
 

 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: وصول شركاء القطاع إلى المناطق الواقعة شرق حلب 

قامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بالشراكة مع جمعية اإلحسان باالستجابة إلى احتياجات األسر 

شخص( من  0،533أسرة )يقدر عددهم بنحو  033العائدة إلى حي الشّعار شرق حلب. وقد استفادت حوالي 

خدمات التوزيع التي تتم يومياً والتي تتضمن مواد أساسية غير غذائية مثل الفرشات والشوادر البالستيكية وعدة 

 المطبخ وأوعية تعبئة المياه والبطانيات والمصابيح التي تعمل على الطاقة الشمسية.  

 أرقام رئيسية
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 قطاع المواد غير الغذائية

  آذار/مارس في قافلة مشتركة بين الوكاالت إلى سبع  42شارك شركاء القطاع في

من المناطق التي يصعب الوصول إليها في وادي بردى في محافظة ريف دمشق. 

شخص ضمن  42،533وقد قدمت القافلة مجتمعة خدمات إلى ما ال يقل عن 

مناطق البرهلية ودير قانون ودير مقّرن والحسينية وكفير الزيت وكفر العواميد 

وسوق وادي بردى. وكان من ضمن المساعدات التي تم تقديمها استالم حوالي 

مستفيد لمالبس األطفال ولبطانيات من شركاء قطاع المواد غير  00،333

الغذائية )المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين(. وال يزال هناك حاجة إلى تقديم الدعم اإلنساني لمنطقة وادي بردى، 

بيد أن إمكانية الوصول  00،533حيث يقدر عدد األشخاص المحتاجين بحوالي 

لهم ال تزال محدودة. وتتضمن االحتياجات ذات األولوية للمواد غير الغذائية، 

والتي تم تحديدها في ذلك الوقت، البطانيات العازلة للحرارة وحزمة المالبس 

 الشتوية الخاصة.

 

  سارع شركاء القطاع خالل شهر آذار/مارس إلى تقديم الدعم إلى السكان األكثر

ّ في مدينة حلب.  ضعفاً في األحياء التي أصبح  مؤخراً الوصول إليها ممكنا

وقدمت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بالتعاون مع جمعيات البر والتآلف 

شخص  042،333والهالل األحمر العربي السوري خدمات إلى ما ال يقل عن 

ألف من المواد األساسية الستخدام األسرة، باإلضافة إلى  53بما مجموعه 

من المواد التكميلية بما في ذلك مستلزمات شتوية. وتم رصد حاالت  005،333

عودة على نطاق ضيق إلى تلك األحياء التي أصبح مؤخراً الوصول إليها ممكناً 

حيث أن غالبية المناطق ال تزال غير مؤاتية للعودة بسبب نقص الخدمات 

األساسية والضرر الذي لحق بالبنية التحتية مما قد يعرض سالمة السكان العائدين 

للخطر. ويعّد الحصول على الكهرباء أحد الحاجات العاجلة والملّحة التي تواجه 

 السكان العائدين.

 

  ولتحسين معالجة المسائل التي تتعلق بإدارة المعلومات، أنشأ القطاع فريقاً لدعم

إدارة المعلومات يتألف من مسؤولي إدارة المعلومات أو منسقي إعداد التقارير من 

آذار/مارس وحضره  44جميع الشركاء في القطاع. وعقد االجتماع األول بتاريخ 

شركاء من القطاع. وأجريت مناقشة معمقة بشأن األنشطة  9ممثالً عن  02

الدورية لتقييم االحتياجات ورصدها، فضالً عن التحديات التي تعترض إعداد 

التقارير. ووافق الفريق على عقد اجتماع كل شهر. وُيشكل عمل هذا الفريق قناًة 

 لتبادل الخبرات والمهارات الفنية بشأن إدارة المعلومات.

  

 المواد غير الغذائية االساسية

703.012 

20 

 المواد غير الغذائية التكميلية

4302االجمالي حتى شهر أذار  0.707.277  

 اجمالي المستفيدين بشكل عام 

 اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة

7.701.077 

TOTAL BENEFICIARIES AS OF MARCH 2017  

WHO RECEIVED AT LEAST ONE NFI  

 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

م  9.0  071.002 

عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات كافية  053.902

% من 0مواد غير غذائية أساسية ) 2تضمنت أكثر من 

مليون شخص بحاجة إلى  2.9مجموع المستهدفين البالغ 

 المواد غيرالغذائية داخل سوريا(. 

