
 

 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

 حلب: شريك المفوضية في القطاع يقوم بتوزيع مواد اإلغاثة تلبيًة الحتياجات اأُلسر العائدة في مدينة حلب القديمة.  

ة. وقامت يمُأسرة عائدة في مركز توزيع المساعدات الذي يعمل على إدارته كل من جمعيتي البر واإلحسان في حي جب القبة الذي يقع في مدينة حلب القد 0022تم تسجيل ما يقرب من 
 تادة. لمعالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتوزيع مراوح قابلة للشحن لجميع المستفيدين، باإلضافة إلى مواد اإلغاثة األساسية ا

 أرقام رئيسية

 
  10, نشرة رقم 7102آب  

 قطاع المواد غير الغذائية

  حصلت المفوضية على الموافقة على إجراء تقييم لالحتياجات من المواد

غير الغذائية على مستوى األُسرة المعيشية في جميع أنحاء القطر. وُيعتبر 

هذا التقييم أول محاولة لجمع البيانات على نطاق واسع على مستوى 

األُسرة عبر كافة المناطق. وستساعد هذه البيانات المفّصلة المفوضية على 

الحصول على صورة أكثر شموالً ودقًة للوضع اإلنساني الذي يعيشه 

األشخاص موضع اهتمام المفوضية. ويشارك شركاء آخرون من القطاع 

 في هذا االتقييم والذي يستمر لمدة شهر.

  شارك شركاء القطاع في حلب في بعثة التقييم في الخفسة حيث عاد ما

٪ من إجمالي السكان النازحين من هذه المنطقة. وُتبين 02يقرب من 

النتائج أن هذه البلدة، التي لم يتم فيها أي توزيع للمساعدات اإلنسانية 

سابقاً، تحتاج إلى مجموعة كاملة من المواد غير الغذائية )يمكن إعطاء 

 تقرير البعثة عند الطلب(. 

  عقد الفريق المحلي العامل في حلب اجتماعه الدوري للقطاع خالل شهر

آب/أغسطس. ومن بين القضايا الملّحة التي تمت مناقشتها في االجتماع 

استمرار الطلب الكبير على الفرشات، وعدم توزيع المساعدات غير 

الغذائية إلى السكان المتضررين بشدة في مخيمي حندرات وبكارة، 

باإلضافة إلى وجود عدد محدود من الشركاء العاملين في ريف حلب 

الشرقي، واستمرار وجود مخلفات الحرب، السيما في ريف حلب )يمكن 

 إعطاء محضر االجتماع عند الطلب(.

  شارك فريق إدارة المعلومات في القطاع في ورشة عمل تحليل البيانات

آب/أغسطس.  13إلى  02في عمان العاصمة األردنية في الفترة من 

واستناداً إلی مجموعات البيانات التي تم جمعها من خالل تقييم االحتياجات 

، قام الفريق بتحديث البيانات )REACH(متعددة القطاعات وتقييم ريتش 

التي تتعلق بمدى شدة االحتياجات واألشخاص المحتاجين لكل منطقة. 

وستسهم هذه النتائج والمعلومات المهمة التي تم التوصل إليها في تطوير 

 .0232المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 

  

 المواد غير الغذائية التكميلية المواد غير الغذائية االساسية

0232االجمالي حتى شهر آب   

 اجمالي المستفيدين بشكل عام 

 اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة

الذين  0232إجمالي اعداد المستفيدين من المواد غير الغذائية لغاية شهر آب 

 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

992.006 عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات كافية 

% من 31مواد غير غذائية أساسية ) 6تضمنت أكثر من 

مليون شخص بحاجة إلى  6.0مجموع المستهدفين البالغ 

 المواد غيرالغذائية داخل سوريا(. 

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

عدد االشخاص  3202

الذين تم تلبية احتياجاتهم 

 من المساعدات الموسمية.

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا أكثر من مادة واحدة 

% من اجمالي عدد 306) 0232موسمية أو تكميلية في آب 

(. 0232شخص في عام  200.222المستهدفين البالغ   

 

 مستفيدين

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

 مستفيدين

 المستفيدين الذين تلقوا مساعدات بشكل كاف  

 مواد 

 أساسية

 مواد 

 تكميلية

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/حميد معروف  ©



 خلفية األزمة:

تحولت األزمة في الجمهورية العربية السورية والتي بدأت في آذار/مارس 
مليون  9.1إلى حالة طوارئ معقدة أدت بدورها إلى نزوح نحو  0233

مليون. وقد أشارت  6.2شخص ووصول عدد الالجئين السوريين إلى 
مليون  31.0بأن حوالي  0232المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة  0.2شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم حوالي 
إلى الحصول على مواد أساسية الستخدام األسرة وغيرها من مساعدات 
متعددة القطاعات، حيث أنهم ال يزالون يعيشون في بيئة غير آمنة ومضطربة. 
وقد اضمحلت تدريجيًا قدرة السكان المتضررين على الصمود وآلية التكيف 
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 آب   

 اضاءات على احد الشركاء

 

 

 

يقع مقّرها في محافظة حمص.  3009جمعية البر هي منظمة غير حكومية تأسست عام 

وُتعتبر هذه جمعية واحدة من أقدم الجمعيات اإلنسانية والمنظمات االجتماعية في 

سورية، وقد تم إنشائها لغرض تقديم الدعم للسكان المحرومين الذين يحتاجون إلى 

الرعاية االجتماعية والصحية. وتتكون جمعية البر من لجان مختلفة وذلك بغية تحقيق 

أهدافها بحيث تغطي هذه اللجان وبشكل رئيسي: التعليم، وكبار السن، والهندسة، 

 والصحة، واإلغاثة واإليواء، والدعم االجتماعي، والعمل التطوعي.

