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 أبرز التطورات

   بأن النزاع في سوريا يشكل أكبر أزمة انسانية وسلمية وأمنية تواجه العالم في  أعلنت األمم المتحدة مؤخرا

 مليون شخص في 3.9حيث أصبح هناك على اقل تقدير  الوقت الراهن، مع دخول القتال عامه الرابع،

. شخص قد تشردوا ونزحوا إلى الخارجمليون  5.2سوريا بحاجة للمساعدة اإلنسانية، وأن هناك أكثر من 

 .العراق ومصرثم تركيا واألردن هؤالء قد فروا إلى لبنان ثم تليها بين والغالبية العظمى من 

  على األطفال في العالم، سوريا واحدة من أكثر البلدان خطورة  ثالث سنوات من الصراع، أصبحتبعد

قد تضاعف عدد األطفال المتضررين من الصراع في سوريا والنازحين ول .وذلك وفقا  لمنظمة اليونيسف

مليون طفل،  2.2مليون إلى  5.9، حيث ارتفع العدد من 5109مارس عام /منُذ آذار إلى البلدان المجاورة

مقارنة مع أي صراع شهدته المنطقة بال لى مستوىت اإلصابات والخسائر بين األطفال اعكما سجلت معدال

طفٍل على أقل تقدير قد لقوا حتفهم حتى اآلن، مشيرة  إلى أن  010111مؤخرا ، حيث تـُقدُر األمم المتحدة أن 

ُ وي. ربما أعلى من ذلكاألرقام الفعلية  اطق يصعب الوصول منأيضا  أن هناك مليون طفل يقيمون في  قدرُ ـ

من المدينة من بين السكان الذين تم إجالئهم كانوا طفل  211حوالي اإلشارة إلى أن در جتو. إليها في سوريا

 .فبراير/شباط في ،حمصفي القديمة المحاصرة 

 في تصعيد وتيرة تشريد  ال يزال مستمرا  القصف الجوي الذي تشنه حكومة الجمهورية العربية السورية  إن

 محشوة حيث تؤدي براميل القنابل وهي براميل نفط .ريانطاق واسع في سو لىوتهجير السكان ع

                                                                                           
 
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

5104 ولغاية 5105للسنة 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  
4102 مارس/آذار 01                                            4102 ةالمالي   للسنة  ،01 رقم الوقائع نشرة  

 على موجزة نظرة

 األرقام

مليون  9.3 
 في اإلنسانية للمساعدة بحاجة شخص

 سوريا

 ديسمبر/كانون األول – المتحدة األمم

1023 

مليون  6.5  
ا النازحين عدد شخص   سوريا في داخليَّ

 نوفمبر/تشرين الثاني – المتحدة األمم

1023  

مليون  2.6  
المجاورة للدول واؤالج سوري مواطن  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مارس/آذار  – الالجئين   

485,066 
األردن في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 مارس/آذار  – الالجئين  

962,385 
لبنان في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 مارس/آذار  – الالجئين  

634,788 
تركيا في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مارس/آذار  – الالجئين  

226,934 
العراق في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  

1024 مارس/آذار  – الالجئين  

135,030 
مصر في سوري الجئ  

لشؤون المتحدة األمم مفوضية مكتب  
1024 مارس/آذار  – الالجئين  

 

 

 

 أهم األحداث
 ليونيسةةف تصةةف سةةوريا علةةى أنهةةا منظمةةة ا

من بين أكثر دول العالم خطورة  على  ةواحد

 .األطفال

  يخلةةةق تصةةةاعد القتةةةال فةةةي جنةةةو  سةةةوريا

 .المزيد من المشردين والنازحين

  برنةةاما الغةةذاء العةةالمي مسةةاعدات وصةةول

إلةى محافظةة الرقةة، ( WFP)لألمم المتحةدة 

 .للمرة األولى منُذ ستةَّ أشهر
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مُّ قذفها من الطائرات، تؤدي إلى وقوع اصابات ووفيات عشوائية بين المدنيين في كٍل من محافظة بالمتفجرات والشظايا الحادة يت

اآلالف اعد نطاق التهجير ليصل إلى مئات وبحسب تقديرات وكاالت اإلغاثة فإن ذلك يـُسفر عن تص .حلب و درعا و ريف دمشق

 .لنازحينالمشردين وامن 

  فقد أدى الصراع إلى تشريد وتهجير "األونروا"وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وفقا  ل ،

. عاما   42أكثر من  خاللأكبر نزوح للفلسطينيين األمر الذي سجل  بالمائة من السكان الالجئين الفلسطينيين في سوريا، 01أكثر من 

غير المناطق المتنازع عليها أو مخيما  في سوريا، هناك العديد منها يقع في  05ومن بين مخيمات الالجئين الفلسطينيين البالغ عددها 

يفتقر الالجئون الفلسطينيون في سوريا إلى ما  وغالبا  . وهي معرضة للقتال المستمر وتشهد انعداما  أمنيا  متواصال   ،المسيطر عليها

