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 أبرز التطورات

 منظمة الصحة العالمية  تمكنت(WHO ) حالة  11من تحديد وجود نوفمبر / تشرين الثاني 11ولغاية

. في سوريا، جميعها في محافظة دير الزور (WPV1) 1شلل األطفال البري نوع لمرض  ةاصابة مؤكد

تشرين  42التي كانت قد انطلقت في  (SIA)أنشطة التحصين والوقاية التكميلية وبينما تتواصل 

الخطط الدقيقة للمزيد من وضع أكتوبر، فإن وكاالت اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة تأخذ على عاتقها /األول

، في ذات الوقت الذي تضطلع فيه البلدان في جميع أنحاء المنطقة بتنفيذ حمالت تطعيم حمالت التطعيم

 .لمكافحة ومنع انتشار مرض شلل األطفالإضافية 

 منظمة الهالل األحمر ل ةقوافل المساعدات اإلنسانيتمكنت وبر وحتى اآلن أكت/منُذ أواخر تشرين األول

شخص في  111,333من إيصال المساعدات إلى حوالي ، وبمشاركة األمم المتحدة العربي السوري

شخص على المساعدة  03,333حصل ما يقرب من ولقد . في سورياالمناطق التي يصعب الوصول اليها 

هناك ر من الناس يمحافظة حمص، حيث كان الدعم اإلنساني قد انقطع على الكث في المناطق المحاصرة في

كما تمكنت قوافل المساعدات من إيصال وتوزيع إمدادات الرعاية الصحية والمواد الطبية . مايو/يارأمنُذ 

في كٍل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة واألخرى التي  شخص 403,333التي انتفع بها حوالي 

 .مدينة حلب فيتسيطر عليها حكومة الجمهورية العربية السورية 

 قد فروا ولجأوا إلى منطقة عرسال في لبنان  شخص 10,133األمم المتحدة إلى أن أكثر من  رتُشير تقاري

 ، وذلك عقب أعمال العنف التي شهدتها منطقة القلمون ضمن محافظةنوفمبر/تشرين الثاني 11منُذ يوم 

                                                                                           
 
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

4311و  4314للسنة المالية    

دوالر  $271,995,689 USAID/OFDA1 

دوالر  $442,699,121        USAID/FFP2  

دوالر  $635,084,221        State/PRM3  

$1,349,779,031 
 المتحدة الواليات حكومة مساعدات إجمالي
 سوريا في اإلنسانية لإلغاثة( USG) األمريكية

المعقدة الطوارئ حالة ــ ياسور  
لمالي   للسنة  ،3 رقم الوقائع نشرة 4103 نوفمبر/الثاني تشرين 40                                            4102 ةا  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  9.3 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

3102نوفمبر /تشرين الثاني – المتحدة األمم  

مليون  6.5  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

3102نوفمبر /تشرين الثاني – المتحدة األمم  

مليون  2.2  
المجاورة للدول لجأوا سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102نوفمبر /تشرين الثاني – الالجئين   

553,311 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 نوفمبر/تشرين الثاني – الالجئين  

823,438 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 نوفمبر/الثانيتشرين  – الالجئين  

521,493 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102 نوفمبر/تشرين الثاني – الالجئين  

202,679 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102نوفمبر /تشرين الثاني – الالجئين  

127,733 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

3102نوفمبر /تشرين الثاني – الالجئين  

 

 

 

 أهم األحداث
  منظمة الصحة العالمية(WHO ) التابعة لألمم

حالة اصابة بمرض  11المتحدة تؤكد وجود 

في ( WPV1) 1شلل األطفال البري نوع 

 .سوريا

  تـُـنفُذ حمالت تطعيم ضد شلل دول المنطقة

 .لمكافحة المرض ومنع انتشارهاألطفال 

  قوافل المساعدات اإلنسانية تقدم المساعدة لما

شخص في المناطق التي  111,333يقرب من 

 .يصعب الوصول إليها
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 الالجئين المفوضية السامية لألمم المتحدةتقوم  والحكومة اللبنانيةوبدعم من وزارة الشؤون االجتماعية . ريف دمشق

(UNHCR )حيث يستضيف لبنان لتقديم المساعدة اإلنسانية إلى الالجئين الجددبين الوكاالت  بتنسيق جهود االستجابة المشتركة ،

 .ياالجئ من سور 041,233حالياً أكثر من 

  

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

 

 ر هناك تساعد بشكل تدريجي بفتح السبل أمام وصول المساعدات اإلنسانية حملة التطعيم الوطنية قد لدى األمم المتحدة في إن  تصـوُّ

اإلنسانية لمنظمة الهالل تمكنت قوافل المساعدات أكتوبر /بدءاً من أواخر تشرين األول إلى جميع أنحاء البالد، فبحسب المعطيات

شخص في المناطق التي يصعب  111,333األحمر العربي السوري، وبمشاركة األمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى حوالي 

من عدة محور مجموعة العمل التابع لألمم المتحدة والذي يضم مكتباً فرعياً مع كادر موظفين تلقى  ولقد .الوصول اليها في سوريا

مساعدة إنسانية لتقديم تلقى دعماً من محافظ حمص تابعة لألمم المتحدة باإلضافة إلى مستودع محلي في محافظة حمص، وكاالت 

