
 

 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: تقديم الدعم الخاص بفصل الشتاء ألول مرة هذا الموسم للعائدين إلى قرية عّران 

أيلول/سبتمبر بتوزيع المساعدات الخاصة بفصل الشتاء ألول مرة هذا الموسم في قرية عّران  02قام الهالل األحمر العربي السوري والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في 
شخص من السكان العائدين من المواد األساسية الخاصة بفصل الشتاء. ومن المتوقع أن يصل المزيد من العائدين إلى قرية عّران  000222التابعة لمنطقة الباب في مدينة حلب. وقد استفاد 

 نسمة، مع استقرار الوضع هناك. 000.22والمناطق المحيطة بها، والتي كان يسكنها ما يقرب من 

 أرقام رئيسية

  10, نشرة رقم 7102أيلول   

 قطاع المواد غير الغذائية

  ُيقّدر عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المواد غير الغذائية األساسية في

مليون شخص وذلك استناداً إلى مختلف تقييمات  004سورية بنحو 

مليون شخص لديهم  .0.االحتياجات التي تجري داخل سورية، منهم 

مليون( بمثابة الرقم  000احتياجات ُملّحة بهذا الصدد. وسيكون هذا العدد )

 .0202المخطط له ضمن خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

  ال تزال حركة العودة مستمرة. ففي أيلول/سبتمبر، قّدم بعض الشركاء في

القطاع مثل جمعية اإلحسان، والهالل األحمر العربي السوري، والمفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مساعدات من المواد غير الغذائية إلى 

عائد في محافظتي حلب وحمص حيث تم توزيع ما مجموعه  0.222نحو 

مادة من المواد غير الغذائية األساسية والتكميلية. وفي غضون  020222

ذلك، يستمر تقديم الدعم من المواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ ال سيما 

نازح ممن يقيمون في مخيمات  00222للسكان النازحين مؤخراً. وتلقی نحو 

الهول وعريشة ومبروکة مواد غير غذائية أساسية من جمعية البر ومنظمة 

نازح في عين  0222والمفوضية. كما استفاد  )IRD(اإلغاثة والتنمية الدولية 

عيسى في محافظة الرقة من المواد غير الغذائية األساسية. ومن جهة أخرى، 

شخص من النازحين في محافظتي دمشق وريف دمشق  022.استفاد نحو 

من برنامج القسائم المالية الذي ترعاه كل من اللجنة الدولية لمساعدة الالجئين 

)ICMC(  ومنظمة أرض اإلنسان)TDH(.   

  وافقت الحكومة على استخدام المسار البري المؤدي إلى القامشلي. وقد أسهم

ذلك في تحسين توزيع المساعدات اإلنسانية إلى السكان األكثر ضعفاً في 

الجزء الشمالي الشرقي من سورية. كما ويواصل القطاع اللوجستي توفير 

النقل المجاني للمنظمات المحلية غير الحكومية الصغيرة التي ترغب في تقديم 

 الدعم لمنطقة القامشلي.

  شارك بعض شرکاء القطاع في اجتماع التنسيق لكامل سورية والذي ُعقد في

أيلول/سبتمبر. وقد أُتيحت لهم الفرصة لتبادل  00بيروت، لبنان في 

المعلومات المستقاة بشأن أبرز النتائج التي انبثقت عن المراجعة العامة 

لالحتياجات اإلنسانية وكذلك طرح األفكار والمدخالت لتطوير استراتيجية 

 .0202القطاع لعام 

  

 المواد غير الغذائية التكميلية المواد غير الغذائية االساسية

0204االجمالي حتى شهر أيلول   

 اجمالي المستفيدين بشكل عام 

 اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة

الذين  0204إجمالي اعداد المستفيدين من المواد غير الغذائية لغاية شهر أيلول  

 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

4.20224  عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات كافية 

% من 00مواد غير غذائية أساسية ) 0تضمنت أكثر من 

مليون شخص بحاجة إلى  000مجموع المستهدفين البالغ 

 المواد غيرالغذائية داخل سوريا(. 