تعمل جمعية البر في مدينة حمص وريفها، وهي واحدة من الشركاء الفاعلين في قطاع 

، تمكنت الجمعية من تقديم الدعم 0239المواد غير الغذائية في سورية. وفي عام 

مجتمعاً محلياً عن طريق توزيع مساعداتها من  00شخص في  122،222لحوالي 

المواد غير الغذائية والتي تشتمل على ناموسيات لمكافحة البعوض، والبطانيات، 

وحصائر األرضيات، ومستلزمات النظافة الصحية، وبيدونات )أواني تعبئة المياه(، 

والمواقد. وتعمل جمعية البر، بغية ضمان تكامل الدعم، بشكل وثيق مع المنظمات 

اإلنسانية األخرى بما في ذلك الوكاالت التابعة لألمم المتحدة مثل برنامج األمم المتحدة 

وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات  )UNICEF(واليونيسيف  )UNDP(اإلنمائي 

 )UNHCR(ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  )UN-Habitat(البشرية 

  .)WFP(وبرنامج األغذية العالمي  )OCHA(ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 موظفاً يعملون على مشاريع مختلفة. 222وحتى تاريخه، لدى جمعية البر حوالي 

  ،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 على 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 : تاريخ التقرير

مليون1
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

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

5.285.693
جزء من مادة غير / اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة واحدة 

2017غذائية على األقل حتى أب 

أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

1.271.029
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(السوريةاالشخاص المحتاجين في المناطق اجمالي عدد 825.000من % 154)
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين 4.9من % 13)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

مليون1.2
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4,000

7,998

10,550

30,530

53,510

59,430

69,810

71,308

72,850

91,095
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دير الزور

إدلب

السويداء

القنيطرة

الرقة

الالذقية

درعا

طرطوس

حماة

الحسكة

دمشق

حلب

حمص

ريف دمشق

3,899

7,105

10,885

12,858

18,410

25,835

31,400

33,515

73,848

90,278

134,869

225,691

السويداء

الرقة

الالذقية

طرطوس

إدلب

حلب

درعا

الحسكة

حماة

حمص

ريف دمشق

دمشق

108,907
197,454

289,660
371,832

235,764
287,035

363,562
280,044

0 0 0 0

292,821

530,941

418,194

238,436

79,904 90,630 83,328 111,877

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

أساسية تكميلية

3.980.388

مساعدات نقدية

1,053,749

876,841

544,933

370,091335,620
252,854

142,580137,214129,710
83,947

20,551 15,805 15,317 1,176

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

2017أيلول20: تاريخ اإلنشاء

مفتاح الخريطة

NFI Sector
Syria Hub

31.001–95.000

عدد تقديري للمستفيدين الذي تلقوا اكثر

من أربع مواد أساسية حسب الناحية    

5-1.400

1.401–2.700

2.701–5.000

5.001–10.000

10.001–27.500

0–10.000

10.001–40.000

40.001–80.000

80.001–190.000

190.001–705.000
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مليون للمواد 5.3توزع اعداد المحتاجين  
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.لقطاع المواد غيرالغذائية2017آب , التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )عداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية أ



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

2017أيلول20: تاريخ اإلنشاء
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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 رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء صعبة الوصول%( 100)1إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من أحياء %( 100)10.000هم 
صعبة الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء صعبة الوصول%( 100)4إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من أحياء%( 100)150.650هم 
صعبة الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 

احياء صعبة الوصول %(80)8إليها وهي 
وهي احياء محاصرة %( 20)2و 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من أحياء%( 85)216.095هم 

%(15)40.000صعبة الوصول و 
احياء محاصرةمن 

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

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 الغذائيةالقطاع 2017آب , 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)426.745محاصرة 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 !

2017آب : تاريخ التقرير



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 المواد غير الغذائية المتوفرة في المستودعات سوريا:

2017أيلول : تاريخ التقرير

2017أيلول20: تاريخ اإلنشاء 2017أيلول  , لمواد غير الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

3.834.826 المواد غيرالغذائية األساسية والتكميلية المتوافرة 

2017في المستودعات حتى شهر أيلول 

المواد غير الغذائية األساسية

313.127

367.246

121.544

109.269

86.651

391.773

جرار غاز

شوادر بالستيكية

فرشات 

سلة أدوات المطبخ

مصابيح شمسية

سلة نظافة

2.547.145
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 

UNHCR

المواد غير الغذائية التكميلية

اجمالي المواد غير الغذائية التكميلية 

1.287.681(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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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 خطة توزيع المواد غير الغذائية خالل الشهرين القادمين: سوريا

2017أيلول وتشرين األول : تاريخ التقرير

2017أيلول20: تاريخ اإلنشاء 2017أيلول وتشرين األول , لمواد غير الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

ملخص

421.615
2017من توزيع المواد غير الغذائية العينية لشهري أيلول وتشرين األول ( أشخاص)عدد المستفيدين المستهدف 

مكتب سوريا–حسب قطاع المواد غير الغذائية 

جاري التنفيذ مخطط

عدد المستفيدين من خطة التوزيع للشهرين المقبلين حسب الجاهزية

421.615.

UNHCR UNICEFGOPA

325.800

GOPA

67.81528.000

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

األشخاص المحتاجين حسب

2017المحافظة لعام 

مفتاح الخريطة
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