، وذلك من خالل ارسال ثالث قافالت مشتركة بين األمم المتحدة ومنظمة الهالل للمجتمعات المحاصرة في محافظة حمص شاملة

تشرين  0خطوط النزاع في تمكنت القافلة المشتركة األولى من عبور وقد .نوفمبر/األحمر العربي السوري في شهر تشرين الثاني

، حيث كانت المساعدة قد انقطعت عن الكثيرين من في منطقة الرستن فرد 11,333لحوالي إمدادات الطوارئ نوفمبر لتقديم /الثاني

، أقراص تنقية المياه، الصابون والمالبس والبطانيات العامة وشملت إمدادات اإلغاثة مستلزمات النظافة. مايو/الناس منُذ أيار

 10,133لما يكفي لحوالي ( الطحين)أو  قيق القمحالتي تتضمن د إمدادات اإلغاثةأما القافلة الثانية فقد سلمت . ومسحوق الغسيل

أسرة  1,133إلى اإلنسانية مدادات نوفمبر، بينما تمكنت القافلة الثالثة من توصيل اإل/تشرين الثاني 12شخص في حمص بتاريخ 

وتجدر اإلشارة إلى أن المستشفيات والعيادات الطبية في كٍل من المناطق التي تسيطر عليها . في منطقة الرستن اضافية اخرى

 403,333لما يكفي لـ  اإلمدادات الطبيةقد تلقت جميعاً  في مدينة حلب الحكومة السورية واألخرى التي تسيطر عليها المعارضة

 .، مسجلةً بذلك أكبر وأشمل دفعة توصيل لمساعدة انسانية عبر خطوط النزاع منُذ اندالع األزمةشخص

 قد قتلوا أثناء عملهم في تقديم المساعدات  لديهامن المتطوعين العاملين  14أن  الهالل األحمر العربي السوري مؤخراً  ت منظمةأعلن

متطوعين قتلوا خالل األسابيع األخيرة، األمر الذي يمثل زيادة الء هناك عشرة ، من بين هؤاالنسانية في سوريا منذ اندالع األزمة

فرد في منظمة الهالل األحمر العربي السوري الذين يساعدون في جهود إيصال  1,333لجهود أكثر من وتقديراً . كبير في العدد

جائزة الصليب األحمر  (IFRC)والهالل األحمر  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر المساعدات اإلنسانية في سوريا، منح

تشرين  14نيابةً عن منظمة الهالل األحمر العربي السوري في  ،والهالل األحمر من أجل السالم واإلنسانية للدكتور عبد الرحمن

الهالل األحمر العربي الفضل في نيل هذه الجائزة إلى المتطوعين في منظمة  اعزالدكتور عبد الرحمن بدوره . نوفمبر/الثاني

  .إلى المدنيين المتضررين من النزاعذين فقدوا حياتهم بينما كانوا يقومون بواجبهم اإلنساني في إيصال مواد اإلغاثة السوري، ال

 

 شلل األطفال

  أكدت منظمة الصحة العالمية(WHO )شلل  حالة اصابة بمرض 11حكومة الجمهورية العربية السورية وجود ما مجموعه و

إلى أن الفيروسات التي تمَّ عزلها المأخوذة ، حيث يشير التسلسل الجيني لعينات شلل األطفال (WPV1) 1األطفال البري نوع 

آنذاك  ، وهي التي تمَّ ربطها4314ديسمبر /ترتبط بشكل وثيق مع الفيروسات البيئية التي اكتشفت في مصر في كانون األول

 .المنتشرة في باكستان 1وع نبفيروسات شلل األطفال البري 

  الرخو الحاداألطفال شلل  حاالت البالغات عنلمراقبة في سوريا إلى زيادة بشروط اأدى االهتمام المتزايد (AFP) ، وهي أعراض

لشلل األطفال الرخو الحاد قد وردت من  أخرىجهود المراقبة مؤخراً بأنك هناك حاالت  حيث أفادت، لمرض شلل األطفال بارزة

في  بمرض شلل األطفال الرخو الحادقوية إصابة  44 فيهاأن محافظات أخرى إلى ما هو أبعد من محافظة دير الزور، التي ابلغ 

طفال الرخو حاالت شلل األمن جانبها تقوم منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في هذه التقارير اإلضافية حول . اكتوبر/تشرين األول

 .انتظار تصنيف حالة عينات البراز المأخوذةالحاد، ب
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 مليون طفل في سوريا  43أن أكثر من  يتوقعان( اليونيسيف)لدعم الطفولة  منظمة األمم المتحدةصندوق منظمة الصحة العالمية و

أن حملة منظمة الصحة العالمية  فبحسب تقديرات. والبلدان المجاورة سيتطلب تطعيمهم ضد مرض شلل األطفال على وجه السرعة

َّ التطعيم على نطاق المنطقة سوف تستمر لفترة ال تقل عن ستة أشهر، وستتطل مليون جرعة من اللقاح  13ب على أقل تقدير ـ

كانت محدودة قبل  كمية لقاح شلل األطفال المخزون على المستوى العالم، الذي يعطى عن طريق الفمورغم ان . للعالجات المتكررة