وتجدر اإلشارة بأن حوالي . جدا  فيما يتعلق بمغادرة البالدخيارات محدودة  ولديهم خارج نطاق الحيز الذي يعيشونشبكات 

آخرون  290111وأن حوالي  ،األردنالجئ فلسطيني من سوريا قد سعوا للحصول على المساعدة من وكالة األونروا في  000211

فلسطيني يعيشون في  9110111قد سعوا لطلب المساعدة من وكالة األونروا في لبنان، البلد الذي يستضيف أساسا  ما يقر  من 

 األنشطة الحيوية التي وكذلكمحدودة أو غير متوفرة فيما يتعلق بالخدمات األساسية والمرافق  اتمع امكانيالمخيمات المقامة هناك، 

 .يمكنهم من خاللها الحصول على الدخلقد 

 

 جهود إيصال المساعدات اإلنسانية

  مليون شخص في سوريا في مناطق يصعب على وكاالت األمم المتحدة وشركائها بلوغها وإيصال المساعدات  9.2يعيش أكثر من

ال يزاالن يعيقان وصول وتقييد إمكانية الوصول  العالمي لألمم المتحدة فإن إنعدام األمنووفقا  لبرناما الغذاء . اإلنسانية اليها

 أسفرتوبالرغم من تلك العقبات فقد  .محافظة 04 البالغةمحافظات سوريا  مجموعمحافظة على اقل تقدير من  05المساعدات إلى 

عن تمكين برناما  تأسفرمارس، /وفي أوائل آذار فبراير/شباطوالرفع الجزئي للحصار في المفاوضات على المستوى المحلي 

شخص في المناطق التي تكون فيها امكانيات المرور محدودة  000211الغذاء العالمي لألمم المتحدة من الوصول بالمساعدات إلى 

مارس تمكنت /وفي أوائل آذار. عدة أشهرفي كٍل من محافظة درعا و دير الزور و إدلب و ريف دمشق، للمرة األولى منُذ 

من أن تجد طريقها إلى محافظة الرقة، وهي المحافظة التي لم يكن بوسع برناما الغذاء العالمي ذاء العالمي مساعدات برناما الغ

برناما الغذاء  شددوفي حين أنهُ قد تمَّ تسليم دفعة واحدة من مساعدات اإلغاثة المؤقتة، فقد . خالل األشهر الستة الماضيةبلوغها 

الضرورية لمن هم بحاجة إليها من المساعدة  لتقديم ول مستدامة للمنظمات اإلنسانيةتوفير إمكانيات وصالعالمي على ضرورة 

 .المدنيين

 جنة الدولية للصليب األحمر قافلة من اللبمحافظة دمشق، تمكنت  في حي برزة المحاصر(ICRS )منظمة الهالل األحمر العربي و

وقد تضمنت المواد التي حملتها القافلة  .فبراير/شباط 50و  56يومي  خاللأسرة  40111من تقديم المساعدات ألكثر من  السوري

تسليم المواد إلى ، حيث تمَّ بما في ذلك أواني المطبخ والبطانيات والفرش الطارئةوإمدادات اإلغاثة  المستلزمات الطبية والغذاء

شحنة سابقة مشتركة ه الشحنة في اعقا  وتأتي هذ. برزةحي اللجان المحلية والعاملين في مجال الصحة لتوزيعها في جميع أنحاء 

 واألدويةحيث قدمت منظمات اإلغاثة خاللها المواد الغذائية ومواد اإلغاثة الطارئة فبراير، /في أوائل شباط تسليمهابين الوكاالت تمَّ 

علنت قوات الحكومة أوهذه القوافل هي األولى التي تدخل حي برزة منُذ أن . شخص، وذلك وفقا  لألمم المتحدة 590111لحوالي 

 .يناير/السورية وقوات المعارضة في المنطقة وقف اطالق النار بشكل مؤقت في أوائل شهر كانون الثاني

  تعمل حكومة الواليات المتحدة األمريكية مع عدة منظمات غير حكومية(NGOs ) يتعذر للمساعدة في الوصول إلى المناطق التي

وبهدف توفير الخبز في المناطق التي يصعب على برناما  مثاال  على ذلك، .في سورياإليها وكاالت األمم المتحدة الوصول على 

طن  560111بتوزيع أكثر من قامت المنظمات غير الحكومية المدعومة من قبل الحكومة األمريكية  الغذاء العالمي الوصول إليها،

ة يومية من الخبز، حيث تمَّ توزيع الدقيق على المخابز مليون حصة غذائي 66أي ما يعادل ( الطحين)متري من مادة الدقيق 

 .وحتى اآلن 5109يناير /الثانيالفترة الممتدة منُذ كانون  خاللوذلك  واألفران في محافظة حلب و درعا و حماة ومحافظة إدلب،
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  دمشق، قد عطل قدرة المعنيون في حي اليرموك الفلسطيني قر  الجماعات المسلحة  مختلف القصف واالشتباكات بينإن استئناف