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

عدد االشخاص  0343

الذين تم تلبية احتياجاتهم 

 من المساعدات الموسمية.

 777.111 000.990 

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا أكثر من مادة واحدة 

% من اجمالي عدد 000) 4302موسمية أو تكميلية في أذار 

(. 4302شخص في عام  045.333المستهدفين 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  3.0إلى حالة طوارئ معقدة أدت إلى نزوح نحو  4300

مليون. وقد أشار تقييم االحتياجات  2.0ووصول عدد الالجئين السوريين إلى 
مليون شخص بحاجة إلى مساعدات  00.5بأن حوالي  4302اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة إلى الحصول على مواد  5.0إنسانية، 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
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 اضاءات على احد الشركاء

كانون األول/ 00( من جانب الجمعية العامة لألمم المتحدة في UNICEFتأسست اليونيسيف )

وذلك بهدف  0950وأصبحت جزءاً ال يتجزأ من منظومة األمم المتحدة في عام  0923ديسمبر 

حماية حقوق األطفال والمساعدة في تلبية احتياجاتهم األساسية وتوسيع فرصهم لتحقيق كامل 

إمكاناتهم. وتعمل اليونيسيف، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الحكومية 

بلداً وإقليماً للدفاع عن حق األطفال وفقاً لما تنص عليه اتفاقية  093وغير الحكومية، في أكثر من 

 (.CRCحقوق الطفل )

، وّسعت 4300. ومنذ بدء الصراع في عام 0923افتتحت اليونيسف مكتبها في سورية في عام 

اليونيسيف بشكل كبير عملياتها لتلبية االحتياجات المتزايدة على نحو سريع. وتقدم اليونيسف 

المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة للنساء واألطفال في مجاالت الصحة والتغذية والمياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية وحماية الطفل والتعليم وبرامج تطوير للمراهقين. وتستثمر اليونيسيف 

في تعزيز الُنظم الطويلة األجل ومبادرات بناء القدرة على الصمود لمساعدة األطفال واألُسر 

 والمجتمعات المحلية مع التركيز على أشد الفئات ضعفاً.

موظفاً في دمشق وفي مكاتبها الميدانية الخمسة التي تعمل في  433وتستخدم اليونيسف أكثر من 

ريف دمشق وحلب وحمص وطرطوس والقامشلي. كما تقدم اليونيسيف المساعدة من خالل 

 العمليات عبر الحدود من عّمان وغازي عنتاب.

وُتنفّذ اليونيسيف برنامجاً لتوزيع حزمة المستلزمات الشتوية والبطانيات على األُسر واألطفال 

المتضررين جّراء النزاع مع التركيز على الوصول إلى الفئات األشد ضعفاً )بما في ذلك األُسر 

النازحة واألُسر التي ترعاها إمرأة واألطفال ذوي اإلعاقة( وذلك من خالل برنامجها االعتيادي 

وقوافل المساعدات اإلنسانية وعمليات التوزيع عبر الحدود. وبالنظر إلى االنكماش االقتصادي، 

تدعم اليونيسيف االقتصادات المحلية وخلق فرص العمل وذلك من خالل المشتريات المحلية من 

لوازم الطوارئ المتعلقة بفصل الشتاء والمالبس والبطانيات. ويشمل ذلك العمل مباشرة مع ورش 

 العمل والجمعيات التعاونية التي تعمل على نطاق صغير.

وذلك بغية تمكين األُسر من شراء مالبس  4303تم إطالق برنامج قسائم إلكترونية في عام 

متجراً في القامشلي وحمص  03ألطفالهم باستخدام قسائم من خالل شبكة تضم أكثر من 

وطرطوس والالذقية ودمشق. ويعطي برنامج القسائم اإللكترونية لألسر الحرية في اختيار 

المالبس والمقاسات المناسبة ألطفالهم. كما أن منح فرصة لألسر وتوفير إمكانية أن يقوموا 

بالتسوق بأنفسهم يسهم في تمكينهم وتعزيز إحساسهم بالكرامة. ويدعم هذا البرنامج االقتصاد 

 المحلي من خالل توفير طلبات شراء من الموردين المحليين.