يسيف والجهات المصنعة يعملون معاً على تأمين الكميات ومنظمة اليون منظمة الصحة العالمية تفشي المرض في سوريا، فإن

 .الكافية لتصل إلى جميع األطفال

 مليون طفل  1.2ما يقرب من أن نوفمبر، /تشرين الثاني 10 غطى لغاية في تقرير لعالمية ومنظمة اليونيسيفمنظمة الصحة ا أفادت

من قد تمَّ تطعيمهم طفل في محافظة دير الزور التي تأكد ظهور شلل األطفال فيها،  123,333دون سن الخامسة في سوريا، ومنهم 

من  .هناك ل األطفالالتأكيد على انتشار شلقبل أكتوبر والتي ُخطط لها /تشرين األول خالل حمالت التحصين التي بدأت في أواخر

 4.4أن حمالت التطعيم التي ُخطط لها مسبقاً تهدف إلى تطعيم ( OCHA)جانبه أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

القيود المترتبة على امكانية الوصول إلى درعا  غير أن، ضد شلل األطفالمليون من المقرر تطعيمهم  1.0من بينهم مليون طفل، 

 .تقدم الحملةشمالية الشرقية تعرقل والمحافظات الوريف دمشق 

  وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنيةتتعاون (NGOs )على ي الحكومة المحلية جنباً إلى جنب وممثل

واسعة النطاق،  ،المقبلة التحصين والوقاية التكميليةنشطة استعداداً ألوالمتابعة خطط االستجابة الدقيقة لشلل األطفال والرصد  وضع

وتحديد وتركز الخطط الدقيقة على مستوى األحياء والمناطق الفرعية . والتي ستستهدف جميع األطفال دون سن الخامسة في سوريا

لحمالت التطعيم  الالزمةوالموارد اللوجستية األخرى  الضروريةجرعات اللقاح  وتحديد ، ومتطلبات فريق التطعيمالفئات المستهدفة

من المراكز لمختصين الخبراء اويُشار إلى إن  .تنفيذها على مستوى األسرة الواحدة، متى ما أمكن ذلك المؤملد شلل األطفال ض

فرق المساعدة واالستجابة للكوارث التابع للوكالة ، الذين اسندوا للعمل مع (CDC)األمريكية للسيطرة على األمراض والوقاية منها 

في كل من األردن وتركيا، هم اآلن على اتصال وثيق مع الوكاالت المعنية ذات الصلة التي ( USAID)لية األمريكية للتنمية الدو

 .شلل األطفالضد االستجابة عمل مع بعضها في جهود ت

 التركية وبدعم من منظمة الصحة العالمية  وزارة الصحة أطلقت(WHO ) أطلقت  (اليونيسيف)ومنظمة األمم المتحدة للطفولة

تشرين  10على أو بالقرب من الحدود السورية في  في المناطق الواقعةشلل األطفال الشاملة ضد الجولة األولى من حملة التطعيم 

 من المقرر أن تنطلقنوفمبر والجولة الثانية التي /تشرين الثاني 42الجولة األولى التي ستستمر حتى يوم تستهدف و. نوفمبر/الثاني

من األتراك وغير دون سن الخامسة مليون طفل  1.1ستستهدفان تطعيم ما يقرب من  ديسمبر،/كانون األول 13 إلىوتستمر  41 في

ل الحدود وفي المناطق الممتدة على طوا .وستشمل الجولة الثانية أيضاً اللقاحات ضد الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية. األتراك

ميع األطفال ممن هم دون سن الخامسة في مخيمات الالجئين والمناطق الحضرية بتطعيم ج ستقوم فرق وزارة الصحة التركية

 ،من خالل مراكز تطعيم متنقلةاللقاحات والتطعيم أما في المناطق األخرى غير الحدودية فإن الفرق المعنية ستقوم بتوفير . المتاخمة

 .والمدارس ومراكز التسوقوفي المستشفيات 

 لتطعيم األطفال نوفمبر، /تشرين الثاني 4ل األطفال في سوريا، بدأ األردن حملة تحصين وطنية في استجابةً ضد انتشار مرض شل

الحصبة والحصبة سنة ضد  11أشهر إلى  0تطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين دون سن الخامسة ضد شلل األطفال، و

الذين تمَّ تحديدهم لتلقي لقاحات الحصبة  في المائة من األطفال 01نوفمبر /تشرين الثاني 12ولقد غطت الحملة حتى يوم . األلمانية

لتلقي الذين تمَّ تحديدهم  بالمائة من األطفال 11 كما غطت. مليون 1.1مليون من مجموع  4.0 ما يعادلأي ، والحصبة األلمانية

طفل المكمالت الغذائية  110,333تلقى أيضاً أكثر من  ولقد. 011,333من مجموع  012,333ما يعادل  ، أيلقاحات شلل األطفال

التي تزداد خطورة اإلصابة بها للحد من خطر اإلصابة بالعمى وبأمراض أخرى من مثل الحصبة واإلسهال،  ( أ)بفيتامين المتمثلة 

ديسمبر للتأكد من /ولإلجراء مسح آخر للتطعيم في كانون األ( WHO)وتخطط منظمة الصحة العالمية (. أ)مع نقصان فيتامين 

 .كانت هناك أي ثغراتفيما لو شمولية التغطية وتحديد 

 نوفمبر الحملة األولى ضمن حملتين للتلقيح ضد شلل األطفال على الصعيد الوطني/بدأت في أوائل تشرين الثاني في لبنان .

