
 

 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

يستمر شركاء قطاع المواد غير الغذائية بتقديم الدعم والمساعدة للسكان في حمص: 
المناطق المحاصرة. أختار هذا الصبي الذي يبلغ احدى عشرة سنة الصمود مع عائلته في حي 
الوعر الذي بقي تحت الحصار لمدة ثالث سنوات. كان مع عائلته يحاولون النجاة رغم قلة 

 الموارد ومحدودية الدعم الذي كانوا يحصلون عليه.

 

 أرقام رئيسية

 
  0, نشرة رقم 8102كانون الثاني 

 قطاع المواد غير الغذائية

  في  8102اكتملت المسودة النهائية الستراتيجية قطاع المواد غير الغذائية لعام

شهر كانون الثاني / يناير بتنسيق وثيق مع الشركاء في القطاع. ويستمر القطاع 

بالتركيز على تقديم المساعدات واستمرار الدعم االنساتي  8102في عام 

وبخاصة األشخاص األكثر حاجًة مع التأكيد على المناطق التي تعاني من 

مليون  2.8حوالي  8102ظروف بالغة الصعوبة. ويستهدف القطاع في عام 

 مليون محتاج للمساعدات غير الغذائية. 7.4شخص من بين ما يصل إلى 

 

  بالنسبة لشهر كانون الثاني / يناير خطط الشركاء في القطاع لتقديم المساعدات

إلى التجمعات التي يصعب الوصول إليها في مناطق الدار الكبيرة وتلبيسة 

وتلول الحمر في محافظة حمص، وإلى المحاصرين في دوما في محافظة ريف 

شخص. ولقد أُرسلت قائمة  000،111دمشق، مستهدفين بذلك ما يقرب من 

بالمواد غير الغذائية المتوفرة إلى الهالل األحمر العربي السوري من أجل 

توحيد الجهود. وتبقى مسألة إرسال قوافل مساعدات مشتركة بين المنظمات 

 مرتبطة على األرض بالوضع األمني العام للتجمعات المذكورة.

 

  قام القطاع بتنظيم ورشة عمل لمدة يومين للتوجيه حول عملية إعداد التقارير

كانون الثاني / يناير  80و 82واستعراض استراتيجية إدارة المعلومات في 

في دمشق. ولقد نظم القطاع ورشة العمل هذه لتوجيه الشركاء في قطاع  8102

. 8102المواد غير الغذائية حول كل ما تقتضيه عملية إعداد التقارير في عام 

وكانت الورشة أيضاً بمثابة فرصة الستعراض وتحديث خطة إستراتيجية إدارة 

مشاركاً مثلوا تسع  81المعلومات في المكتب. ولقد حضر ورشة العمل 

منظمات شريكة. وفي نهاية الفعالية اطلع الحاضرون على المؤشرات الجديدة 

لعملية إعداد التقارير التي تستند إلی إطار نتائج خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

. كما فهموا العالقة الوثيقة بين نظام إعداد التقارير واألهداف 8102

االستراتيجية العامة للقطاع. وفوق ذلك كله، تعلّموا كيفية استخدام النموذج 

الجديد لألسئلة األربعة )من قام بماذا، ومتى وأين( الذي يَعد األداة المرجعية 

 األساسية للشركاء في إعداد التقارير عن سير عملهم.

  

 المواد غير الغذائية التكميلية المواد غير الغذائية االساسية

 االجمالي حتى شهر 

8102كانون الثاني   

 اجمالي المستفيدين بشكل عام 

 اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة

إجمالي اعداد المستفيدين من المواد غير الغذائية لغاية شهر كانون الثاني  

الذين تلقوا على األقل مادة واحدة / جزء من مادة. 8102  

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

د االشخاص أعدا  1010

الذين يتم تلبية احتياجاتهم بشكل 

 كاف  

فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية  

 األساسية

27.242 عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات كافية تضمنت 

% من مجموع 8مواد غير غذائية أساسية ) 7أكثر من 

مليون شخص بحاجة إلى المواد  0.2المستهدفين البالغ 

 غيرالغذائية داخل سوريا(. 

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

عدد االشخاص  0181

الذين تم تلبية احتياجاتهم 

 من المساعدات الموسمية.

