
 

 مقتطفات رئيسية

ف هذه النشرة إلى تقديم لمحة عامة عن االستجابة اإلنسانية للقطاع داخل سورية لكل شهر.     تهدهي نشرة شهرية يصدرها قطاع المواد غير الغذائية في مكتب دمشق في سورية والتي يقودها المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. 

 ة. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالقطاع.    وريإن كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات مقدمة من جميع أعضاء قطاع المواد غير الغذائية والذين لهم وجود تنفيذي داخل س

)المناشف، والبطانيات الصوفية، والبيجامات، والقمصان الصوفية، والسراويل( إلى جانب البطانيات 
 ومستلزمات الشتاء المخصصة للنازحين من شرق حلب في مركز توزيع الفرقان.

 هنا األم وطفلتها تتلقيان حصة لمساعدتهم في فصل الشتاء المقبل. 

 أرقام رئيسية

  12, نشرة رقم 7102تموز   

 قطاع المواد غير الغذائية

  يواصل الشركاء في القطاع تقديم المساعدة إلى النازحين المتضررين

من محافظة الرقة. وفي تموز/يوليو، وزع معظم الشركاء حصص 

مواد غير غذائية وصحية وبيدونات في مخيمي عين عيسى والكرامة، 

ويقومون بتسجيل النازحين لتوزيع المواد غير الغذائية عليهم في القرى 

الشمالية لمحافظة الرقة. ويستمر التدفق إلى عريشة حيث بلغ عدد 

 شخص. 0،744السكان هذا األسبوع ما يقارب 

  ألف شخص عبر  044ساعد شركاء القطاع في شهر تموز/يوليو

تزويدهم بالمواد غير الغذائية )المساعدات العينية والنقدية(. فتم تلبية 

% من احتياجات المستفيدين بالكامل، في حين تلقى بقية  04أكثر من 

المستفيدين المواد غير الغذائية التكميلية، وبذلك يصل إجمالي 

 .0500050.4إلى  7407األشخاص الذين تلقوا المساعدة في عام 

  ولتمكين فريق قطاع المواد غير الغذائية من إعطاء األولوية الفعالة

للمساعدات اإلنسانية على مستوى األسرة، قام القطاع بالتخطيط لعملية 

تقييم تدريبية لالحتياجات على مستوى األسرة بالتشاور مع وزارة 

اإلدارة المحلية والبيئة والمكتب المركزي لإلحصاء في جميع مناطق 

سيطرة الحكومة السورية. في المرحلة األولى، اتفق قطاع المواد غير 

 الغذائية والمكتب المركزي لإلحصاء على حجم العّينة ومنهجّية التقييم.

  ومن أجل تعزيز قدرات إدارة المعلومات لدى أعضاء قطاع المواد

-77غير الغذائية، قام القطاع بتنظيم دورة تدريبية لبناء القدرات يومی 

تموز/يوليو. وكان الهدف الرئيسي من التدريب هو تعزيز قدرة  72

شركاء القطاع على إدارة المعلومات ابتداًء من جمع البيانات وانتهاًء 

قطاعاً  07موظفاً من  .0بنشر المعلومات. وشارك في التدريب 

 مختلفاً. 

  

 المواد غير الغذائية التكميلية المواد غير الغذائية االساسية

7407االجمالي حتى شهر تموز   

 اجمالي المستفيدين بشكل عام 

 اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة

الذين  7407إجمالي اعداد المستفيدين من المواد غير الغذائية لغاية شهر تموز 

 تلقوا على األقل مادة واحدة / جزء من مادة.

 المواد غير الغذائية التكميلية المواد غير الغذائية االساسية

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

د االشخاص أعدا  1010

الذين يتم تلبية احتياجاتهم بشكل 

 كاف  

فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية  

 األساسية

0445.05 عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات كافية 

% من 04مواد غير غذائية أساسية ) 0تضمنت أكثر من 

مليون شخص بحاجة إلى  .05مجموع المستهدفين البالغ 

 المواد غيرالغذائية داخل سوريا(. 

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

عدد االشخاص  0474

الذين تم تلبية احتياجاتهم 

 من المساعدات الموسمية.