ووفقا  لتقارير  .فبراير/شباطعلى تقديم المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المنطقة المحاصرة منذ نهاية في وكالة األونروا 

ونروا وال تزال وكالة األ .شخص محاصرين في المنطقة يعانون أوضاع انسانية أليمة 060111وكالة األونروا فال يزال حوالي 

تأمين إمكانيات مرور مستديمة إلى منطقة اليرموك، أطراف النزاع من أجل  على الضغطتواصل ومنظمات اإلغاثة األخرى 

ب وكالة وبحس ناللذا التغذية وانعدام الرعاية الصحية، أوضاع سوء فاقمهو التخفيف من ت ،والهدف من ذلك على وجه التحديد

  .عدد الوفيات همان في ارتفاعاألونروا أيضا ، يس

 

 سلع اإلغاثة الطارئة

 واستجابة  لذلك تعمل . للعيش دون إمدادات أو مواردسر على الفرار من منازلهم تصاعد العنف في سوريا يجبر األُ  ال يزال

وغير ذلك من المستلزمات والمواد  المنظمات المدعومة من الحكومة األمريكية على توفير إمدادات اإلغاثة الطارئة والسلع المنزلية

 .احتياجاتهم األساسيةفي سد  لمساعدة الناس المتضررين من النزاعاألخرى 

  ،تمكنت إحدى المنظمات المشاركة لجهود الواليات المتحدة من الوصول بالمساعدات اإلنسانية إلى في محافظة درعا جنو  سوريا

مارس، حيث /فبراير وحتى مطلع آذار/منتصف شباط لفترة الممتدة منخالل اشخص ممن تقطعت بهم السبل،  20311حوالي 

ومع استمرار القصف الجوي  ،محافظة حلبوفي . وغير ذلك من المواد األخرى وزعت عليهم لوازم النظافة والمالبس والبطانيات

إلى نزوح عشرات اآلالف من الناس من األحياء الشرقية المستمر بالبراميل المتفجرة من قبل قوات الحكومة السورية والذي أدى 

النظافة الصحية ومستلزمات بإمداد األُسر المتضررة بلوازم المنظمات المشاركة لجهود الواليات المتحدة  قامتمن مدينة حلب، 

بدعٍم من الحكومة إلى أن المنظمات غير الحكومية و وتجدر اإلشارة. فرد 000211لسد حاجة ، والتي تكفي رعاية األطفال

مليون  0.5لمساعدة  الطارئة اإلغاثة دإيصال وتوزيع ما يكفي من موا من، 5109أكتوبر /منُذ تشرين األول األمريكية قد تمكنت

 .شخص في سوريا

 ص المحتاجين وكاالت األمم المتحدة للوصول باإلمدادات الرئيسية إلى األشخاريكية أيضا  الجهود التي تبذلها تدعم الحكومة األم

 3210111ما يقر  من ( UNHCR)ساعدت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  5104فمنُذ مطلع العام . لها

خ وعلب أواني المطبأطقم و (المالءات) مواد اإلغاثة األساسية، بما في ذلك الفرش وفرش النوممن خالل توفير  ،شخص في سوريا

ولقد قدمت الحكومة األمريكية خالل السنة . واألغطية البالستيكية الطاقة الشمسيةبوالمصابيح التي تعمل  المياه ومستلزمات النظافة

وفي مليون دوالر لتوفير المساعدة في سوريا  014.0ولغاية هذا اليوم، قدمت للمفوضية السامية لشؤون الالجئين  5104المالية 

 .الطارئة اإلغاثةالبلدان المجاورة، بما في ذلك تسليم إمدادات 

 

 الشؤون الصحية

 بة للحد من تفشي مرض شلل األطفال الذي تأكد تتواصل حمالت التطعيم ضد شلل األطفال في جميع أنحاء الشرق األوسط، استجا

التلقيح الوقائي ضد المرض جهود لمعالجة االرتباك الذي حصل في أيضا  و، 5109أكتوبر عام /في تشرين األول وجوده في سوريا

بأن جولة من المبادرة العالمية للقضاء على شلل األطفال  وعلى هامش ذلك، أفاد تقرير. بسبب ثالث سنوات من الصراع في سوريا

ليونيسيف ووزارة الصحة ومنظمة ا( WHO)منظمة الصحة العالمية لحمالت التطعيم التي تمَّ تنسيقها بين  ،مارس/شهر آذار

مارس الجاري، إلى جانب جولة التطعيم في لبنان /، قد اكتملت جميعها في العاشر من آذارواألردنية والعراقية والمصرية السورية

حالة لشلل األطفال  52وكانت الحكومة السورية قد أبلغت ولغاية هذا اليوم عن وجود . على االنتهاءهي األخرى التي شارفت 

في محافظة حماة بانتظار تأكيد نتائا أخرى واحدة في سوريا، أكدتها فحوصات المختبر، وأن هناك حالة ( 0)نوع  البري