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

عدد االشخاص  0202

الذين تم تلبية احتياجاتهم 

 من المساعدات الموسمية.

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا أكثر من مادة واحدة 

% من اجمالي 000) 0204موسمية أو تكميلية في أيلول 

(. 0204شخص في عام  2000222عدد المستهدفين البالغ   

 

 مستفيدين

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

 مستفيدين

 المستفيدين الذين تلقوا مساعدات بشكل كاف  

 مواد 

 أساسية

 مواد 

 تكميلية

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/انطوان شنكدجي  ©



 خلفية األزمة:

تحولت األزمة في الجمهورية العربية السورية والتي بدأت في آذار/مارس 
مليون  .00إلى حالة طوارئ معقدة أدت بدورها إلى نزوح نحو  0200

مليون. وقد أشارت  002شخص ووصول عدد الالجئين السوريين إلى 
مليون  0.00بأن حوالي  0204المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة  002شخص 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 أيلول   

 اضاءات على احد الشركاء

في محافظة  0220جمعية أهل الخير هي مؤسسة محلية غير حكومية تأسست عام 

حلب. وتعمل هذه الجمعية على ضمان تقديم مساعدات إنسانية ذات جودة للسكان 

 الضعفاء بمن فيهم األيتام.

تستجيب بشكل فّعال  0200كانت الجمعية ومنذ بداية األزمة السورية في عام 

الحتياجات السكان المتضررين، حيث أنها ركزت جهودها بدايًة على تقديم الدعم 

حاالت الطوارئ، غير أنها توسعت في نهاية المطاف لتشمل الخاص باإلغاثة في 

المساعدة في مجال اإلنماء. وتقوم الجمعية بالتعاون مع الهالل األحمر العربي السوري 

وشركاء أخرين ممن يعملون مع األمم المتحدة بتنفيذ التدخالت اإلنسانية مثل تقديم 

المساعدة في مجال التعليم، والهندسة ومشاريع اإليواء، وسبل كسب العيش، والدعم 

 الطبي والنفسي االجتماعي، والحماية، وخدمات المياه والصرف الصحي.

ُتعتبر جمعية أهل الخير واحدة من الشركاء الفاعلين في القطاع، حيث أنها وبالشراكة 

مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، قدمت 

نازح في حلب والتي تتضمن المواد غير الغذائية األساسية  00222المساعدة لنحو 

 .0204والتكميلية وذلك اعتباراً من أيلول/سبتمبر 

شخصاً ما بين موظف ومتطوع، حيث يغطي نطاق  042ويعمل لدى الجمعية حالياً 

 عملهم مدينة حلب والمناطق الريفية التابعة لها.

  ،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 غير الغذائية 
 األساسية 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

مليون1.2
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

ألف220

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

5.745.488
جزء من مادة غير / اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة واحدة 

2017غذائية على األقل حتى أيلول 

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

1.394.624
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(السوريةاالشخاص المحتاجين في المناطق اجمالي عدد 825.000من % 169)
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين 4.9من % 14)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

مليون1.4

4.487.610

مساعدات نقدية

2017تشرين األول 17: تاريخ اإلنشاء

مساعدات عينية

مساعدات نقدية

ألف706

قوافل

±

.لقطاع المواد غيرالغذائية2017أيلول , التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )عداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية أ
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طرطوس

الحسكة

حماة

مدينة دمشق

حلب

حمص

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

أساسية تكميلية

مفتاح الخريطة

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
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NFI Sector
Syria Hub المواد غير الغذائية المتوفرة في المستودعات سوريا:

2017تشرين األول : تاريخ التقرير

2017تشرين األول 17: تاريخ اإلنشاء 2017تشرين األول , لمواد غير الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

3.283.593 المواد غيرالغذائية األساسية والتكميلية المتوافرة 
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