطرته على المدينة منذ حزيران/ يونيو 

العملية العسكرية، بما في ذلك الخسائر الكبيرة المحتملة في األرواح. وفي سيناريو أسوأ الحاالت، قد يحاول مليون شخص  بسبب

 .الفرار من المدينة من أجل سالمتهم

التخطيط لالستجابة اإلنسانية في الموصل محاط بالتحديات، ألسباب أهمها استحالة التنبؤ بدقة بأعداد الفارين وممرات الهروب 
إلى بر األمان. ومن المتوقع أن يحدث النزوح في ثالثة اتجاهات رئيسية للخروج من المدينة. ويعمل الشركاء في المجال 

المدنيين في الموصل طرق الهروب المحددة التي يمكن أن تنقلهم بسرعة إلى بر األمان،  اإلنساني مع السلطات لضمان معرفة
على زيادة قدرة المخيمات وترتيبات اإليواء المؤقتة الممكنة في المناطق على بعد مسافة آمنة من القتال. سوف الشركاء عمل يكما 

شخص إلى آليات الكفالة.  044،444شخص إلى خيارات المأوى في حاالت الطوارئ، وحوالي  044،444يحتاج ما يقدر بنحو 
 لأُلسرويل والصعوبات المتعلقة بتأمين األراضي. تتوفر مساحات وقد تأخر بناء مخيمات ومواقع الطوارئ بسبب نقص التم

شخص آخر. وتعد مسألة سد  604،444لا أن  العمل جار لتأمين المأوى مخيمات، كمالشخص في  24،444الستقبال حوالي 
تقديم المساعدة، وهذا يتوقف ثغرات المأوى أولوية فورية. وبالنسبة ألولئك المدنيين الذين ما زالوا في الموصل، سيحاول الشركاء 

 .من قبل قوات األمن والمؤم نةعلى الطرق المفتوحة 

 تُبذل جهود حثيثة إلنشاء مخيمات ومواقع طوارئ

 

التركيز يتم توقع أن تستمر لمدة ثالثة أشهر، وساإلنسانية المقررة في ثالث مراحل. مرحلة الطوارئ األولية، التي يُ تمر االستجابة 
العاجلة والُمنقذة للحياة مثل المأوى في حاالت الطوارئ، والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية،  اإلحتياجاتعلى توفير 

إلى جانب توفير األغذية الجاهزة لألكل. والمرحلة التالية هي مرحلة التوطيد التي ستهدف إلى تقديم المساعدة الدورية الشاملة 
غذائية الجافة والمياه وتطعيم األطفال. وفي المرحلة النهائية، سوف يركز التي تتضمن الخدمات األساسية الكافية والحصص ال

في أسرع وقت ممكن، تبذل  اإلحتياجاتالشركاء في المجال اإلنساني على ضمان تقديم المساعدة الفعالة والمستدامة. ولتلبية هذه 
 الجهود لخزن إمدادات الطوارئ مسبقا  في المواقع الرئيسية.

لى متى. وعلى الرغم من وجود تعهدات ويشكل نقص المو  ارد تحديا  في توقع أعداد الناس الذين سيحتاجون إلى المساعدة، أين وا 
مليون دوالر أمريكي للنداء العاجل للموصل الذي ُأطلق في تموز/ يوليو لضمان الحصول على  600 بقيمةتمويلية سخية جديدة 

، إال أن ذلك التمويل وصل إلى النصف فقط. ونتيجة لذلك، تعاني المكونات شهر من بدء العمليات العسكرية 6.0الموارد قبل 
 .الرئيسية لالستجابة، بما في ذلك مخيمات الطوارئ نقصا  كبيرا  في التمويل

 .من ستة أفراد مكونة أسرةتوفير مساحة سكنية واحدة لكل  مصدر: السلطات والشركاء في المجال اإلنساني. ومن المقررال

 هناك 10,014

 مساحة سكنية مخصصة لألُسر
أو قيد مساحة لألُسر  44،،44 هناك

 اإلنشاء

 

خيارات المأوى  إلىبحاجة أسرة  77،،4، هناك زالتال 

 لموصللفي سيناريو التخطيط 

 

سوف يحتاج ما يقدر بنحو 

شخص إلى خيارات  077،777

بدعم من الحكومة والشركاء  المأوى

  .في المجال اإلنساني

 

 

 

 

 

 

 

 