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا أكثر من مادة واحدة 

% من اجمالي 005) 7407موسمية أو تكميلية في تموز 

(. 7407شخص في عام  5705444عدد المستهدفين البالغ   

 

 مستفيدين

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

 مستفيدين

 المستفيدين الذين تلقوا مساعدات بشكل كاف  

 مواد 

 أساسية

 مواد 

 تكميلية
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 خلفية األزمة:

تحولت األزمة في الجمهورية العربية السورية والتي بدأت في آذار/مارس 
مليون شخص  452إلى حالة طوارئ معقدة أدت إلى نزوح نحو  7400

مليون. وقد أشار تقييم االحتياجات  055ووصول عدد الالجئين السوريين إلى 
مليون شخص بحاجة إلى مساعدات  0250بأن حوالي  7407اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة إلى الحصول على مواد  055إنسانية، منهم حوالي 
أساسية الستخدام األسرة وغيرها من مساعدات قطاعية متعددة، حيث أنهم ال 
يزالون يعيشون في بيئة غير آمنة ومضطربة. وقد اضمحلت تدريجيًا قدرة 
السكان المتضررين على الصمود والتكيف اإليجابي وذلك بسبب الصراع 
الطويل األمد. كما تضاءلت القدرة الشرائية وإمكانية تأمين االحتياجات 
المعيشية األساسية وذلك بسبب الركود االقتصادي الذي جعل العديد من الناس 
عاطلين عن العمل، كما تراجعت فرص الحصول على المواد األساسية 

 الستخدام األسرة وذلك بسبب توقف مقدمي الخدمات األساسية عن العمل.

       http://sheltercluster.org/response/syria-hub           I                 مكتب سوريا                 I                 syrdanfi@unhcr.org                   I                                 قطاع المواد غير الغذائية 

 الثغرات والتحديات

12, نشرة رقم  7102 تموز   

 اضاءات على احد الشركاء

في سورية هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل على حقوق   SOSقرى األطفال

الطفل وفقا لتفويض لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل وتقديم اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

من خالل مساعدة األيتام وغيرهم ممن يفتقرون إلى الرعاية األسرية واألمان بسبب 

 ظروف مختلفة.

، وتم تسجيلها في وزارة 0.70في سورية في عام   SOSتأسست قرى األطفال 

وتواصل توفير  0.50في سورية في عام  SOSالشؤون االجتماعية. افتتحت أول قرية 

 البيوت اآلمنة لألطفال المحتاجين، وفقا لمبدأ رعاية األطفال على المدى الطويل.

في سورية برنامج االستجابة للطوارئ   SOS، بدأت قرى األطفال7402في عام 

)ERP( .الذي يهدف إلى مساعدة السوريين الذين تأذوا بشدة بسبب األزمة 

في مدينة دمشق، وهي تعمل في محافظات  SOSيقع المقر الرئيسي لقرى األطفال 

موظفا  704دمشق وريف دمشق وحلب وطرطوس. وحتى اآلن، يعمل في المنظمة 

 يقدمون الخدمات لمن يحتاجون إليها.

وكجزء من قطاع المواد غير الغذائية، تشارك قرى األطفال في توزيع المواد غير 

الغذائية في محافظتي حلب وطرطوس. ساعدت قرى األطفال إلى اآلن أكثر من 

عائلة في محافظة  072أسرة في توزيع المواد غير الغذائية في حلب و  07،044

طرطوس. وباإلضافة إلى المواد غير الغذائية األساسية، ساعدت قرى األطفال أكثر من 

عائلة لتوفير المالبس الشتوية وغيرها من المواد غير الغذائية في الجزء الشرقي  7044

من حلب )هنانو والشعار والكاّلسة وبستان القصر وتشرين( لحمايتهم من فصل الشتاء 

 القاسي.

وقّعت قرى األطفال مذكرات تفاهم مع وزارة التربية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة 

 الشؤون االجتماعية، كما أبرمت اتفاقية تعاون رسمية مع الهالل األحمر العربي السوري.

  ،يحدُّ انعدام األمن على نطاق واسع، وعدم القدرة على الوصول الفعلي

والبيروقراطية والصرامة التي تتسم بها اإلجراءات والموافقات من القدرة على 
توفير مساعدات إنسانية كافية ومنتظمة السيما ألولئك الذين يعيشون في المناطق 

 المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها؛

  يعيق عدم توفر معلومات مصنفة بحسب العمر والجنس للسكان المحتاجين من

 قدرة القطاع على تلبية احتياجات معينة واستهدافها؛

  ال تزال المعوقات اللوجستية، مثل إغالق الطرق وانتشار نقاط التفتيش ووجود

التهديدات والقرب من خطوط الجبهات )على سبيل المثال الرقة(، تعرقل التوزيع 
 السريع للمساعدات السيما أثناء وجود قافلة مشتركة بين الوكاالت؛