طفل بتوزيع حزمة المالبس  233،333، وصلت اليونيسف إلى أكثر من 4303في عام 

طفل يعيشون في مناطق يصعب الوصول  009،333والبطانيات، ويتضمن هذا العدد أكثر من 

 إليها ومناطق محاصرة.

  إن انعدام األمن على نطاق واسع وعدم القدرة على الوصول الفعلي ووجود
اإلجراءات والموافقات التي تتسم بالصرامة والبيروقراطية ُتحّد من توفر 
مساعدات إنسانية كافية ومنتظمة السيما ألولئك الذين يعيشون في المناطق 

 المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها؛

  إن عدم توفر معلومات تصنيف للسكان المحتاجين وذلك فيما يتعلق بالعمر
والنوع االجتماعي يقلّل من قدرة القطاع على تلبية واستهداف احتياجات 

 معينة؛

  ال تزال المعوقات اللوجستية، مثل إغالق الطرق وانتشار نقاط التفتيش
ووجود التهديدات، تعرقل التوزيع السريع للمساعدات السيما أثناء وجود 

 قافلة مشتركة بين الوكاالت؛

  إن عدم توفر بيانات دقيقة حول مستلمي المساعدات يحول دون قيام القطاع
بتقييم أفضل حول من هم المستفيدين الذين تم الوصول إليهم فعلياً وتقديم 

 الخدمات لهم؛

  إن الرصد المحدود وغير المنتظم لعملية التوزيع، وذلك بسبب انعدام األمن
وعدم االستقرار، يقلّل من قدرة القطاع على تقييم أثر المساعدات التي يقوم 
بتقديمها وعلى قدرته في الحصول بشكل أفضل على معلومات بشأن التخطيط 

 المستقبلي؛

  إن عدم وجود آلية واضحة وفّعالة للحصول على معلومات واستقاء آراء
السكان المحتاجين، وذلك بسبب حساسية وصعوبة عملية جمع المعلومات، يقلّل 

 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؛ 

  إن التراجع في المشاركة الفعالة بين أعضاء القطاع يؤثر على عملية التنسيق
 وقدرة القطاع على الوصول الشامل؛

  إن عدم الدقة في هيكلية التنسيق يؤثر على مستوى الكفاءة في تنسيق استجابة
 القطاع أثناء القوافل المشتركة بين الوكاالت. 

   إن عدم توفر المعلومات الموثوقة والموّحدة حول وصول القوافل المشتركة
بين الوكاالت يؤثر 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.     

 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 الغذاءسة   

 

 
)anderssj@unhcr.org( 

)alkhiami@unhcr.org(      

)shahzadm@unhcr.org( 

)lagamayo@unhcr.org( 

)shabanm@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 
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Syria Hub
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Syria Hub االستجابة للمواد الغير غذائية سوريا:

2017أذار : تاريخ التقرير

2017نيسان 26: 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

931.441
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(السوريةاالشخاص المحتاجين في المناطق اجمالي عدد 825.000من % 113)
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

في اجمالي عدد االشخاص المحتاجين 4.9من % 3)أساسية 
المناطق السورية

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف759

ألف103

ألف268

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

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

1.835.752
اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف189مليون1.0

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 )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 

±
اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة غير غذائية واحدة على األقل 5.230.955

2017حتى أذار 
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7.500
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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

2017آذار 22: 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

اه
حم

0

0

0

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

ص
حم

4

2

19.650

17.090

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 صعبة الوصول%( 0)0هم 

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة

ق
ش
دم

ف 
ري

6
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79.945

37.499

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)79.954هم 
صعبة الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة

ب
حل

1
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50.000

10.000

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 

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 الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات
2017كانون 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 

مناطق محاصرة %( 0)0المشتركة والتي تتكون من 

مناطق صعبة الوصول%( 100)7و 

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

من مناقطة صعبة الوصول%( 100)149.495محاصرة و 

اجمالي عدد المواد الغير غذائية الموزعة

عن طريق القوافل المشتركة

: مالحظات
االتحاد الدولي, لجنة الصليب األحمر الدولية,اليونيسيف, المفوضية السامية لشؤون الالجئين: المعلومات المعروضة هنا تظهر فقط قوافل-أ

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

تحسب كل قافلة رحلة واحدة-ب

2017أذار : تاريخ التقرير

سوق وادي بردى!