 .أو تأكيد وجود أي حالة لشلل األطفال في البلدان المجاورة لغاية هذا اليومعن ولم يتمَّ اإلعالن . الفحوصات

  في المناطق التي تسيطر بقيادة وحدة تنسيق المساعدات التابعة لالئتالف السوري  قوة العمل المعنية بمكافحة شلل األطفالقامت

مارس للتطعيم ضد شلل األطفال، استهدفت فيها /قامت بتنفيذ جولة شهر آذارسبع محافظات شمال سوريا،  فيعليها المعارضة 

 .األطفال في سن الخامس وما دون ذلك
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  وذلك وفقا  في هذا البلد، للخطر  الماليين من الناسالصحية السورية قد عرض حياة إن التدمير القريب الذي أصا  المنظومة

وتقدر منظمة الصحة العالمية من جانبها بأن ما . وهي منظمة دولية غير حكومية" منظمة إنقاذ الطفولة"لتقرير جديد صادر عن 

أجرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السورية  الذي تقييموخالل ال. دفروا من البالقد سوريا في األطباء يقر  من نصف 

بالمائة فقط من  9بأن نسبة األطباء المؤهلين للعمل في حاالت الطوارئ تبلغ  وجد، 5109من المستشفيات العامة في عام  42 لحالة

المحترفين والمؤهلين في  في عدد النقص الحاد كما أن. مجموع ما تبقى من نسبة العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل عام

، قد أجبر العديد من الكوادر الطبية على القيام بإجراءات ومهام طبية، والمعدات الطبية مجال الصحة، والنقص في اإلمدادات الطبية

 .عام بشكلٍ  لةال تلتزم المعايير الطبية المقبولم يتمَّ تدريبهم عليها على نحٍو مالئم، أو نفذوا إجراءات ومعالجات طبية بطرق أخرى 

  تواصل حكومة الواليات المتحدة األمريكية اعطاء األولوية لتقديم خدمات الرعاية الصحية في سوريا، نظرا  لحجم الحاجة لهذه

قامت إحدى المنظمات غير الحكومية المدعومة من  مارس/آذار 4فبراير و /شباط 56ففي الفترة المحصورة مابين . الخدمات هناك

استشارة طبية أولية، وأجرت أكثر من عملية جراحية بسيطة في مرافق صحية  030911مريكية بتقديم أكثر من قبل الحكومة األ

بما في ذلك كما قامت هذه المنظمة أيضا  بتقديم مواد اإلغاثة لمرافق الرعاية الصحية األولية، . افي جميع أنحاء شمال سوري مختلفة

 .معدات الطبيةمختلفة مابين أدوية صيدلية ومجموعات 

  مركز صحي و تسعة وحدة طبية تابعة لوكالة األونروا في سوريا، والتي توفر  04تواصل الحكومة األمريكية تقديم الدعم إلى

 .ضمان استمرار قدرة الالجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الصحيةوتعمل على ، الرعاية الطبية المنقذة للحياةبدورها 

 مم المتحدة للسكانندوق األيعمل ص (UNFPA ) فرص الحصول على الرعاية الذي يشارك جهود الحكومة األمريكية، على تعزيز

ففي سوريا الحظ المعنيون في صندوق األمم . الصحية اإلنجابية للسكان المتضررين من النزاع في سوريا وفي البلدان المجاورة

قد رفع عدد  ،ريف دمشق، حمص ومحافظة درعا، دير الزور، حماة، الرقة حلب،محافظة المتنامي في العنف المتحدة للسكان أن 

أما في . رعاية التوليد الطارئة، بما في ذلك ة اإلنجابيةفرص محدودة او معدومة للرعاية الصحاألشخاص الذين يعانون من 

للنازحين داخليا  هناك تُثقل كاهل تزايدة الما  مثل محافظتي الالذقية و طرطوس، فإن اإلعداد المناطق التي تشهد صراعا  أقل نشاط

عمل صندوق األمم المتحدة للسكان مع وزارة التعليم العالي السورية وجمعية تنظيم  ،واستجابة لذلك. المحليةلتحتية الصحية البنية ا

لرعاية الصحية امرأة على خدمات ا 040111إمكانيات وصول وحصول  لتسهيل ،الهالل األحمر العربي السوري األسرة ومنظمة

كما تمكن صندوق األمم المتحدة أيضا  ومن خالل مشاركته في  .فبراير/، من خالل اعتماد برناما القسائم في شهر شباطاإلنجابية

بية المرافق الط، تمكن من توصيل مجموعات من لوازم الرعاية الصحية اإلنجابية إلى القوافل اإلنسانية المشتركة بين الوكاالت

من  240111في محافظة دمشق وريف دمشق و إدلب، مما سيوفر الفائدة ألكثر من " النساء المتخصصات في التوليد"والقابالت 

 .النساء

 

التغذيةوشؤون  األمن الغذائيوالزراعة   

  األمن الغذائي الحاد بسبب األزمة المتفاقمة مليون شخص في سوريا يواجهون خطر إنعدام 6.9تقدر وكاالت األمم المتحدة بأن .