  يحول عدم توفر بيانات دقيقة حول مستلمي المساعدات دون قيام القطاع بتقييم

 أفضل حول من هم المستفيدون الذين تم الوصول إليهم فعلياً وتقديم الخدمات لهم؛

  يقّوض الرصد المحدود وغير المنتظم لعملية التوزيع الناجم عن انعدام األمن وعدم

االستقرار من قدرة القطاع على تقييم أثر المساعدات التي يقوم بتقديمها وعلى 
 قدرته على الحصول على معلومات من شأنها تحسين التخطيط المستقبلي؛

  يعيق عدم وجود آلية واضحة وفّعالة الستقاء آراء السكان المحتاجين، وذلك بسبب

حساسية وصعوبة عملية جمع المعلومات، من قدرة القطاع على تحديد مدى فعالية 
 جهوده بشكل أفضل؛

  ال يزال نقص األنشطة التي توفر مصادر الدخل لتأمين الموارد المالية الالزمة

يعيق من قدرة أكثر الفئات ضعفاً من السكان المحتاجين في الحصول على 
 االحتياجات األساسية لألسرة؛ 

  يؤثر التراجع في المشاركة الفعالة بين أعضاء القطاع على عملية التنسيق وقدرة

 القطاع على الوصول الشامل؛

  يؤثر عدم وجود هيكلية دقيقة للتنسيق على مستوى الكفاءة في تنسيق استجابة

 القطاع أثناء القوافل المشتركة بين الوكاالت. 

   يؤثر عدم توافر المعلومات الموثوقة والموّحدة حول وصول القوافل المشتركة بين

 الوكاالت على قدرة القطاع على تحديد مدى وتأثير مساهمته في القافلة؛

  إن عدم توفر عدد  كاف  من عمليات التقييم التفصيلي والشامل يجعل من الصعوبة

بمكان قيام القطاع بتغيير أولويات االستجابة من توزيع المواد األساسية غير 
 الغذائية إلى تقديم مواد تكميلية. 

   يحد انخفاض عدد المنظمات غير الحكومية المحلية المخولة بالدخول بشراكة مع

وكاالت األمم المتحدة، وال سيما في المناطق المتضررة بشدة، من مدى االستجابة 
 اإلنسانية )على سبيل المثال الرقة(.   

  يؤثر عدم االلتزام بمعايير التوزيع المتفق عليها )مثل المصابيح الشمسية التي

توزعها المفوضية( على نوعية االستجابة التي تتعلق بالمواد غير الغذائية )كما في 
 الالذقية ومشتى الحلو(.

 فريق التنسيق في قطاع المواد غير الغذائية

 جويل أندرسون، مسؤول في قطاع المواد غير الغذائية

 زينة الخيمي، مساعدة في قطاع المواد غير الغذائية

 محمد شهزاد، مسؤول إدارة بيانات

 كورازون الغامايو، مسؤولة إدارة بيانات

 مها شعبان، مساعدة إدارة بيانات

حلب   -أشرف زيداني، مساعد إدراة بيانات   

 قطاع المواد

غير الغذائية   

 

 

)anderssj@unhcr.org( 

)alkhiami@unhcr.org(      

)shahzadm@unhcr.org( 

)lagamayo@unhcr.org( 

)shabanm@unhcr.org( 

)zedane@unhcr.org( 



الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني موافقة رسمية أو قبول رسمي : تنويه

اإلنساني إلى المنطقة الفرعية ال يعني تغطية جغرافية كاملة لجميع االحتياجات الوصول . المتحدةقبل األمم من 

.ال تعتبر المعلومات المرئية على هذه الخريطة كاملة. في المنطقة الفرعية
Feedback: syrdanfi@unhcr.org 

NFI Sector
Syria Hub االستجابة للمواد الغير غذائية سوريا:

2017آب  15: تاريخ اإلنشاء

مفتاح الخريطة

NFI Sector
Syria Hub

عدد تقديري للمستفيدين الذي تلقوا اكثر

من أربع مواد أساسية حسب الناحية    
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2017تموز : تاريخ التقرير

مليون1
مساعدات عينية مساعدات عينية

عدد تقديري لالشخاص الذين

تلقوا مساعدات عينية من البرامج 
المنتظمة للقطاع داخل سوريا

اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

المواد التكميليةالمواد الشتوية
,تتكون لوح بالستيكي اضافي لألرضيات

,مالبس اطفال, مالبس داخلية, سترة
قبعات وجوارب

فائح ص, مجموعة المطبخ, حصير/فرشات, لحاف, تتكون بطانيات

,  مستلزمات النظافة, مصابيح شمسية, جرار غاز, بالستيكية
حفاضات والمراروح القابلة إلعادة الشحن