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا أكثر من مادة واحدة 

% من 02) 8102موسمية أو تكميلية في كانون الثاني 

م  شخص في عام 0.0اجمالي عدد المستهدفين البالغ 

8102 .)  

 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  0.2إلى حالة طوارئ معقدة أدت بدورها إلى نزوح نحو  8100

مليون. وقد أشارت  7.2شخص ووصول عدد الالجئين السوريين إلى 
مليون  02.1بأن حوالي  8104المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة  1.2شخص 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 األزمة طويلة 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

  0, نشرة رقم 8102كانون  الثاني  

 اضاءات على احد الشركاء

هي منظمة محلية غير حكومية بدأت نشاطها في  )POM(جمعية أهل الرحمة 

 .8104سورية وتحديداً في محافظتي دمشق وريفها عام 

وتتمثل األهداف الرئيسة للجمعية في تمكين السوريين وحماية حقوقهم في 

العيش الكريم. وتقوم بتحقيق ذلك من خالل رفع مستوى الوعي حول القضايا 

االجتماعية التي تهم السوريين وعبر توزيع االستجابة الموجهة تحديداً إلى 

الناس األكثر حاجة في المجتمع. وتتضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية 

الغذاء والخدمات المتعلقة بالتغذية والدعم النفسي والصحة اإلنجابية والمساعدة 

في دفع اإليجار والتدريب المهني. وأما فيما يتعلق بتقديم المواد غير الغذائية، 

فتقوم الجمعية بتوزيع قسائم وعبوات المواد المتعلقة بالنظافة الشخصية. 

وتجري كل عمليات التدخل التي تنفذها جمعية أهل الرحمة بتنسيق وثيق مع 

في النمسا وألمانيا واللجنة الكاثوليكية الدولية  )Caritas(جمعيات كاريتاس 

 .)ICMC(للهجرة 

وإضافة إلى الحلول المتعلقة بالحاالت الطارئة، بدأت جمعية أهل الرحمة العمل 

على بعض البرامج اإلنمائية كحلول طويلة األمد للنازحين الذين يشكلون 

 %( من المستفيدين من خدمات الجمعية.01األكثرية العظمى )

موظف يعملون في  011وحتى تاريخه يعمل في جمعية أهل الرحمة حوالي 

المكتب الرئيسي وعلى األرض بما فيهم مجموعة من المتطوعين الذين كانوا 

 .8100نشطين في الميدان في سورية حتى قبل أزمة 

  يؤدي الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية أخذ الموافقات إلى تأخير إيصال مواد

 االستعداد لفصل الشتاء.

  يشكل التغير الدائم والمتالحق لعدد القاطنين في المخيمات في شمال شرق سورية

 تحدياً أمام استمرار نشاطات االستعداد لفصل الشتاء.

  يحد وجود القنابل غير المنفجرة في ريف حلب من قدرة شركاء القطاع على

 الوصول إلى تلك المناطق؛

  ،استناداً إلى عملية رصد مرحلة ما بعد التوزيع، فإن قلة توفر المواد غير الغذائية
والمواد رديئة الجودة كتوزيع مواد تالفة )مثل مصابيح شمسية مكسورة أو 
فرشات مبللة(، وعدم تنظيم عملية التوزيع ُتعد كلها أكبر المصاعب التي تواجه 
المستفيدين من المساعدات. أما التحديات األخرى التي تواجه عملية توزيع 
المساعدات والتي تم اإلبالغ عنها فتتضمن التوزيع غير العادل، التأخر في توزيع 
المواد الموسمية، ُبعد أماكن التوزيع، وعدم التقيد بالمعايير الدنيا في نقاط توزيع 

 المساعدات.