فإن القتال وانعدام األمن المستمرين من المرجح أن يؤديان إلى عرقلة انتاج  "الفاو"ووفقا  لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

قدرة المزارعين على الوصول إلى تحديد وتقييد  بسببفي سوريا، وذلك  5109/5104موسم لالمحاصيل الزراعية الشتوية ل

في ضعف المحاصيل، العوامل المساهمة األخرى  ومن .تنمية المحاصيل والحصادلالمراحل الرئيسية أراضيهم الزراعية خالل 

وربما ساهمت ظروف الجفاف . صداتاباإلضافة إلى عدم وجود ح المياه والمعدات الزراعية األخرىنقص الوقود لمضخات 

في أعقا  مواسم الشتاء األكثر جفافا في الشرق األوسط، التي استمرت سوريا، في محاصيل الحبو  في باإلضرار  لة أيضا  مالمحت

  ".الفاو"وفقا  لمنظمة األغذية والزراعة  هذا، ولبضعة عقود

  المي لألمم المتحدة يخطط برناما الغذاء الع من الصراع،بين األطفال السوريين المتضررين حسابات متزايد من سوء التغذية وسط

تغذية يحتوي على مواد غذائية تكميلية مدعمة ومخصصة لمنتا "وهو ( ي،دوزبلمب)حصص يع نطاق عملية توزيع إلى توس

فبراير الماضي أرسل برناما الغذاء العالمي /ففي شباط .5104خالل عام  04ليتم توزيعه في جميع محافظات سوريا الـ  "األطفال

 من األطفال المقيمين في مالجئ النازحين 210111إلى آنف الذكر ( بلمبي،دوز)طن متري من منتا  26من لألمم المتحدة أكثر 

كما أرسل برناما الغذاء . طرطوسووريف دمشق المستضيفة لهم في كٍل من محافظة درعا وإدلب والالذقية والمجتمعات  داخليا  
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تكميلية تحتوي على الفيتامينات والمعادن وأغذية مهمة منتجات غذائية "وهي ( اترنوترب)جات طن متري من منت 96العالمي أيضا  

 .طفل في محافظة حلب 510111حيث وزع البرناما ما يكفي من هذا المنتا لمساعدة " لألطفال الصغار

 ريفيةمنطقة  ، وهي"حارم"مارس وصلت قافلة مساعدات انسانية مشتركة بين وكاالت األمم المتحدة إلى منطقة /في األول من آذار 

بحسب مخيم للنازحين داخليا  على أقل تقدير،  96شخص في  610111حيث يقيم هناك ما يقر  من تقع في شمال محافظة إدلب، 

شخص ممن هم أكثر  000211وكانت القافلة المذكورة تحمل حصصا  غذائية  تكفي لمساعدة . برناما الغذاء العالمي لألمم المتحدة

 .ضعفا  وضررا  

 من الطرود الغذائية  60111حوالي فبراير، من تسليم /شباط 56يناير و /كانون الثاني 06مكنت وكالة األونروا خالل الفترة مابين ت

أشخاص لمدة  ثمانيةإلى  خمسةيكفي إلطعام مابين كل طرد غذائي ولالجئين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك، اإلى 

تؤدي إلى  األسبا  الثالثة السائدة التيواحدا  من بين  يُشكليزال ال و الدولية، فإن الجوع ووفقا  لمنظمة العف. أيام 01تصل إلى 

شخص من المدنيين الذين  511ثلثين من مجموع حوالي بأن الجوع كان هو السبب في وفاة نسبة قد ورد لالموت في حي دمشق، و

 .5109عام  ويولي/لقوا حتفهم في منطقة اليرموك، منُذ تموز

 

 النازحين والمهجرين 

 النزوح الداخلي

 ،إن تصاعد القتال بين قوات الحكومة السورية وقوات المعارضة في جنو  سوريا قد نتا عنه المزيد من المشردين والنازحين 

وبحسب تقارير األمم المتحدة فإن الصراع قد أدى إلى نزوح ما يقر  من . سواء ا  في داخل سوريا أو الى البلدان المجاورة

إلى محافظة دمشق ودرعا جنو  محافظة القنيطرة إلى المناطق الوسطى والشرقية من المحافظة، وكذلك شخص من  920111

بمحافظة ريف دمشق أدى القتال الذي اندلع مؤخرا  إلى نزوح ما منطقة القلمون في و. فبراير/خالل نهاية شهر شباطوريف دمشق 

، وذلك وفقا  لما شخص ممن فروا عبر الحدود إلى لبنان 020111شخص من بلدة يبرود، وبضمنهم حوالي  420111يقدر بنحو 

 .ظمات اإلغاثةاوردته من

  م األول لسيطرة قوات المعارضة، ال يزال استمرار القصف بالبراميل األحياء الشرقية من مدينة حلب والتي تخضع في المقافي

ال يزال كل ذلك يواصل  وانعدام األمن، إمكانيات الوصولوكذلك القيود المفروضة على المتفجرة من قبل قوات الحكومة السورية 