روضة البتروني!



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 مساعدات موسم الشتاء سوريا:

2017أذار : تاريخ التقرير

±

مليون للمواد 5.3توزع اعداد المحتاجين  

غير الغذائية داخل سورية حسب الناحية

0–10.000

10.001–40.000

40.001–80.000

80.001–190.000

190.001–705.000

0–2.000

2.001–5.000

5.001–12.500

12.501–30.000

30.001–95.000

عدد تقديري للمستفيدين الذين تلقوا مساعدات شتوية من 

المواد غير الغذائية حسب الناحية

مفتاح الخريطة

العراق

االردن

لبنان

تركيا

البحر المتوسط

الحسكة

دير الزور

الرقة

حلب

حمص

حماه

ادلب

الالذقية

طرطوس

ريف دمشق

دمشق

السويداء
درعا

القنيطرة

1.050.452
العدد التقديري للمواد الشتوية الموزعة

الكمية التقديرية لسلل 
المالبس الشتوية

الكمية التقديرية للعوازل البالستيكية 
وااللواح االضافية لالرضيات 

الكمية التقديرية 
لبقية المواد 

773.40728.602248.443

:مالحظة*
محتوى مجموعة الشتاء يختلف حسب كل منظمة

, قفازات الصوف, المالبس الداخلية القطنية طويلة االكمام مع السراويل الطويلة) المنظمة الدولية للهجرة 

األوشحة الصوفية والجوارب الصوفية, قبعات الصوف

بطانية حرارية, مجموعة مالبس االطفال, مالبس داخلية, سترة) مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

(كيس نوم وسترات, عوازل بالستيكية, سميكة

(مالبس االطفال الشتوية) اليونيسيف 

تحديد أعداد المستفيدين حسب كل منظمة ال يشكل بالضرورة العدد اإلجمالي المشار إليه في أجمالي: مالحظة
.حيث يمكن أحيانا أن يحدث تكرار في المستفيدين من الخمات لكل منظمة, اعداد السمتفيدين من المساعدات الشتوية

اعداد المستفيدين الذين تلقوا

2017مساعدات شتوية لعام 

2017نيسان 26: تاريخ اإلنشاء 2017شباط , لمواد غير الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

888,551

الملخص

كمية المواد غير الغذائية الشتوية حسب النوع

أعداد المستفيدين حسب المنظمة

أعداد المستفيدين حسب المحافظة

اليونيسيف    مفوضية الالجئين بطريركية انطاكية منظمة الهجرة الدولية دير مار يعقوب SOS

624.137

306.981

64.150 61.269
3.212 2.400



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:

2017أذار : تاريخ التقرير

2017نيسان 26: تاريخ اإلنشاء 2017شباط , لمواد غير الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

