
 

 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

 شرق حلب: محاوالت العائدين إلى حي الصاخور الستئناف حياتهم الطبيعية:

مع ازدياد عدد األحياء في شرق حلب التي أصبح ممكنًا الوصول إليها، ازدادت أعداد األسر النازحة العائدة إلى  
أماكن سكناها المعتادة، بيد أنهم ال يزالون يواجهون التحديات التي تتراوح بين فقدان الخدمات األساسية وتدمير 
البنى التحتية. هذه المرأة وابنها من بين العائدين الذين يتوجه لهم الشركاء في القطاع بالمساعدة التي ال تقتصر 

 على المساعدة الطارئة وإنما تمتد إلى توفير الحلول المستدامة لتلبية احتياجاتهم.

 أرقام رئيسية
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10, نشرة رقم 7102  نيسان  

 قطاع المواد غير الغذائية

  وتشير التقديرات إلى أن النزاع الدائر في محافظة الرقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر

شخص وفقاً لقطاع إدارة  01،111أدى إلى نزوح ما يربو عن  6102

المخيمات. وال تزال القدرة على الوصول محدودًة، مما يعيق عمليات الرصد 

وتوفير الدعم اإلنساني للسكان المتضررين على نحو منتظم. وفي نيسان/إبريل، 

قدمت جمعية البر بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( 

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مواد أساسية غير غذائية ووفرت دعماً 

نازح. وأثناء ذلك، شارك  06،111مخصصاً لفصل الشتاء إلى ما ال يقل عن 

بعض الشركاء في القطاع في تقييم االحتياجات في مخيم مبروكة في محافظة 

الحسكة، وهو أحد المواقع التي تستضيف السكان النازحين من الرقة. وقد تبين أنه 

مع تزايد أعداد النازحين والبطء في عملية التدقيق األمني، من المرجح أن يتجاوز 

عدد النازحين الذين سيتم استضافتهم في المخيم السعة المتوقعة التي تصل إلى 

شخص. وتستكمل المفوضية حالياً المطبخ المشترك وتخطط لتوزيع  0،111

 سلة من المواد غير الغذائية في مخيمي مبروكة وعين عيسى. 0،111

 

  شارك الشركاء من القطاع في القوافل المشتركة بين الوكاالت المتوجهة للمناطق

التي يصعب الوصول إليها. وفي الثامن من نيسان/إبريل، تمكن المجلس 

الدنماركي لالجئين من خالل منظمة الهالل العربي السوري من تقديم خدمات 

لثالثة مجتمعات محلية في منطقة ببيال بمحافظة ريف دمشق. حيث تلقى ما ال يقل 

سلة من  0،111شخص من مناطق يلدا وببيال وبيت سحم  00،111عن 

مستلزمات النظافة. وال تزال هناك حاجة لتلبية االحتياجات من المواد غير 

الغذائية لكٍل من النازحين والمجتمعات المضيفة. وتشمل المواد غير الغذائية 

األخرى المحددة ذات األولوية المالبس، وأدوات المطبخ، والشوادر البالستيكية. 

نيسان/إبريل، شاركت المفوضية أيضاً في قافلة مشتركة بين  61و 00وفي 

الوكاالت إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في محافظة حمص وهي 

شخص من المواد  00،111كفرالها، وحربنفسة، وتلدو. وقد استفاد نحو 

األساسية غير الغذائية التي تشمل الشوادر البالستيكية والمصابيح التي تعمل على 

 الطاقة الشمسية.

 

   طّور فريق إدارة المعلومات في القطاع لوحة متابعة تفاعلية من شأنها أن تزود

الشركاء برؤية مفصلة عن استجاباتهم اإلنسانية على مستوى المجتمع المحلي. 

وبهذه الطريقة، يتم منح الشركاء المزيد من المرونة في الوصول إلى بياناتهم 

 وتحسين خططهم لالستجابة.

  

 المواد غير الغذائية االساسية

002,111 

011 

 المواد غير الغذائية التكميلية

7.0  Million  6100االجمالي حتى شهر أذار  

 اجمالي المستفيدين بشكل عام 

 اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة

7,008,002 

الذين تلقوا مادة غير غذائية  6100إجمالي اعداد المستفيدين لغاية شهر نيسان 

 واحدة على األقل 

 المواد غير الغذائية التكميلية المواد غير الغذائية االساسية

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

د االشخاص أعدا  1010

الذين يتم تلبية احتياجاتهم بشكل 

 كافٍ 

فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية  

 األساسية

م  0.0  700,111 

001.000 عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات كافية 

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

مليون شخص بحاجة إلى  0.0مجموع المستهدفين البالغ 

 المواد غيرالغذائية داخل سوريا(. 