التخطيط لالستجابة اإلنسانية في 

الموصل محاط بالتحديات، ألسباب 

أهمها استحالة التنبؤ بدقة بأعداد 

الفارين وممرات الهروب إلى بر 

 األمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

ويشكل نقص الموارد تحدياً في 

توقع أعداد الناس الذين سيحتاجون 

 إلى المساعدة، أين وإلى متى.
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 العودة إلى الفلوجة خالل األسابيع األخيرة إزدياد حاالت
  العنف إلى الفلوجة من النازحين الذين نزحوا جّراءشخص  00،333عاد ما يقرب من 

لمنظمة الهجرة الدولية.  وفقا   سبتمبر أيلول/ شخص إلى الفلوجة والمناطق المحيطة بها منذ منتصف 00،444عاد ما يقرب من 
أكتوبر. وأفاد الشركاء تشرين األول/ سبتمبر، ولكنها اشتدت في أوائل أيلول/ في منتصف شهر  رسميا   العودةت حاالت بدأوقد 

المسائل بعض  تحديدعودة المواطنين، على الرغم من  التي تشهد حاالتالخدمات األساسية في األحياء  توفير بأنه تمالمحليين 
 .فر األدوات المنزليةوعية المياه والخدمات الصحية وتواالمتعلقة بن

 

لغم  004 كما قام الجيش بإزالةسبتمبر،  أيلول/ في ومحيطهاناسفة من المدينة ة عبو  06،004 إلى إزالةالشرطة تشير تقارير 
المخاطر التي تشكلها العبوات العائدة حول معرفة األسر  مدىمن المنازل في المدينة. ومع ذلك، ال يزال هناك قلق حول مفخخ 

الناسفة وغيرها من المخلفات المتفجرة. شهد الممر على طول الطريق السريع الرئيسي بين الفلوجة وهيت عمليات إزالة العبوات 
من واسعة النطاق للقيود المنصوص عليها من قبل قوات األمن. ال تزال تشهد المنطقة هجمات  بدأت الناس تتحرك وفقا  و الناسفة، 

 .نبارمعاقل في الجزء الشمالي من محافظة األالعدد من  قبل تنظيم داعش الذي لديه

 

في طريقها  ستقرار بسرعة. المشاريع حاليا  لتحقيق اإل مبذولة هودهناك ج لمتفجرات،بعد تنظيف أحياء مدينة الفلوجة من مخلفات ا
عادة تأهيل البنية التحتية الخفيفة واالستثمار فيإزالة األنقاض وتتضمن الفلوجة إلى  فرص  تم توفيربل العيش. وقد سُ  مشاريع وا 

مئات  وبذلك حصلإلى المدينة،  مؤخرا   عادوا الذينعمل قصيرة األجل في هذه المشاريع لألشخاص الذين يعيشون في أو 
واسعة النطاق التي تشهدها محافظة األنبار العودة حاالت لى الفلوجة هي جزء من أن حاالت العودة إوظائف. على ال األشخاص

شخص إلى مناطقهم األصلية في  904،444شخص إلى األنبار، وعاد أكثر من  620،444عاد حوالي  إذ: أنحاء البالد بقيةو 
صراعات المسلحة، وال ال مدم رة بسبب االعديد من األسر مجتمعاته وقد وجدتلمنظمة الهجرة الدولية.  وفقا   أنحاء البالد مختلف

 تزال بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية.

يونيو حزيران/ مايو و أيار/ الذين نزحوا من الفلوجة في شهري من شخص  00،444أكثر من  بين الغالبية العظمى منال يزال 
اصل الشركاء في المجال اإلنساني الحبانية السياحية، حيث يو مدينة لخالدية و وا الفلوجة عامريةفي المخيمات والمواقع في  نازحين

.ةاإلنساني تقديم المساعدة  

 

للعودة في كركوكالمفروض على الناس مخاوف من الضغط هناك   
 من الطرد الناس المحافظة بصورة استباقية خوفاً  تشير التقارير إلى مغادرة

في الرسمية وثائق الومصادرة  على العودة إرغام السكانالتي تشير إلى تقارير إزاء الشعر الشركاء في المجال اإلنساني بالقلق ي
من  بالغا  وعشرات األحياء في كركوك  للنازحينفي مخيم ليالن  أسرة 0،044حوالي  فقد تلق تالتقارير الواردة، كركوك. وبحسب 

وتشير التقارير أيضا  إلى سبتمبر. أيلول/  66من مخيم ليالن في كركوك يوم  ا  نازح 004السلطات المحلية للعودة. تم نقل حوالي 
ل أن يحدث قب عودةال بالغاتي سبتمبر بعد تلق  أيلول/  60و 00ليالن بين  وا مغادرة مخيمشخص اختار  0،444أن  ما يقرب من 

من بيجي وبلد والفلوجة ويثرب بسبب انعدام  القادمينسبتمبر، أوقفت السلطات المحلية طرد النازحين  أيلول/ أواخر وفيالتدخل. 
 .األمن في هذه المناطق

 20فإن للمنظمة الدولية للهجرة،  عودة النازحين إلى مناطقهم طوعية وآمنة. ووفقا   تكونأن إلى الجهات الفاعلة اإلنسانية وتدعوا 
في  حاليا   ونويعيش -نبار وديالى ونينوى وصالح الدين من األنازحون شخص هم  094،444 من ما مجموعه حواليفي المائة 
 كركوك.