  يحد انعدام األمن على نطاق واسع، وصعوبة الوصول إلى أماكن توزيع
المساعدات، والبيروقراطية المتزمتة في إجراءات الحصول على الموافقات من 
القدرة على توفير مساعدات إنسانية كافية وبشكل منتظم ال سيما بالنسبة ألولئك 

 الذين يعيشون في المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها؛

  تستمر العوائق اللوجستية، خصوصاً عند تسيير قوافل مساعدات مشتركة، مثل
قطع الطرقات وانتشار نقاط التفتيش [ووجود التهديدات والقرب من خطوط 
التماس المشتعلة )في الرقة على سبيل المثال( في عرقلة التوصيل العاجل 

 للمساعدات؛

  إن عدم توفر بيانات واقعية عن مستلمي المساعدات يحول دون تحسين القطاع

 لعملية تقييم المستفيدين الذين تم فعالً الوصول إليهم وتقديم المساعدات لهم؛

  إن قلة نشاطات توفير مصادر الدخل التي تؤمن الموارد المالية الالزمة ما تزال
تعرقل عملية حصول السكان األكثر ضعفاً واحتياجاً على المواد المنزلية 

 األساسية؛

  يؤدي تراجع المشاركة الفعالة ألعضاء القطاع إلى التأثير على عملية التنسيق

 وعلى قدرة القطاع على الوصول بشكل كامل؛

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

 القطاع أثناء تسيير قوافل المساعدات المشتركة.

  إن عدم توفر معلومات موحدة وموثوقة حول وصول قوافل المساعدات المشتركة

 يؤثر على قدرة القطاع على تحديد مدى الفائدة وأثر مساهمته في تلك القوافل؛

  إن عدم توفر القدر الكافي من التقييم المفّصل والشامل من شأنه أن يصّعب على
القطاع عملية القيام بتغيير أولويات استجابته من توزيع المواد غير الغذائية 

 األساسية إلى تقديم المواد التكميلية.

  تبقى فرص جمع البيانات على أرض الواقع بشكل ممنهج محدودة جداً بسبب
القيود المفروضة على السماح بالدخول، ما ينتج عنه تحليل غير مكتمل 

 لالحتياجات في بعض المناطق.

 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( 

  

 جمعية أهل الرحمة 

POM 



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

2018أذار 3: تاريخ اإلنشاء
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ألف245
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

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف152

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

419.822
جزء من مادة غير / اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة واحدة 

2018غذائية على األقل حتى  كانون الثاني  

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

374.488

مساعدات نقدية

2018كانون الثاني : تاريخ التقرير

االستجابة للمواد الغير غذائية سوريا:

أعداد المستفيدين الفعليين

245.865
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(السوريةاالشخاص المحتاجين في المناطق اجمالي عدد 1.9من % 12)

أعداد المستفيدين حسب المحافظة

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

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

ألف59

المواد التكميليةالمواد الشتوية
,تتكون لوح بالستيكي اضافي لألرضيات

,مالبس اطفال, مالبس داخلية, سترة
قبعات وجوارب

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

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

ألف223

.لقطاع المواد غيرالغذائية2018كانون الثاني , التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
(.2018ملف االستجابة االنسانية )عداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية أ

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

في مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين 1.8من % 2)أساسية 
(السوريةالمناطق 
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مليون للمواد 5.3توزع اعداد المحتاجين  

غير الغذائية داخل سورية حسب الناحية
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NFI Sector
Syria Hub رحالت القوافل المشتركة : سوريا
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167.228

159.359

األحياء المحاصرة
وصعبة الوصول

األحياء المحاصرة وصعبة 
الوصول التي تلقت المساعدة 
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10.551

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

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

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين
من أحياء محاصرة%( 100)11.950هم 

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%( 0)0إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من أحياء %( 0)0هم 
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)1إليها وهي 

اجمالي عدد  من السكان المستفيدين والذين

من أحياء صعبة%( 100)17.500هم 
الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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41.953

21.510

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 

احياء صعبة الوصول %(82)9إليها وهي 
وهي احياء محاصرة %( 18)2و 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين هم 

من أحياء صعبة %( 99.9)41.926

احياء من %( 0.01)27الوصول و 
محاصرة

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة

95.000

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء صعبة الوصول%( 100)3إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من أحياء %( 100)95.000هم 
صعبة الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة

اسماء األحياء صعبة الوصول والمحاصرة التي تمت تغطيتها من خالل 
(2018)رحالت القوافل المشتركة بين المنظمات 

0

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 2018كانون الثاني , التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
2018كانون األول -كانون الثاني . قائمة المناطق المحاصرة والمناطق صعبة الوصول من منظمة أوتشا