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

عدد االشخاص  0161

الذين تم تلبية احتياجاتهم 

 من المساعدات الموسمية.

 870.111 0.0  Million 

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا أكثر من مادة واحدة 

% من اجمالي عدد 000) 6100موسمية أو تكميلية في أذار 

(. 6100شخص في عام  060.111المستهدفين البالغ   

 

 مستفيدين

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

 مستفيدين

 المستفيدين الذين تلقوا مساعدات بشكل كاف  

 مواد 

 أساسية

 مواد 

 تكميلية



 خلفية األزمة:

تحولت األزمة في الجمهورية العربية السورية والتي بدأت في آذار/مارس 
مليون شخص  2.0إلى حالة طوارئ معقدة أدت إلى نزوح نحو  6100

مليون. وقد أشار تقييم االحتياجات  0.0ووصول عدد الالجئين السوريين إلى 
مليون شخص بحاجة إلى مساعدات  00.0بأن حوالي  6100اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة إلى الحصول على مواد  0.0إنسانية، 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

 
10, نشرة رقم 7102 نيسان   

 اضاءات على احد الشركاء

 

كم شرق النبك. ومع اندالع األزمة في  00كم شمال دمشق و 00تقع على بعد 

سورية، تعهد القائمون على الدير بمساعدة المجتمعات المحلية األكثر ضعفاً على 

، شمل نطاق عملهم تسع محافظات 6100إعادة بناء حياتهم. وحتى نيسان/ إبريل 

هي حلب ودمشق ودرعا والحسكة وحمص وإدلب والالذقية والقامشلي وطرطوس. 

موظف وبلغ عدد المتطوعين لديهم ما يربو عن  611حيث ناهز عدد موظفيهم 

متطوٍع يعملون جنباً إلى جنب لتحقيق رسالتهم. ويقع مكتبهم في مدينة  0،111

 دمشق.

وقدم القائمون الدعم اإلنساني من خالل التبرعات الخاصة حتى قبل أن يصبح الدير 

شريكاً في قطاع المواد غير الغذائية هذا العام. وتشمل مساعداته توزيع المواد غير 

الغذائية األساسية مثل سالل مستلزمات النظافة وأدوات المطبخ والفرشات وأكياس 

النوم المقواة والشوادر، فضالً عن المواد غير الغذائية التكميلية مثل ساّلت األطفال 

حديثي الوالدة والمالبس والعكازات والساّلت المخصصة للنساء )سالّت الكرامة( 

 وحقائب اإلسعافات األولية والكراسي المتحركة.

كما يعمل القائمون على الدير بشراكة وثيقة وتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون  

اإلنسانية، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وصندوق األمم المتحدة 

للسكان، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، وقرى األطفال في سورية، 

، ومنظمة )Preemptive Love Coalition(ومنظمة تحالف الحب االستباقي 

 Partners for Relief and(شركاء من أجل اإلغاثة والتنمية 

Development( ومنظمة دوركاس الدولية ،)Dorcas International( ،

 Entr’aide(ومنظمة المساعدة الدولية المتبادلة للكشافة من كلوز 

International des Scouts de Cluses( ومنظمة كورديد ،

 CORDAID Internationalis and(إنترناتيوناليس وكاريتاس توليدو 

Caritas Toledo(.  وحتى تاريخه، قاموا بتوفير الخدمات إلى ما ال يقل عن

 شخص في كافة أنحاء سورية. 001،111

  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، 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 المستفيدين 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 في تقديم معلومات بشأن التخطيط المستقبلي على نحو أفضل؛

  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 توفر المعلومات الموثوقة والموّحدة حول وصول القوافل المشتركة

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

  إن عدم توفر عدٍد كاٍف من عمليات التقييم التفصيلي والشامل يجعل من

الصعوبة بمكان قيام القطاع بتغيير أولويات االستجابة من توزيع المواد 

 األساسية غير الغذائية إلى تقديم مواد تكميلية. 