4,875,461 المواد غيرالغذائية األساسية والتكميلية المتوافرة 

2017في المستودعات حتى شهر اذار 

سلة نظافة 5,275
جرار غاز 4,450

فرشات 8,251
رار غازج 5,107

7,552
سلة نظافة 5,000
سلة أدوات مطبخ 4,797
مصابيح شمسية 4,268
بطانيات 0

جرار غاز 32,367
شوادر بالستيكية
مصابيح شمسية 24,189

فرشات 13,278
نظافةسلة

سلة أدوات مطبخ 6,048
بطانيات 0

فرشات  1,566

شوادر بالستيكية
رار غازج 4,000

شمسيةمصابيح
3,750
2,150

جرار غاز 383,437
269,437

فرشات 194,904
سلة أدوات مطبخ 185,317
مصابيح شمسية 158,695
سلة نظافة
بطانيات 0

جرار غاز 66,800
سلة نظافة

فرشات 11,043
مصابيح شمسية 8,680

مطبخسلة أداوت 7,500
بطانيات 0

جرار غاز 54,100
فرشات 26,982

23,845
سلة مطبخ 20,473

مصابيح شمسية 17,832
1,745

بطانيات 0

شوادر بالستيكية

1,566

52,706
بالستيكيةشوادر 48,999

95,204

شوادر بالستيكية

5,100

4,000

مطبخسلة أدوات

سلة نظافة

25,957

10,050

شوادر بالستيكية

نظافةسلة

المواد غير الغذائية األساسية

256,024

550,809

227,885

217,664

172,130

380,890

جرار غاز

شوادر بالستيكية

فرشات 

سلة أدوات المطبخ

مصابيح شمسية

سلة نظافة

1.828.163
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 

منظمة الهجرة الدولية المفوضية السامية لرعاية شؤون الالجئين

المواد غير الغذائية التكميلية

اجمالي المواد غير الغذائية التكميلية 

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

متوفرةقيد الوصول

تصنيف المواد الغيرغذائية التكميلية في المستودعات حسب المنظمة

منظمة الهجرة الدولية المفوضية السامية لرعاية شؤون الالجئين

حسباالشخاص المحتاجين

2017المحافظة لعام 
حسب المنظمةالمستودعات
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والجمعيات المحلية
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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 االستجابة للمواد الغير غذائية : سوريا, حلب

2017أذار : تاريخ التقرير

2017نيسان 26: تاريخ اإلنشاء

±
تركيا
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حلب

مليون للمواد 1توزع اعداد المحتاجين  

2017غير الغذائية داخل حلب حسب الناحية 

الرقة

حماه

ادلب

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

20,110 465

1,001-1,575 701-1,000 1-700

.التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 

ألف189

73.283
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(محافظة حلباالشخاص المحتاجين في مليون اجمالي عدد 1من % 7)
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في 1من % 2)أساسية 
محافظة حلب

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف73

0

0

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص الذين

تلقوا مساعدات عينية من البرامج 
المنتظمة للقطاع داخل حلب

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

706.238
اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف408

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

أعداد المستفيدين حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة غير غذائية واحدة على األقل 692.595

2017حتى أذار 

ألف86

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

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

683,423

11,613 5,000 2,623 2,199 1,380

مركز جبل 
سمعان

#N/A مركز عين 
العرب

مركز السفيرة مركز منبج تل الضمان

634

708

1,000

2,575

19,000

50,000

مركز اعزاز

مركز منبج

تل الضمان

مركز السفيرة

مركز عين العرب

مركز جبل سمعان

465

20,110

مركز منبج

مركز جبل سمعان



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, حمص وحماه

2017أذار : تاريخ التقرير

2017نيسان 26: تاريخ اإلنشاء

±

مليون للمواد 1توزع اعداد المحتاجين  

2017غير الغذائية داخل حلب حسب الناحية 

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

4.001–8.400 1.751-4.000 1.750

8.501–95.000 3.501–8.500 1–3.500

الرقة

حلب

ادلب

ريف دمشق

حمص

حماه

للمواد 738.000توزع اعداد المحتاجين  

محافظتي حمص وحماهغير الغذائية داخل 

2017حسب الناحية 

120,001 -4 40,000

45 ,0 01 - 120,000

50,001 -4 5,200

20,001 - 50,000

0 - 20,000

.التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 

ألف189

147.551
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

محافظتي حمص االشخاص المحتاجين في اجمالي عدد 232.000من % 29)
(وحماه

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في 232.000من % 9)أساسية 
محافظتي حمص وحماه

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف99

ألف11

ألف94

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص الذين

تلقوا مساعدات عينية من البرامج 

المنتظمة للقطاع داخل محافظتي 
حمص وحماه

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

249.097
اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف128

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

أعداد المستفيدين حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة غير غذائية واحدة على األقل 366.270

2017حتى أذار 

ألف23

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

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

1,750

3,250

4,000

7,000

23,333

قلعة المضيق

الحواش

مركز حمص

مركز مصياف

مركز حماة

1,667

2,500

3,550

5,000

6,360

7,305

8,000

8,600

20,909

110,660

قلعة المضيق

الحواش

مركز الرستن

مركز مصياف

خربة تين نور

مركز القصير

تلبيسة

حسياء

مركز حماة

مركز حمص

122,571

65,082

22,126
15,780 10,275 8,500

1,992 1,461 1,310

مركز حماة مركز حمص مركز مصياف تلبيسة حسياء الحواش خربة تين نور مركز القصير مركز الرستن