تقع على المعابر طنات غير رسمية مستوخيام باألطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في  وتستهدف الحملة األولى جميع

تمَّ مليون جرعة  1.1وفي سياق ذلك تقوم منظمة اليونيسيف بتقديم اللقاحات وذلك من خالل  .الثالث بين سوريا ولبنانالحدودية 
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في  ويشارك إلى جانب منظمة اليونيسيف. جرعة مخزونة فعلياً من قبل منظمة اليونيسيف في لبنان 403,333شراؤها لتضاف إلى 

 .محلية غير حكوميةمنظمة وهي ( بياوند)جمعية هذه الحملة كٌل من وزارة الصحة اللبنانية 

 

 

 النازحين والمهجرين داخليا  

 النزوح الداخلي
 

  وذلك سوريا جميع أنحاء يستجب شركاء حكومة الواليات المتحدة الحتياجات الناس المهجرين داخلياً والضعفاء المعوزين في

مليون دوالر، ممولة من  14.2بقيمة أكثر من تقدر ، من خالل ميزانية المياه ومواد النظافة العامة وشؤون الصرف الصحيتوفير ب

 بتوزيع مواد اإلغاثةالمتحدة  اتوتقوم احدى جهات الشراكة مع حكومة الوالي. 4311قبل حكومة الواليات المتحدة للسنة المالية 

 11,333والصابون وخزانات المياه في محافظة ريف دمشق، على ما يقرب من  النسائية،التي تتضمن منتجات النظافة العامة 

كما تمكنت جهة أخرى مشاركة لحكومة . فرد من النازحين داخلياً  13,333شخص من المتضررين من النزاع، بما في ذلك 

ولألسر المستضيفة لهم في شمال سوريا، تمكنت من من مستلزمات النظافة للنازحين بتوزيع مجموعة الواليات المتحدة والتي تقوم 

وتشتمل مواد النظافة العامة . أكتوبر/من األسر المستضيفة في تشرين األول 44,133توزيع المساعدات على ما يقرب من 

 .ت النظافة النسائيةمجموعة من مستلزمات النظافة والمنظفات وحفاضات األطفال، ومعجون األسنان ومنتجا

 بياناً ( األونروا)األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى  وكالةنوفمبر، أصدرت /تشرين الثاني 10 في

شرةً الضاحية التي تقع مبافي ، المدنيين الفلسطينيين في مخيم اليرموكتقييد سبل الوصول إلى  لقها إزاء استمرارأعربت فيه عن ق

وكان مخيم  .حماية المدنيينفيما يتعلق باللتزاماتها جميع أطراف النزاع إلى االمتثال ( األونروا)ودعت وكالة . جنوب مدينة دمشق

، فرَّ على أقل 4314ديسمبر /ومنُذ شهر كانون األول. الجئ فلسطيني 103,333ألكثر من  اليرموك قبيل اندالع النزاع موطناً 

 43,333فلسطيني من منازلهم في مخيم اليرموك بسبب النزاع في المنطقة، تاركين من خلفهم حوالي  الجئ 123,333تقدير 

وخالل الفترة الممتدة مابين كانون . مغلقة والمداخلوبقاء نقاط العبور بسبب تواصل القتال العنيف محاصرين هناك شخص 

إمكان المدنيين الحصول على المساعدة من قبل وكالة كان ال يزال ب 4311يونيو عام /وحزيران 4314ديسمبر عام /األول

وبالرغم من العديد من  4311يوليو عام /ومع ذلك ومنُذ منتصف تموز. إلى مخيم اليرموك"  الزاهرة"عند مدخل ( األونروا)

المنطقة، مما أدى إلى الالجئين الفلسطينيين وغيرهم من المدنيين في فقد حوصر ( األونروا)وكالة والجهود التي تبذلها النداءات 

 .مع إمكانية ضئيلة أو معدومة في حرية التنقل أو الوصول إلى حيث المساعدات اإلنسانيةتفاقم الحالة اإلنسانية الخطيرة، 

 

 

 الالجئون في الدول المجاورة
 

 فصل الشتاء، التي تبلغ االستعدادات لبتنفيذ خطة خطة االستجابة اإلقليمية وإلى جانب المعنيين المنفذين لكاالت األمم المتحدة تقوم و

ومن المؤمل (. اليونيسيف)مليون دوالر لالجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة، وذلك وفقاً لتقارير منظمة  110قيمتها حوالي 

بالمائة  23من ، وإلى أكثر المساعدة إلى جميع السوريين الذين يعيشون في مخيمات الالجئينأن تقدم خطة فصل الشتاء اإلقليمية 

بما في ، تقديم مجموعة من المساعدات داخل المخيماتبكاالت اإلغاثة كما تقوم و. المخيماتمن السوريين الذين يعيشون خارج 

وقود التدفئة، وتوفير المالبس و العزل في غطاء الخيمة، والمواقد مستوى تزيدمواد اإلغاثة األساسية مثل المواد التي ذلك توزيع 