الجوي إلى تهجير  حمالت القصفأدت  لقد. هناك وكاالت اإلغاثة من إجراء عمليات تقييم االحتياجات أو تقديم المساعدةمنع 

وحيال ذلك تواصل . ةكثير منهم عبر خطوط النزاع إلى المناطق الغربية من المدينالهر  فيما عشرات اآلالف من الناس، ونزوح 

والساحات في غر  حلب ينامون في الحدائق  داخليا   النازحينالتي تـُفيد بأن  تقاريرالعن قلقها إزاء  التعبيرالمنظمات اإلنسانية 

وقد أفادت المنظمات اإلنسانية أن . خيارات المأوى والمالجئبسبب وجود نقص في  غير المكتملة، العامة والشوارع والمباني 

ية، قوات الحكومة السور عليها تسيطرمناطق غر  حلب التي بعض النازحين الذين فروا عبر خطوط النزاع من شرق حلب إلى 

 .الجوي من القصفلديهم الخوف السيئة جدا ، رغم استمرار هاجس ظروف الإلى الشرق بسبب دراجهم قد عادوا إ

 

 اللجوء والنزوح الخارجي

 األردن

  َّمااالجئ سوري في األردن قد شكل ضغطا  على الموارد و 2610111إن وجود أكثر من إمدادات المياه  لخدمات في البالد، وال سيـ

 لمعالجة مياه الصرفمحطتين متنقلتين واستجابٍة لذلك تقوم منظمة اليونيسف في شمال غر  األردن بتمويل . الشحيحة في األساس

. الصحي في مخيم الزعتري لالجئين، للمساعدة في منع تلوث المياه الجوفية لمخيم الزعتري الذي يتزايد عدد سكانه باستمرار

يونيو، لتتمكن من تحقيق الفائدة /حزيراناليونيسف بأن محطات معالجة المياه ستبدأ العمل على األرجح بحلول شهر  وتتوقع منظمة

 .شخص في منطقة الزعتري 0110111لما يصل إلى 

 لبنان
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  شمال  لدة عرسال فيبإلى فروا من الصراع عبر الحدود في غر  سوريا الجئ سوري  020111رفع التدفق السريع لما يقر  من

وفي سياق ذلك تتعاون منظمة . فبراير، رفع المخاوف بشأن توفير المأوى في منطقة عرسال/شرق لبنان خالل شهر شباط

ظروف معيشية آمنة توفير وغيرها من المنظمات اإلنسانية لضمان اليونيسف مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

ووزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية بشأن مفوضية الالجئين أيضا  مع السلطات المحلية وف ساليونيمنظمة كما تعمل . لالجئين

 من المبان التي لم يكتمل بناؤها بعد كخيارات تسكين محتملة إليواء 021وضع خيارات الطوارئ، بما في ذلك تحديد أكثر من 

 .الوافدين الجدد

  بسبب الالجئين الوافدين الجدد، عملت منظمة اليونيسف مع البنية التحتية للمياه في لبنان استجابة  لتخفيف الضغط الحاصل على

مابين  310211السلطات اإلقليمية المعنية بشؤون المياه إلستبدال أربعة مضخات للمياه، والتي من المتوقع أن توفر الفائدة لحوالي 

وم منظمة اليونيسف أيضا  كما تق .شمال لبنانمحافظة ضيفة لالجئين في الجئين سوريين ومواطنين لبنانيين في المجتمعات المست

وحدة لتعقيم المياه بمادة الكلور، بهدف تحسين نوعية المياه الصالحة في مناطق محافظة بيروت وجبل لبنان ومحافظة  40بإصالح 

من مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة  09الدعم ليشمل  لك وسعت اليونيسفلذباإلضافة و. جنو  لبنان

في مدينة صيدا وقضاء  وبرناما األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكالة األونرواوهي المشاريع التي تنفذها  الصحية العامة،

 .مايو/الشوف، حيث من المتوقع أن يكتمل إنجاز هذه المشاريع بحلول شهر أيار

 تركيا

  تعمل السلطات التركية وبالتعاون مع المنظمات اإلنسانية على توفير الرعاية الطبية وغير ذلك من المساعدات اإلنسانية الالزمة

ة التركية والجهات لحكوم، قدمت اووفقا  لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية. الوافدين إلى تركياالنازحين السوريين إلى 

. مليون من التداخالت الطبية للسوريين المتأثرين بالنزاع منُذ اندالع األزمة في وسوريا 5.4 حواليد اإلغاثة الفاعلة في جهو

تمت احالتها إلى المستشفيات  حالة مرضية 9090111باإلضافة إلى عملية طبية  930111وتضمنت تلك التداخالت الطبية أكثر من 

طفل سوري  010111والدة أكثر من تمَّ تسجيل قد أنهُ ة الطوارئ والكوارث التركية وفي سياق متصل أفادت رئاسة إدار. الحكومية