 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 

  

 قطاع المواد

غير الغذائية   

 

 
)anderssj@unhcr.org( 

)alkhiami@unhcr.org(      

)shahzadm@unhcr.org( 

)lagamayo@unhcr.org( 

)shabanm@unhcr.org( 

 

 دير القديس مار يعقوب المقطع



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

NFI Sector
Syria Hub االستجابة للمواد الغير غذائية سوريا:

2017نيسان : تاريخ التقرير

2017أيار 14: تاريخ اإلنشاء

عدد تقديري للمستفيدين الذي تلقوا اكثر

من أربع مواد أساسية حسب الناحية    

عدد تقديري للمستفيدين الذين تلقوا مادة 

ثانوية واحدة على االقل حسب الناحية  

مفتاح الخريطة

1.150.652
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(السوريةاالشخاص المحتاجين في المناطق اجمالي عدد 825.000من % 139)
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

في اجمالي عدد االشخاص المحتاجين 4.9من % 4)أساسية 
المناطق السورية

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف978

ألف128

ألف268

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص الذين

تلقوا مساعدات عينية من البرامج 
المنتظمة للقطاع داخل سوريا

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

2.448.244
اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف301مليون1.17

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

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

,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

أعداد المستفيدين حسب المحافظة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة
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مليون للمواد 5.3توزع اعداد المحتاجين  

غير الغذائية داخل سورية حسب الناحية
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.التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )عداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية أ

±
اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة غير غذائية واحدة على األقل 2.948.147

2017حتى نيسان 
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اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء محاصرة%( 0)0إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين
من أحياء محاصرة%( 0)0هم 

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء محاصرة%( 100)1إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين
من أحياء محاصرة%( 100)50.000هم 

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة

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 الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : 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 %( 0)0المشتركة والتي تتكون من 

مناطق صعبة الوصول%( 100)12و 

من مناطق%( 0)0اجمالي عدد المستفيدين والذين هم 

من مناقطة صعبة الوصول%( 100)232.945محاصرة و 

اجمالي عدد المواد الغير غذائية الموزعة

عن طريق القوافل المشتركة

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

تحسب كل قافلة رحلة واحدة-ب

2017نيسان : تاريخ التقرير

سوق وادي بردى!

روضة البتروني!

بابيال !

يلدا !
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8.938.377 المواد غيرالغذائية األساسية والتكميلية المتوافرة 

2017في المستودعات حتى شهر أيار 

بطانيات 10.418
جرار غاز 8.679

فرشات 17.787
رار غازج 19.411

14.104
سلة نظافة 11.491
سلة أدوات مطبخ 10.977
مصابيح شمسية 12.815
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سلة نظافة
بطانيات 384.872

جرار غاز 130.500
سلة نظافة
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مصابيح شمسية 17.660

مطبخسلة أداوت 13.700

بطانيات

جرار غاز 105.700
بطانيات 103.175

45.610
سلة مطبخ 40.001

مصابيح شمسية 34.814
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4.707.192
اجمالي المواد االساسية المتوفرة

في المستودعات

(قيد الوصول–متوفر )

المواد الغيرغذائية األساسية المتوافرة حسب النوعتصنيف

تصنيف المواد الغيرغذائية األساسية المتوافرة حسب حالة الجاهزية

متوفرةقيد الوصول

تصنيف المواد الغيرغذائية األساسية في المستودعات حسب المنظمة 

IOM UNHCR

المواد غير الغذائية التكميلية

اجمالي المواد غير الغذائية التكميلية 

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

متوفرةقيد الوصول

تصنيف المواد الغيرغذائية التكميلية في المستودعات حسب المنظمة
حسباالشخاص المحتاجين
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ملخص

281.197
2017من توزيع المواد غير الغذائية العينية لشهري أيار وحزيران (أشخاص)عدد المستفيدين المستهدف 

مكتب سوريا–حسب قطاع المواد غير الغذائية 

جاري التنفيذ مخطط

من خطة التوزيع للشهرين المقبلين حسب الجاهزيةعدد المستفيدين

241,285241,28539,91239,912

UNHCR UNICEF IOMGOPA

148,085148,085

GOPA

80,00080,00039,91239,912 13,20013,200

هذه لمدة شهرين هي خطة مؤقتة حيثن أن هناك خطة التوزيع: مالحظة
عوامل منثل القدرة على الوصول و األمن لهما تأثير في التنفيذ الفعلي للخطة

األشخاص المحتاجين حسب

2017المحافظة لعام 
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