حمص وحماه



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

45,001 - 104 ,000

23,001 - 45,000

12,501 - 23 ,0 00

3,001 - 12,500

0 - 3,000

االستجابة للمواد الغير غذائية : سوريا, درعا والقنيطرة , السويداء

2017نيسان 26: 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  

4.001–8.400 1.751-4.000

8.501–95.000 3.501–8.500 1–3.500

ريف دمشق

األردن

السويداء
درعا

2017أذار : تاريخ التقرير

±

مفتاح الخريطة

.التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 

ألف189

63.622
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

,  االشخاص المحتاجين في محافظات السويداءاجمالي عدد 429.000من % 14)
(درعا والقنيطرة

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في 429.000من % 1)أساسية 
درعا والقنيطرة, محافظات السويداء

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف63

0

ألف11

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص الذين

تلقوا مساعدات عينية من البرامج 

محافظات المنتظمة للقطاع داخل 
درعا والقنيطرة, السويداء

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

اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف13

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

أعداد المستفيدين حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة غير غذائية واحدة على األقل 130.965

2017حتى أذار 

ألف7

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

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

للمواد 429.000توزع اعداد المحتاجين  

درعا, محافظات السويداءغير الغذائية داخل 

2017والقنيطرة حسب الناحية 

درعا والقنيطرة, السويداء

49.75625,166

9,490

5,500
3,600 3,000 1,500 1,500

مركز درعا مركز السويداء خان أرنبة مركز شهبا مركز القنيطرة مركز ازرع مركز الصنمين

0

0

833

833

7,165

53,290

مركز الصنمين

مركز ازرع

#N/A

مركز شهبا

خان أرنبة

مركز السويداء

مركز درعا

5

2,170

2,500

مركز السويداء

مركز درعا

مركز شهبا

القنيطرة



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, الحسكة

2017أذار : تاريخ التقرير

2017نيسان 26: 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

3.901–10.800 751-3.900 750

5.001–25.000 2.301–5.000 300-2.300

.التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 

ألف189

67.913
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(محافظة الحسكةاالشخاص المحتاجين في مليون اجمالي عدد 1من % 7)
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في 1من % 2)أساسية 
محافظة الحسكة

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف65

0

ألف23

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص الذين

تلقوا مساعدات عينية من البرامج 
المنتظمة للقطاع داخل الحسكة

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

140.875
اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف82

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

أعداد المستفيدين حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة غير غذائية واحدة على األقل 148.209

2017حتى أذار 

ألف13

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

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

22,001 - 130,000

10,001 - 22,000

6,001 - 10,000

501 - 6,000

500

للمواد غير 232.000توزع اعداد المحتاجين  

2017الغذائية داخل الحسكة حسب الناحية 

852

1,000

1,015

1,545

2,000

2,965

5,000

16,900

26,330

33,054

جوادية

قحطانية

عامودا

درباسية

مركز الحسكة

تل حميس

مركز رأس العين

الهول

مركز القامشلي

مركز المالكية

3,985

7,636

10,794

مركز رأس العين

مركز المالكية

الهول

98,963

20,604 19,289
13,108 9,067

3,000 3,000 2,200 2,200 1,393 300

الهول مركز المالكية مركز رأس 
العين

يمركز القامشل مركز الحسكة درباسية عامودا قحطانية جوادية تل حميس تل تمر

الحسكة

تركيا

الرقة

دير الزور

العراق

الحسكة



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
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Syria Hub االستجابة للمواد الغير غذائية : سوريا, طرطوس والالذقية