 .في تركيا منُذ بداية األزمة

  ،وحدة تنسيق وتسجيل  05رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية  نشرتوفقا  للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

وقد أرسلت رئاسة  .لتسهيل تسجيل الالجئين في المناطق الحضريةوحدة قدمتها المفوضية السامية لالجئين  59متنقلة من مجموع 

عنتا ، هاتاي، شانلي أورفا، كيليس، غازي "إلى كٍل من محافظة الوحدات المتنقلة إدارة الطوارئ والكوارث التركية هذه 

تعمل اآلن في كٍل من مدينة  05وهناك خمسة وحدات متنقلة من بين الوحدات الـ ". ومحافظة باتمان أضنةعثمانية،  ماراس،نكهرما

 .تالمخيمالتسجيل السوريين المقيمين خارج حيث يتم استخدام الوحدات " أكاكالريحانلي، كاراخان، عثمانية، إصالحية ومدينة "

 العراق

 منظمة األمم المتحدة مارس الجاري افتتحت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وبالتعاون مع /في أوائل شهر آذار

 أول مدرسة ثانوية لالجئين السوريين في مخيمو لجنة اإلنقاذ الدولية، أفتتحت مفوضية الالجئين " اليونسكو"للتربية والعلم والثقافة 

والجدير بالذكر أن من أصل . من الطلبة 611وبإمكان هذه المدرسة الجديدة استيعا  . ي اقليم كردستان العراقدوميز الذي يقع ف

وبضمنهم العراق،  يقيمون في اقليم كردستانمن بينهم  بالمائة 32الجئ سوري مسجلين في العراق، هناك ما يقر  من  5560111

 .الجئ فقط في قضاء دوميز 260211

  صندوق األمم المتحدة قامت المراكز المخصصة لرعاية المرأة في مدينة أربيل ودهوك والمدعومة من فبراير، /شباطفي شهر

حققت األنشطة االجتماعية المخصصة لالجئات من النساء والفتيات السوريات، كما  421قامت بتقديم الخدمات ألكثر من للسكان، 

ي نظمتها مراكز رعاية المرأة التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان، حققت هذه اإلناث ممن يعشن في اقليم كردستان العراق، والت

وتقوم هذه المراكز المخصصة للنساء بتوفير مجموعة متنوعة من حاالت الدعم . من النساء والفتيات 00211األنشطة الفائدة إلى 

العنف القائم حاالت مناقشة بما في ذلك  ،الجتماعيةاو المشورة والرعاية النفسيةالحوار ومثل جلسات األساسية وخدمات اإلحالة، 

 .سعلى نوع الجن

 مصر
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  ففي مدينة . رالالجئين في مصالسوريين توفير الدعم التربوي والنفسي لألطفال على تعمل وكاالت األمم المتحدة وشركائها المنفذين

 اتجمعيات تنمية المجتمع شاركت معهاولألطفال، من األماكن المخصصة الصديقة  اليونيسف خمسةٍ منظمة أنشأت  اإلسكندرية

مع وزارة التربية والتعليم المصرية، قامت المفوضية السامية لألمم التنسيق وب. طفل 50511ألكثر من  هاخدماتالتي ستوفر ة، المحلي

ين، لتوفير فرصة لسوريمناطق المأهولة بالالجئين االفي  المدارس راتالمتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة اليونيسف بتوسيع قد

 المعلمين وإيصال اإلمداداتإلى جانب تدريب سنة،  04طفل، تتراوح أعمارهم بين ستة إلى  00111لما يقر  من  التعليم المدرسي

روضة أطفال داخل  05 إلنشاء المدني وباإلضافة لما تقدم، تعاونت منظمة اليونيسف مع منظمات المجتمع. والمستلزمات التعليمية

 .سنوات خمسإلى  ثالثتتراوح أعمارهم مابين تمعات المعنية الستيعا  األطفال الذين المج

  من الالجئين  95فبراير، شملت فيها /في شباط توعية تدريبيةأقامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين دورة

التدريبات على  توتركز. بحقوقهم كالجئينلسوريين الالجئين االسوريين المقيمين في القاهرة الكبرى، وذلك للمساعدة على توعية 

وعواقب الهجرة غير الشرعية،  ،بالحفاظ على شروط اإلقامة القانونية لالجئينلقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة التعريف با

 .كيفية الحصول على خدمات المفوضية السامية لألمم لمتحدة لشؤون الالجئينوتعليمات حول 

 

 

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

1024للسنة المالية  ودول الجوار
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  

 موجزةإحاطة 
  تعهد الرئيس بشار األسد 5100 عام مارس/آذارشهر في اعقا  التظاهرات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية في ،

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

 .ظاهرات، األمر الذي حمل الجماعات المسلحة على الرد لالنتقامبشار األسد باستخدام العنف لردع الت

  الخطة دعت، و5105 عام مارس/آذار 56تبنى مجلس األمن لألمم المتحدة خطة سلمية وافقت عليها الحكومة السورية في 