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة للمنظمات

اجمالي عدد االحياء التي تمت تغطيتها من قبل القوافل المشتركة 

%( 90)18و مناطق محاصرة %( 10)2والتي تتكون من 

مناطق صعبة الوصول

من مناطق%( 0.1)27اجمالي عدد المستفيدين والذين هم 

من مناقطة صعبة الوصول%( 99.9)167.201محاصرة و 

اجمالي عدد المواد الغير غذائية الموزعة عن طريق القوافل

المشتركة

: مالحظات
تم حساب اعداد المستفيدين من قوافل المساعدات المشتركة على اساس حالة المجتمعات المحاصرة او صعبة الوصول -أ

2017حسب قائمة مكتب تنسيق الشؤون االنسانية منذ كانون الثاني حتى كانون األول 

ولكن في هذا . ليست كل المجتمعات التي تم اإلشارة إليها على ا لخريطة هي محاصرة او صعبة الوصول اآلن-ب

.2017التقرير تم اإلشارة إلى حالة المجتمعات منذ كانون الثاني 

: المعلومات المعروضة هنا تظهر فقط قوافل-ت

.تحسب عدد الرحالت على اساس رحلة واحدة للقوافل المشتركة خالل اليوم الواحد-ث

2017كانون الثاني : تاريخ التقرير
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2018أذار 3: تاريخ اإلنشاء

825

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 صعبة الوصول%( 100)825هم 

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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NFI Sector
Syria Hub مساعدات المواد غير الغذائية الشتوية   سوريا:

2018كانون الثاني : تاريخ التقرير

245.856
اجمالي عدد المتسفيدين الذين تلقوا مساعدات  من المواد

2018غير الغذائية الشتوية حتى كانون الثاني 

2018لمواد غير الغذائية كانون الثاني االتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

ان مجموع المستفيدين من المساعدات الشتوية حسب المنظمة ليس بالضرورة ان يتطابق : مالحظة

مع اجمالي عدد المستفيدن الوارد في التقرير وذلك المكانية تكرار بعض المستفيدين حسب المنظمة

223.732
اجمالي عدد المواد غير الغذائية الشتوية الموزعة 

اجمالي عدد سلل المالبس

الشتوية الموزعة

اجمالي عدد الشوادر البالستيكية

العازلة للماء

ااجمالي عدد المواد غير الغذائية 

الشتوية األخرى

35.225 19.878 168.629

.يختلف محتوى حزمة الشتاء لكل وكالة: مالحظة* 

الصوف, واألوشحة الصوف, القبعات قفازات , مالبس داخلية قطنية كم طويل مع السروايل الطويلة: )للهجرةالمنظمة الدولية 

(, الجوارب الصوفالصوف

بطانية حرارية سميكة, شادر , المالبس الداخلية, مجموعة مالبس الطفل, سترة: )المفوضية السامية لرعاية شؤون الالجئين

(كيس النوم, والستراتبالستيكي, 

(مالبس شتوية لألطفال: )اليونيسيف

204,800

46,590

UNHCR UNICEF
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الرقة
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حماه

ادلب
الالذقية
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القنيطرة

±

االردن

البحر المتوسط

العراق

لبنان

تركيا

مفتاح الخريطة

اجمالي عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات من

المواد غير الغذائية الشتوية حسب الناحية 

31.001–75.000

0–1.500

1.501–5.000

5.001–12.500

12.501–31.000

2018أذار 3: تاريخ اإلنشاء

0–11.500

11.501–30.500

30.501–61.000

61.001–117.000

117.001–770.200

مليون للمواد 5.3توزع اعداد المحتاجين  

غير الغذائية داخل سورية حسب الناحية

الملخص

تصنيف عدد المستفيدين من المساعدات الشتوية حسب المحافظة

المنظمةالمستفيدين من المساعدات الشتوية حسب تصنيف عدد 

عدد المواد غير الغذائية الشتوية الموزعة حسب النوع

137,500 

56,800 

14,300 11,965 9,620 6,000 5,000 2,500 1,000 825 346 

حلب ريف دمشق حمص حماه ديرالزور دمشق درعا الالذقية السويداء الحسكة طرطوس
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