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف147

0
مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص ضمن المناطق

صعبة الوصول والمحاصرة الذين تلقوا مساعدات
عينية عن طريق القوافل المشتركة

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا 
مساعدات نقدية عن طريق األونروا

قوافل

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

4.455.496
جزء من مادة غير / اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة واحدة 

2017تموز غذائية على األقل حتى 

أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

1.226.469
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(السوريةاالشخاص المحتاجين في المناطق اجمالي عدد 825.000من % 148)
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين 4.9من % 10)أساسية 
(السوريةفي المناطق 

أعداد المستفيدين حسب المحافظة

المواد األساسية 
,  مجموعة التنظيف, مدافئ, سلة الحماية, تتكون من السجاد

مجموعة المولود , ناموسية, مالبس االطفال
.مالبس صيفية وكيس النوم, فوط صحية, الجديد

مساعدات نقدية

ألف508مليون1.2

قوافل

البحر المتوسط

±

مليون للمواد 5.3توزع اعداد المحتاجين  

غير الغذائية داخل سورية حسب الناحية

الحسكة

دير الزور

الرقة

حلب

حمص

حماه

الالذقيةادلب

طرطوس

ريف دمشق

دمشق

السويداء

درعا

القنيطرة

العراق

لبنان

تركيا

.لقطاع المواد غيرالغذائية2017تموز , التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )عداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية أ

3.588.467
1,000,087

729,960

519,875

311,703 309,298

211,145
140,033 125,514 121,507

69,146
18,251 15,455 15,317 1,176

حلب ريف دمشق حمص حماة الحسكة مدينة دمشق طرطوس الالذقية درعا الرقة السويداء القنيطرة إدلب دير الزور

108,907
197,454

289,660

371,832
235,764 287,035 363,562

0 0 0 0 0

292,821

530,941

418,194

238,436
79,904 90,630 83,328

0 0 0 0 0
كانون الثاني شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين األول تشرين الثاني كانون األول

أساسية تكميلية

3,899 

7,105 

10,885 

12,858 

18,410 

20,500 

24,415 

30,364 

54,583 

90,278 

115,369 

118,282 

السويداء

الرقة

الالذقية

طرطوس

إدلب

درعا

حلب

الحسكة

حماة

حمص

ريف دمشق

مدينة دمشق

850 

2,250 

7,998 

10,550 

30,530 

53,270 

56,060 

59,430 

68,751 

69,810 

91,095 

111,347 

216,404 
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الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني موافقة رسمية أو قبول رسمي : تنويه

اإلنساني إلى المنطقة الفرعية ال يعني تغطية جغرافية كاملة لجميع االحتياجات الوصول . المتحدةقبل األمم من 

.ال تعتبر المعلومات المرئية على هذه الخريطة كاملة. في المنطقة الفرعية
Feedback: syrdanfi@unhcr.org 

NFI Sector
Syria Hub رحالت القوافل المشتركة : سوريا
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اسماء األحياء صعبة الوصول والمحاصرة التي تمت تغطيتها من خالل 
(2017-2016)رحالت القوافل المشتركة بين المنظمات 

1

مفتاح الخريطة
نواحي تمت تغطيتها من 

2016قبل القوافل في 
عدد المواد غيرالغذائية 

الموزعة

أحياء محاصرة وصعبة 
الوصول 

نواحي محاصرة نواحي صعبة الوصول
عدد المستفيدين من
القوافل المشتركة 

عدد الرحالت 
للقوافل المشتركة 

لمواد غير الغذائيةالقطاع 2017تموز , التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
2017نيسان . قائمة المناطق المحاصرة والمناطق صعبة الوصول من منظمة أوتشا

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة للمنظمات

اجمالي عدد االحياء التي تمت تغطيتها من قبل القوافل 

مناطق محاصرة %( 12)2المشتركة والتي تتكون من 

مناطق صعبة الوصول%( 88)14و 

من مناطق%( 8)40.000اجمالي عدد المستفيدين والذين هم 

من مناقطة صعبة الوصول%( 92)416.745محاصرة و 

اجمالي عدد المواد الغير غذائية الموزعة

عن طريق القوافل المشتركة

: مالحظات
المجلس الدنماركي لآلجئين والمنظمة الدولية للهجرة  , اليونيسيف, المفوضية السامية لشؤون الالجئين: المعلومات المعروضة هنا تظهر فقط قوافل-أ

تحسب كل قافلة رحلة واحدة-ب

سوق وادي بردى!