من جانبها تقوم المنظمات . األحذية الشتوية الواقية من مياه األمطار إلى األطفال األضعف واألكثر عرضة للخطرالشتوية و

أمراض الجهاز ء مثل األنفلونزا والشتاتنشط في فصل االستجابة للكشف عن األمراض التي الصحية برفع قدرات المراقبة و

لتدخالت اإلنسانية تستهدف أولئك الذين يعيشون في ، فإن ايعيشون خارج المخيماتلالجئين الذين ااما بخصوص  .التنفسي األخرى

، أو أولئك الذين تقطعت بهم السبل تماماً ويواجهون صعوبة في المناطق ذات الظروف المناخية القاسيةفي مالجئ دون المستوى أو 

 .أو الخدمات العامة وتكاليف التدفئة والوقود سكنهمتغطية نفقات 
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 األردن

  الالجئين الذين عبروا إلى  عددنوفمبر لوحظ بأن هناك زيادة طفيفة في /تشرين الثاني 11إلى  1بين ما خالل الفترة المحصورة

فرد في اليوم الواحد،  130أو ما يعادل حوالي الجئ  1,113 حواليلالجئين، فقد عبر " الزعتري"األردن ونقلوا الحقاً إلى مخيم 

 133إلى  433بين  كان عليه خالل األسبوع الماضي، حيث كان عدد الالجئين الذين يعبرون إلى األردن يقدر ما أي اعلى بقليل مما

أي ما يقرب من يقيمون في األردن، مليون سوري  1.1ووفقاً لحكومة المملكة األردنية الهاشمية فإن ما يقدر بنحو . فرد يومياً 

 .في سوريا صراعبداية النصف عدد الذين دخلوا البالد منُذ 

 العراق

  المنظمات غير الحكومية إلى جانب وكاالت األمم المتحدة تعمل(NGOs ) منها والمحلية على تنفيذ أنشطة وإجراءات الدولية

الوقاية من فصل الشتاء في كٍل من محافظة دهوك وأربيل والسليمانية، وهي المحافظات الثالث التي تستضيف الالجئين السوريين 

ع خارطة تنفيذ لوضتتشاور على نحٍو منتظم وتبحث  اإلغاثةوبحسب تقارير األمم المتحدة فإن وكاالت . في اقليم كردستان العراق

إلى محافظة أربيل ولغاية يوم  تولقد وصل. األنشطة ورسم خطط التوزيع لضمان إمكانيات تحديد الثغرات ومعالجتها بشكل مالئم

وهي محملة ( UNHCR) للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينشاحنة تابعة  43 انوفمبر ما مجموعه/تشرين الثاني 2

توقع المزيد من القوافل التي ستتضمن مواد االستعدادات لتحمل قسوة الشتاء هذا باإلضافة إلى ، (ة العزل الحراريعالي)بالبطانيات 

لتوزيع مواد تخططُ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وفي محافظة دهوك . في شهر نوفمبرلها لتتم والتي خطط 

وباإلضافة لذلك تقوم . من األسر الضعيفة المتضررة ممن تعيش خارج المخيمات 0,133الخاصة بفصل الشتاء على اإلغاثة 

مخيم العبيدي لالجئين في  إلى باالنسيامنظومة لتصريف المياه لمنع مياه البزل من بإنشاء المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

مواقد ، والتي تتضمن فصل الشتاءالخاصة ببتوزيع مواد اإلغاثة كما تقوم المفوضية أيضاً . مدينة القائم ضمن محافظة األنبار

 .األغطية البالستيكية، خزانات المياه والبطانيات على الالجئين في مخيَّم العبيديو، الفرش (الكيروسين)التدفئة ووقود 

 لبنان

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين نوفمبر وزعت /تشرين الثاني خالل األسبوع األول من شهر(UNHCR )

وهي جديد في وادي البقاع، الجئ  4,033مستلزمات وأواني الطبخ على أكثر من  الدنماركي لالجئينوبالتعاون مع المجلس 

وباإلضافة لألفرشة شملت المواد التي تمَّ توزيعها  .الالجئين السوريين في لبناننسبة المنطقة التي تستضيف ما يقرب من ثلث 

ة  ، مقدمة من المفوضية السامية لشؤون الالجئين ومن المنزلية األخرى والمستلزماتوحفاضات األطفال ( الشراشف)أغطية األسرَّ

وخالل األسابيع القادمة وكجزٍء من خطة . الجئ 1,333 نحو  للمهاجرين، حيث تمَّ توزيع المواد على ( كاريتاس لبنان)مركز 

( عالية العزل الحراري) البطانياتمل المساعدات لمجابهة فصل الشتاء سوف تقوم وكاالت اإلغاثة بتوزيع مواد اإلغاثة التي ستش

 والمواقد، فضالً عن توفير مبالغ نقدية لتغطية نفقات الوقود لخمسة أشهر، باإلضافة إلى مجموعة منوعة من المالبس الشتوية

 .عاماً  12شراء على األوالد دون سن الـ الوقسائم 

  ولجأوا إلى  مواطن سوري 10,133أكثر من  هربمنطقة القلمون بمحافظة ريف دمشق، في ( قارة) بلدةببعد تصاعد وتيرة العنف