2017نيسان 26: تاريخ اإلنشاء

±

مفتاح الخريطة

.التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 

عدد تقديري للمستفيدين الذي تلقوا اكثر

من أربع مواد أساسية حسب الناحية    

عدد تقديري للمستفيدين الذين تلقوا مادة 

ثانوية واحدة على االقل حسب الناحية  

دمشق ريف مدشق

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

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

2017أذار : تاريخ التقرير

ألف189

87.119
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

طرطوس محافظتي االشخاص المحتاجين في اجمالي عدد 606.000من % 14)
(والالذقية

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في 606.000من % 2)أساسية 
طرطوس والالذقيةمحافظتي 

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف67

0

ألف58

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص الذين

تلقوا مساعدات عينية من البرامج 

طرطوس والالذقيةالمنتظمة للقطاع داخل محافظتي 

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

اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف47

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

أعداد المستفيدين حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة غير غذائية واحدة على األقل 159.662

2017حتى أذار 

ألف13

113.536

725

990

1,655

2,490

7,529

مركز جبلة

سودا خوابي

مشتى الحلو

مركز بانياس

مركز الالذقية

1,465

1,500

1,665

2,390

2,605

2,738

4,875

6,400

29,010

31,060

الطواحين

قسطل معاف

برمانة المشايخ

مركز الشيخ بدر

جنينة رسالن

مشتى الحلو

مركز بانياس

مركز جبلة

مركز طرطوس

مركز الالذقية

47,178

19,322

13,085 11,495 9,695
6,666

1,977 872 750 521

مركز الالذقية مركز بانياس مشتى الحلو مركز جبلة مركز طرطوس #N/A مركز صافيتا السيسنية الروضة جنينة رسالن

50,001 - 396,000

23,001 - 50,000

12,001 - 23,000

4,001 - 12,000

0 - 4,000

حماه

ادلب

الالذقية

للمواد 606.000توزع اعداد المحتاجين  

محافظتي طرطوس والالذقيةغير الغذائية داخل 

2017الناحية حسب 

طرطوس والالذقية

\البحر المتوس

حمص

10.001–31.100 2.501–10.000 175–2.500

1.656–7.550 726–1.655 725

طرطوس



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, دمشق وريف دمشق

2017نيسان 26: تاريخ اإلنشاء

السويداء

حمص

2017أذار : تاريخ التقرير

±

مفتاح الخريطة

.التقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية 

دمشق و ريف دمشق

Breakdown of 2 million people
in need of NFIs in Damascus
and Rural Damascus
in 2017 per sub-district

190,001 - 701,000

124,201 - 190,000

60,001 - 124,200

20,001 - 60,000

0 - 20,000

ألف189

360.974
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

محافظتي دمشق و ريف االشخاص المحتاجين في مليون اجمالي عدد 2من % 18)
(دمشق

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في 2من % 2)أساسية 
محافظتي دمشق و ريف دمشق

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف360

ألف26

ألف118

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص الذين

تلقوا مساعدات عينية من البرامج 

طرطوس والالذقيةالمنتظمة للقطاع داخل محافظتي 

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

اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف349

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

أعداد المستفيدين حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا مادة غير غذائية واحدة على األقل 611.031

2017حتى أذار 

ألف41

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

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

532.614

عدد تقديري للمستفيدين الذي تلقوا اكثر

من أربع مواد أساسية حسب الناحية    

عدد تقديري للمستفيدين الذين تلقوا مادة 

91.100–20.001ثانوية واحدة على االقل حسب الناحية   5.001–20.000 0–5.000

5.001–7.500 2.501–5.000 2.500

القنيطرة

درعا

دمشق ريف مدشق

5,000

7,500

7,500

7,500

22,000

جرمانا

الغزالنية

مركز قطنا

مدينة دمشق

الكسوة

11,250

12,500

17,500

20,000

24,750

44,345

45,030

46,998

73,992

91,095

صحنايا

حران العواميد

مركز التل

مركز دوما

جرمانا

مركز الزبداني

مركز قطنا

الكسوة

الغزالنية

مدينة دمشق

108,331 103,490

71,906

55,499 54,484

35,765
24,139 20,000 17,550 17,300

الكسوة مدينة دمشق مركز قطنا مركز الزبداني جرمانا الغزالنية #N/A مركز دوما مركز التل صحنايا


	201703 NFI Monthly Narrative_Arabic_v2_Final
	NFI Monthly_MARCH _arabic version