روضة البتروني!

بابيال !

يلدا !

2017تموز : تاريخ التقرير

زاكية!

النشابية



الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني موافقة رسمية أو قبول رسمي : تنويه

اإلنساني إلى المنطقة الفرعية ال يعني تغطية جغرافية كاملة لجميع االحتياجات الوصول . المتحدةقبل األمم من 
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NFI Sector
Syria Hub المواد غير الغذائية المتوفرة في المستودعات سوريا:

2017آب : تاريخ التقرير

2017آب  15: تاريخ اإلنشاء 2017آب , لمواد غير الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

3.803.301 المواد غيرالغذائية األساسية والتكميلية المتوافرة 

2017في المستودعات حتى شهر آب 

المواد غير الغذائية األساسية
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المواد الغيرغذائية األساسية المتوافرة حسب النوعتصنيف

تصنيف المواد الغيرغذائية األساسية المتوافرة حسب حالة الجاهزية

متوفرةقيد الوصول

تصنيف المواد الغيرغذائية األساسية في المستودعات حسب المنظمة 

IOMUNHCR

المواد غير الغذائية التكميلية

اجمالي المواد غير الغذائية التكميلية 

1.419.319(قيد الوصول–متوافرة)
تصنيف المواد الغيرغذائية التكميلية في المستودعات حسب حالة الجاهزية 

متوفرةقيد الوصول

تصنيف المواد الغيرغذائية التكميلية في المستودعات حسب المنظمة
حسباالشخاص المحتاجين

2017المحافظة لعام 
حسب المنظمةالمستودعات

> 50, 000

50,001 - 300, 000

300, 001 - 650, 000

650, 001 - 1,000, 000

1,000,001 - 1,380,000

مفتاح الخريطة

مستودعات مفوضية الالجئين

األحمرسمتودعات الهالل

المنظمات مستودعات

والجمعيات المحلية

العراق

االردن

لبنان

تركيا

البحر المتوسط

الحسكة

دير الزور

الرقة

حلب

حمص

حماه

الالذقيةادلب

طرطوس

ريف دمشق

درعاالسويداء

القنيطرة

دمشق

حفاضات

10.680

697.598 739.721

بطانيات
915.948

أالف6 1.410.475

IOMUNHCR

2.121.891 262.091

2.364.5864.352

المواد غير الغذائية األساسية

حفاضات 4.000
مصابيح شمسية 1.669

فرشات 15.069
بطانيات 30.251

9.157
مصابيح شمسية 7.920
شوادر بالستيكية 5.752
حفاضات 5.234

بطانيات 30.121
جرارغاز
شوادر بالستيكية 28.457
مصابيح شمسية 38.360
فرشات

نظافةسلة 4.164
سلة ادوات مطبخ 19.906

فرشات  266

بطانيات
بالستيكيةشوادر 4.600

مطبخسلة أدوات 
3.900
3.500

بطانيات 556.151
201.680

شوادر بالستيكية 175.549
سلة أدوات مطبخ 85.992
مصابيح شمسية 40.939
سلة نظافة
فرشات 282.756

جرار غاز 110.631

شوادر بالستيكية

مطبخسلة ادوات 23.584
فرشات

17.037
مصابيح شمسية

30.271

بطانيات

بطانيات 86.071
جرار غاز 41.345

19.256
مصابيح شمسية 21.832

شوادر بالستيكية 20.515

12.243
حفاضات

جرار غاز

مصابيح شمسية
جرارغاز

فرشات

اداوات مطبخسلة

حفاضات
فرشات

سلة نظافة

سلة نظافة 10.253
مطبخسلة اداوت 5.682

0
0

حفاضات 0

30.988

9.776

12.500

4.000

2.422

4.491

60.556

جرارغاز

سلة نظافة

حفاضات

200.604

68.230

33.720

0

سلة نظافة 543
جرار غاز 400

سلة نظافة 124

GOPA

أالف3

بطانيات

شوادر بالستيكية
حفاضات

250

50
390

0
سلة نظافة

GOPA

15.044

سلة مطبخ 50

995K

1.4M

484K

89K 202K

166K

106K

5K

35K

9K

77K

129K

1K

0.7K

100K

0.5K

226

الحسكة

دير الزور

الرقة

حلب

حمص

حماه

ادلب

الالذقية

طرطوس

ريف دمشق

دمشق

السويداء
درعا

القنيطرة


	201707 NFI Monthly Narrative_Arabic_v1_Final
	201707 NFI Monthly _arabic version