تدفق لالجئين عملية نوفمبر، األمر الذي سجل أكبر /تشرين الثاني 11، وذلك منُذ يوم حدود بلدية عرسال بمنطقة البقاع في لبنان

اللتان تقطنهما  (يبرود)و  (النبك)ووصوله إلى بلدتي  (رةقا)إن انتشار العنف من بلدة  .هذا اليومحتى كدفعة واحدة في المنطقة 

وتشير التقديرات األولية . قاعالبمنطقة مزيد من الالجئين الى اليمكن أن يؤدي إلى تدفق ( قارة)نسبة أكبر من السكان بالمقارنة مع 

قد نزحوا إلى بلدة قارة في وقت سابٍق  ، كانوامن محافظة حمصفي األصل الالجئين هم هؤالء  بالمائة من 03 ما يقرب منإلى أن 

 .من هذا العام

  في المساجد وقاعات المناسبات وفي مستوطنات مخيمة غير عرسالمنطقة جميع أنحاء يقيم الالجئون الذين وصلوا حديثاً في ،

وتقوم . في مباٍن غير مؤثثة رسمية أو غير نظامية، فيما يعيش البعض اآلخر من الالجئين أيضاً مع أفراد العائلة المستضيفة لهم أو

 133الجدد، حيث تمَّ تسجيل حوالي  نسلطات البلدية المحلية وبدعٍم من األمم المتحدة والشركاء التنفيذيين بتسجيل بيانات الالجئي

منطقة عرسال إلقامة وقع مؤقت في وعملت السلطات المحلية على توفير م. نوفمبر/تشرين الثاني 10أسرة مستضافة في يوم 

خيمة،  41شركاء األمم المتحدة  من المعنيونعائلة، حيث نصب  13مستوطنة رسمية من الخيام، والتي من شأنها استيعاب 

بإرسال ونشر عيادات طبية متنقلة  األمم المتحدةكما قام شركاء  .تعيش فيها بالفعل حالياً  وهيتسعة من األسر المتضررة احتضنت 

الحصص الغذائية بما في ذلك  ية الصحية الفورية للوافدين الجدد، وهم يواصلون توزيع مواد اإلغاثةالرعا لتقديم خدمات

وال تزال الجهود اللوجستية . والبطانيات وأغطية األسرة ومستلزمات وأواني الطبخ ومستلزمات النظافة العامة على الوافدين الجدد
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جنباً إلى جنب مع جهود توفير المأوى والمياه ومستلزمات النظافة والصرف الصحي التي  المساعدة اإلنسانية تمثل تحدياً،في توفير 

 .ال تزال تُشكُل أولوية رئيسية

  وهي منظمة غير  (مؤسسة عامل)ومن  نالالجئيإنقاذ الطفولة التابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  برنامجبدعم من

طفل في لبنان  4,133من تحقيق الفائدة الدراسية ألكثر من والدروس التأهيلية " السريعبرنامج التعلم "تمكن ( NGO)حكومية 

طفل الجئ يشاركون في برامج التعليم غير  21,333ويوجد هناك أكثر من  .نوفمبر/خالل األسبوع األول من شهر تشرين الثاني

وتعمل المفوضية السامية . في المدارس الرسمية العامة طفل الجئ 11,333بينما التحق أكثر من في جميع أنحاء البالد، الرسمية 

بنوبتين أصبحت جاهزة للتنفيذ في  ملألمم المتحدة لشؤون الالجئين مع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية للتأكد من أن خطة الدوا

( شبعا)الستيعاب األطفال الالجئين في قرية في جنوب لبنان بدأت أول مدرسة بالتحّول إلى نظام الدوام بنوبتين  .أقرب وقٍت ممكن

الجمعيات الخيرية وتجدر اإلشارة إلى أن منظمة اليونيسيف و. نوفمبر الذي صادف بداية األسبوع/من تشرين الثاني 11يوم 

اب األطفال مدرسة في جميع أنحاء لبنان للمساعدة في استيع 20من إصالح حوالي معاً ، قد تمكنا المسيحية األرثوذكسية الدولية

 .اللبنانيين والسوريين على حٍد سواء

 تركيا

  نوفمبر انضمت السفيرة األمريكية للشؤون العالمية للمرأة كاثرين روسل إلى مسؤولين من حكومة /تشرين الثاني 1في  يوم

بوالية  طني السوريالحكومة التركية، وإلى جانب ممثل منظمة اليونيسيف في تركيا وممثل المجلس الو منالواليات المتحدة و

وذلك خالل مراسم االفتتاح الرسمي للمدرسة التي شيدتها منظمة اليونيسيف بتمويل من حكومة الواليات المتحدة ، (غازي عنتاب)

وسلطت تصريحات السفيرة كاثرين روسل الضوء على مساعدة حكومة الواليات المتحدة في جهود  .في مخيّم اإلصالحية

ويُشار إلى أن حكومة الواليات المتحدة قدمت . لجيل ضائع من األطفاظهور التعليم لمنع ى أهمية االستجابة لسوريا، وعل

صف وعدٍد من الغرف  42دوالر إلقامة هذه المدرسة التي تتألف من اثنين من الهياكل الجاهزة، وتضم ما مجموعه  103,333