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

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

 .وات الحكومية على المتظاهرين والمناطق المأهولة بالسكانالمعارضة، كما تواصلت هجمات الق

  صوتت األمم المتحدة على عدم تجديد تفويض بعثة إشراف األمم المتحدة في سوريا 5105 عام أغسطس/آ  06في يوم 

ميع ولقد غادر ج. في أنحاء البالدالعنف يونيو بسبب تصاعد مستويات /حزيران 06التي كانت قد علقت عملياتها في و

 .5105 عام أغسطس/العسكريين التابعين لألمم المتحدة سوريا في أواخر آ  المراقبين

 بمدينة الدوحة في قطر، شكلت فصائل المعارضة السورية مظلة  5105 عام نوفمبر/في اجتماعٍ عقد خالل تشرين الثاني

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

كانون  00بهذا التحالف باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري في ( USG)اعترفت حكومة الواليات المتحدة 

بهدف تنسيق ( ACU)وبعد تشكيله بوقتٍ قصير أنشأَ االئتالف السوري وحدة تنسيق المساعدات . 5105 عام ديسمبر/األول

ويلتقي ممثلون من الحكومة األمريكية وجهات مانحة أخرى باإلضافة إلى . نسانية المقدمة إلى سورياالمساعدات اإلجهود 

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

 .يات التي تواجه توفير المساعداتتحديدها والمساعدات الحالية والتي ُخطط لها، إلى جانب التحد

  بالمائة يعيشون في دمشق والمناطق المحيطة  61الجئ فلسطيني بضمنهم أكثر من  2410111تستضيف سوريا ما يقر  من

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

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

النازحين والمشردين من  5010111جراء النزاع، وإن هناك من بشكل مباشر الجئ قد تأثروا جميعهم تقريبا   2410111

ما تستضيف سوريا أيضا  ما ك .جئ فلسطيني فروا من سوريا إلى البلدان المجاورةال 610111، إضافة لحوالي داخل البالد

 .الجئ عراقي متواجدين بشكل أساسي في منطقة دمشق الكبرى 930406 نحويقدر ب
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(NGO)   الشركاء من المنظمات غير الحكومية

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

.والصرف الصحي وشؤون النظافة العامة  
 

  20,211,111 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   2,211,111 دوالر سوريا 

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

.والمياه والصرف الصحي  
  22,000,000 دوالر سوريا

 برناما الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

  5,211,000 دوالر سوريا الخدمات اللوجستية وإمدادات اإلغاثة

(WHO) 09,000,000 دوالر سوريا الصحة منظمة الصحة العالمية  

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/األمريكية الخارجية للكوارثإجمالي مساعدات مكتب المساعدات   

(USAID/OFDA) 
 99,000,000 دوالر  

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

 برناما الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) 21,942,311 دوالر سوريا عمليات الطوارئ في سوريا  

 برناما الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

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

 برناما الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

(EMOP) دوالر  العراق عمليات الطوارئ اإلقليمية 2,500,000 

 برناما الغذاء العالمي لألمم
 (WFP) المتحدة 

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

 برناما الغذاء العالمي لألمم

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

 برناما الغذاء العالمي لألمم
 (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) السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية 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 
 األردن، العراق
  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  

  

  104,011,000دوالر

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

 وحماية األطفال

 لبنان، األردن،
 تركيا،

 العراق، مصر
دوالر  43,700,000  

الفلسطينيين وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

"األونروا"  

، المالجئ، مواد اإلغاثةالتعليم، الغذاء والصحة و

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

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية 
1

 
 

 (USAID/OFDA) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارث إجمالي مساعدات دوالر   252,290,317  

 (USAID/FFP )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب الغذاء من أجل السالمإجمالي مساعدات  دوالر   378,353,221  

(STATE/PRM  مساعدات مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكيةإجمالي (  
 

 582,724,280 دوالر

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

1021سوريا والدول المجاورة لها خالل السنة المالية 
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  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 

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  1021إلى سوريا والدول المجاورة لها للسنة المالية   
$ 1,917,967,311 

 
 

  

1
 .5109مليون دوالر، تمَّ اعتمادها بالسنة المالية  05.6تمَّ االلتزام بالتمويل بمبلغ  5105في 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 فعليا  ولغاية يوم ( USAID/OFDA) للتنمية الدولية الوكالة األمريكية/مكتب المساعدات األمريكية الخارجية للكوارثيُمثل تمويل  

5104. 
9
والهجرة التابعة لوزارة الخارجية  من قبل مكتب السكان والالجئين 5104وسيتم االلتزام بها في السنة المالية  5109علن عنها في السنة المالية اُ مليون دوالر  01يتضمن إجمالي التعهد مبلغ  

 (.State/PRM)األمريكية 

 

 

 

 

 

 معلومات عامة عن التبرع
 

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

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

 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 تحدة التبرعات النقدية وتُشجع حكومة الواليات الم

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

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

 .غذائيا  وثقافيا  و بيئيا  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  -

 

 

 

 

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