  

Visit us online: 

 

في  رسمياً  ت حاالت العودةبدأ

سبتمبر، أيلول/ منتصف شهر 

تشرين ولكنها اشتدت في أوائل 

 أكتوبراألول/ 

 

 

 

 

 

 

 

إلى الجهات الفاعلة اإلنسانية تدعوا 

عودة النازحين إلى  تكونأن 

 مناطقهم طوعية وآمنة
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فوق حجم التمويل المتاحتاإلنسانية  اإلحتياجات  
 تعليق بسبب نقص التمويلإلى الخدمات التخطيط أضطرت 

لخطة االستجابة مليون دوالر أمريكي المطلوبة  020 اإلنساني البالغة تمويلالفي المائة من احتياجات  00حوالي تم تلبية 
أكثر من نصف البرامج المخطط لها قد  فإن لذلك،العراق. ونتيجة في لعملية اإلنسانية لالعمود الفقري  - 6402 لعام اإلنسانية

برنامج في األشهر المقبلة إذا لم يتم تلقي التمويل الالزم. الإغالق  حاالت مزيد منيعقب ذلك ال، وسبعد تبدأ لمإما أغلقت أو 
لمنع ، وكذلك بدءالإلى لتفعيل تلك التي تحتاج  التي ُأغلقت قسرا ، وذلكنشطة األزيادة التمويل الستئناف هناك حاجة عاجلة ل

 إغالق البرامج في الخطوط األمامية حاالت المزيد من
 

 

 7342لعام العراق في مستوى تمويل خطة االستجابة اإلنسانية 

 

 FTS) المانحة والوكاالت المستفيدة إبالغ خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةيرجى من جميع الشركاء في المجال اإلنساني، بما في ذلك الجهات 
- http://fts.unocha.org) بالمساهمات النقدية والعينية عن طريق البريد اإللكتروني: fts@un.org 

 لألولويات في حاالت الطوارئ دوالر أمريكيمليون  01يخصص التمويل الجماعي  صندوق
ستجابة اإلستعداد لاللدعم ، وذلك لعراق لهذا العامدوالر أمريكي لصندوق التمويل الجماعي اإلنساني لمليون  04تم تخصيص 

تم تخصيص وقد خطة االستجابة اإلنسانية.  فيالستجابة لحاالت الطوارئ المستوى األول للموصل ومعالجة الثغرات الحرجة في ل
بناء مخيمات الطوارئ وتوفير المراحيض والماء والخدمات ، وذلك لللشركاء دوالر أمريكي مليون 00.0، التمويلالجزء األكبر من 

المياه والصرف مجموعة ليها دوالر أمريكي، وتمليون  00المأوى والمواد غير الغذائية وتلق ت مجموعة الصحية لهذه المخيمات: 
 على التوالي. مليون دوالر أمريكي 04.0دوالر أمريكي و مليون  06الصحة التي تلقت الصحي والنظافة و 

 

التمويل المستلم/ م،،4 تمثل المبلغ المتبقي لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية ،م027   

م165  
 النداء المطلوب

 .6756أكتوبر  تشرين األول/  51اعتبارا من في دائرة التتبع المالي التمويل  يمثل، http://fts.unocha.org :المصدر

تم تخصيص الجزء األكبر من 

دوالر  مليون 51.0، التمويل

بناء ، وذلك لللشركاء أمريكي

مخيمات الطوارئ وتوفير 

المراحيض والماء والخدمات 

 الصحية لهذه المخيمات

 

 

 

 

 

 

أكثر من نصف البرامج المخطط  

بسبب  تبدأ لملها قد إما أغلقت أو 

 نقص التمويل

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال على
 freijsen@un.orgأيفو فريجسن، مدير مكتب األوتشا، 

  (attefors@un.org /+964 (0)751 1352880) في مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية سيسيليا اتيفورس، موظف الشؤون اإلنسانية

  ( pond@un.org)  002874694608068 ،بوند، مسؤول قسم التقاريريت اك
 | www.unocha.org/iraq | www.unocha.orgويمكن الحصول على النشرات اإلنسانية لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل زيارة المواقع التالية: 

www.reliefweb.int 
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