ومن المتوقع أن ينتفع أكثر من . السلة وساحة آمنة للعب األطفال كما يضُم المرفق أيضاً ملعب لكرة. اإلضافية لإلدارة وللتسلية

 .طفل من هذه المدرسة التي سيتولى فيها المعلمون السوريين قيادة التدريس تحت إشراف منسق تربوي تركي 1,233

 مصر

 من سوريا الذين تمَّ احتجازهم من قبل  والفلسطينيينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عدد الالجئين السوريين  تُقدر

، وغالبية التهم الموجه ضد هؤالء هي مغادرة البالد بطريقة 4311أغسطس عام /منُذ شهر آب 1,133السلطات المصرية بنحو 

إلى أجل غير مسمى فرد محتجزون  143وهناك في الوقت الحاضر ما يقرب من . غير مشروعة أو االفتقار إلى تصاريح اإلقامة

األردن أو إلى تركيا، والغالبية العظمى منهم توجهوا أما إلى " طوعاً "بينما اختار البقية اآلخرون مغادرة البالد في ظروف سيئة، و

وفي بعض الحاالت األخرى وخاصة بالنسبة للفلسطينيين الذين لديهم . وذلك وفقاً للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

وتشعر المفوضية السامية . عودة، فإن هؤالء الالجئين وبضمنهم قاصرين أيضاً قد تمَّ ارسالهم للعودة إلى سورياخيارات محدودة لل

في لها  جديدٍ  فتح مكتبٍ ، وتخطط لفي المدارسالطلبة تجديد اإلقامة واكتظاظ لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالقلق إزاء إجراءات 

الجئ فلسطيني  0,333الجئ سوري مسجل وحوالي  140,333من  أكثر ستضيف مصر حالياً تو. مدينة اإلسكندرية الشهر المقبل

 .من سوريا
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$1,349,779,031 

$794,170,140 

$421,668,023 
$379,470,466 

$332,220,977 

$182,379,879 $154,408,513 $132,883,618 $128,173,182 $123,310,364 

صندوق األمم المتحدة  المملكة العربية السعودية اليابان كندا جهات خاصة الكويت المانيا المملكة المتحدة المفوضية األوروبية الحكومة األمريكية
المركزي لألستجابة في 

 حاالت الطوارئ

  * ٢٠١٣و  ٢٠١٢ للعام المجاورة والدول سوريا الى المقدم التمويل إجمالي

  المانحة الجهات بحسب   

 إحاطة موجزة
 الرئيس بشار األسد بإجراء ، تعهد 4311مارس /في اعقاب التظاهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في آذار

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

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

 إلى  الخطة دعت، و4314مارس /آذار 40لمية وافقت عليها الحكومة السورية في تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة خطة س

وقف اطالق النار والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية دون قيود وانسحاب أفراد القوات المسلحة من المناطق المأهولة 

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

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

  صوتت األمم المتحدة على عدم تجديد تفويض بعثة إشراف األمم المتحدة في سوريا، التي  4314أغسطس /آب 10في يوم

ولقد غادر جميع األفراد . في أنحاء البالدالعنف يونيو بسبب تصاعد مستويات /نحزيرا 10كانت قد علقت عملياتها في 

 .4314أغسطس /العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آب

 بمدينة الدوحة في قطر، شكلت فصائل المعارضة السورية مظلة تنظيمية  4314نوفمبر /في اجتماعٍ عقد خالل تشرين الثاني

وقد اعترفت ". االئتالف السوري"وُعرفت أيضاً باسم " ئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريةاال"ُسميت بـ 

ديسمبر /كانون األول 11بهذا التحالف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري في ( USG)حكومة الواليات المتحدة 

المساعدات بهدف تنسيق جهود ( ACU)ق المساعدات وبعد تشكيله بوقتٍ قصير أنشأَ االئتالف السوري وحدة تنسي. 4314

ويلتقي ممثلون من الحكومة األمريكية وجهات مانحة أخرى باإلضافة إلى المنظمات غير . اإلنسانية المقدمة إلى سوريا

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

 .لمساعدات الحالية والتي ُخطط لها، إلى جانب التحديات التي تواجه توفير المساعداتوا

  بالمائة يعيشون في دمشق والمناطق  03الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  141,333تستضيف سوريا ما يقرب من

حولها بشكل  ومااء الفلسطينيين ولقد أثر القتال العنيف في مخيمات وأحي. المحيطة بها، وعلى وجه التحديد في حي اليرموك

ملحوظ على الالجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث تُقدر وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

من  411,333الجئ فلسطيني قد تأثروا بشكل مباشر جراء النزاع، وإن هناك  243,333بأن أكثر من " األونروا"

الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة  11,200كما تستضيف سوريا أيضاً ما يقدر بـ . المهجرين داخل البالد

 .دمشق الكبرى

االلتزامات وباالعتماد على  (OCHA)جميع هذه األرقام الدولية مسجلة وفقاً لخدمة التتبع المالي الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية . 4311 نوفمبر/تشرين الثاني 41بيانات أرقام التمويل حتى يوم  *

للسنة المالية  4314أكتوبر /تشرين األول 1، بينما تأتي بيانات أرقام الحكومة األمريكية وفقاً لها، وتعكس التزاماتها األخيرة على أساس تقويم السنة المالية الذي بدأ في 4311و  4314الدولية خالل السنوات التقويمية لعامي 

 (.OCHA)يرجى مالحظة ان تعهدات التمويل األخيرة قد ال تنعكس في بيانات أرقام مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية . 4314للسنة المالية  4311أكتوبر /تشرين األول 1، وبتاريخ 4311
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 سوريا ودول الجواروالحكومات األخرى إلى ( USAID)المساعدات اإلنسانية المقدمة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

3102للسنة المالية 
1
 

 المبلغ الموقع النشاط الشريك التنفيذي

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

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
(الفاو)  

دوالر   سوريا األمن الغذائي والزراعة 1,000,000  

الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
(NGO( 

الصحة وتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة المعلومات، اللوجستيات وإمدادات 
الطبيعية والتكنولوجية، الحماية، المالجئ والتوطين  المخاطراإلغاثة، 

.وشؤون النظافة العامة  
 

  200,016,769 دوالر سوريا

الشؤون  لتنسيقاألمم المتحدة  مكتب
(OCHA) اإلنسانية 

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

إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم 
(UNDSS) المتحدة 

إدارة المعلوماتتنسيق الشؤون اإلنسانية و   500,000 دوالر سوريا 

(UNFPA) 2,795,900 دوالر سوريا الصحة صندوق األمم المتحدة للسكان  

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

(اليونيسيف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  والخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة والنظافة العامة الصحة    24,000,000 دوالر سوريا 

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

اللوجستية وإمدادات اإلغاثةالخدمات    4,350,000 دوالر سوريا 

 2,637,156 دوالر   نفقات الشؤون اإلدارية والدعم  

(USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /إجمالي مساعدات مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث  252,299,825 دوالر   

 

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

الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
(NGO( 

مساعدات الغذائيةال  دوالر  سوريا   70,803,546  

 برنامج الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 162,095,475 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

لألممبرنامج الغذاء العالمي   
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) عمليات الطوارئ اإلقليمية 

 األردن،
لبنان، 
 تركيا،

 العراق و
 مصر

دوالر  162,800,100  

(USAID/FFP)  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات دوالر   395,699,121  

    

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

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

 القدرات االستيعابية

سوريا، 
 األردن،

 لبنان
دوالر   27,600,000  

اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
(IFRC)  األحمروالهالل  

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  
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الشركاء من المنظمات غير الحكومية 
(NGO( 

، شؤون النفسي والصحة اإلنجابيةالصحة العامة ،الصحة العقلية والدعم 
المعيشة وبناء القدرات، العنف القائم على أساس الجنس، المالجئ وإدارة 

 الملفات

 األردن،
 لبنان،
  تركيا

دوالر   22,924,280  

(UNDP) دوالر  لبنان المياه والصرف الصحي والنظافة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 400,000 

(UNFPA)  المتحدة للسكانصندوق األمم حمايةالوبناء القدرات و العقلية الصحة   
لبنان، 
 تركيا

دوالر   3,793,000  

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
(UNHCR) الالجئين 

المياه والصرف الصحي  ،ينوالتوط المالجئ، ، إدارة المخيماتالحماية
، التعليم وإمدادات اإلغاثةوالنظافة  

 األردن،
 لبنان،
 تركيا،

العراق، 
 مصر

دوالر   312,637,000  

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
(UNHCR) الالجئين 

المياه والصرف الصحي ، والتوطين، الصحة المالجئمواد اإلغاثة، 
 والنظافة

دوالر   سوريا 58,170,000  

(اليونيسيف)منظمة األمم المتحدة للطفولة  وحماية األطفال الصحي والنظافةالمياه والصرف التعليم،    

 األردن،
 لبنان،
 تركيا،

العراق، 
 مصر

دوالر  72,000,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
"األونروا"الالجئين الفلسطينيين   

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

األردن، 
 لبنان

دوالر  15,800,000  

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
"األونروا"الالجئين الفلسطينيين   

م، المياه والصرف الصحي والنظافةالتعلي، الصحةمواد اإلغاثة، الغذاء و   55,100,000 دوالر سوريا 

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

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

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

 3102إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية  
دوالر  1,230,723,226  

    

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

3103المجاورة لها خالل السنة المالية 
1
 

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

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

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

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

3103إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية    
  119,055,805 دوالر

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

3102و   3103إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية    
  1,349,779,031 دوالر

 

  

1
 .4311مليون دوالر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  14.0تمَّ االلتزام بالتمويل بمبلغ  4314في السنة المالية ف. سنة التمويل تُشير إلى تاريخ التعهد أو االلتزام وليس اعتماد األموال وتخصيصها 
2
 نوفمبر/تشرين الثاني 41األموال المتوقعة أو التي تمَّ االلتزام بها فعلياً ولغاية يوم ( USAID/OFDA) األمريكية للتنمية الدوليةالوكالة / مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيُمثل تمويل  

4311. 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

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

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

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

http://www.interaction.org/
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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 : ليةمركز معلومات الكوارث الدو -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على الموقع ( USAID/OFDA)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  / المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثمكتب 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.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

