
 

 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

: بعد ستة أشهر من عمليات اخالء شرق حلب، تعود الحياة بطيئاً، ولكن الطريق إلى إعادة االصالح حلب
ستكون طويلة.  هنالك الكثير من  األضرار البالغة على البنية التحتية، المنازل والمحالت التجارية. األطفال  من 
بين المتضررين يستمرون في اللعب متحديين ذلك الوضع. منهم صبي صغير يقوم بعمل نموذج ورقي لطائرة 

 في مركز اجتماعي في حلب تديره أحدى شركاء القطاع هي جمعية النعمة.

 أرقام رئيسية
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10, نشرة رقم 7102أيار    

 قطاع المواد غير الغذائية

   على الرغم من التحديات المستمرة، تمّكن عدد من الشركاء من تقديم المساعدات

الخاصة بالمواد غير الغذائية للنازحين والمتضررين جّراء النزاع في محافظة 

الرقة. حيث قّدمت جمعية البر وبالتعاون مع المفوضية السامية لالجئين مواد غير 

نازح. وقامت  0011غذائية أساسية في مخيم عين عيسى، استفاد منها حوالي 

بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم األورثوذكس ومنظمة اإلغاثة والتنمية 

الدولية باالستجابة في األماكن القريبة التي لجأ إليها النازحون مثل مخيم رسم 

األخضر في حلب ومخيمي الهول والمبروكة في الحسكة. من الجدير بالذكر أن عدد 

شخص منذ تفاقم الصراع في شهر  000،111حزيران بلغ حوالي  0النازحين حتى 

)بحسب قطاع تنسيق وإدارة المخيمات(. ومن  6102تشرين الثاني/نوفمبر من عام 

جهة أخرى اشتد القتال بعد السيطرة الكاملة على مدينة الطبقة ال سّيما في الجزء 

الشمالي من المحافظة. وقد تدهورت أوضاع السكان المدنيين مع استمرار تنظيم 

داعش باتباع أسلوب الترهيب في المناطق التي تقع تحت سيطرته بما في ذلك 

تعطيل خدمات البنية التحتية األساسية واحتكار اإلمدادات األساسية مما زاد من 

 تدهور الحالة اإلنسانية. 

   يستمر الشركاء في القطاع بالمشاركة في القوافل المشتركة بين الوكاالت لألماكن

التي يصعب الوصول إليها أو المحاصرة. ففي الثاني من أيار/مايو، قّدمت منظمة 

اليونيسف مالبس مالئمة للفصل في منطقة دوما في ريف دمشق. وفي السادس من 

أيار/مايو، شاركت كل من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة اليونيسف والمفوضية 

السامية لالجئين في القافلة المشتركة بين الوكاالت لمنطقة وادي بردى حيث بلغ 

شخص على األقل من أربعة مناطق يصعب الوصول  01،111إجمالي المستفيدين 

إليها. ويشير التقييم المجتمعي السريع بأن األسعار المرتفعة تؤثر على القدرة على 

الحصول على السلع األساسية على الرغم من توفرها. وتتضمن االحتياجات الملّحة: 

سالت اإليواء للقيام بالتصليحات المنزلية األساسية، وحفاضات أطفال، لوازم 

 النظافة الصحية، ومواد التنظيف المنزلية. 

  شارك فريق التنسيق القطاعي الميداني في طرطوس في وضع خطة طوارئ

الستعراض التدخل المحتمل في محافظة إدلب بعد اإلعالن عن مناطق وقف 

التصعيد في سورية. فقامت جهات التنسيق القطاعية بالتواصل مع األعضاء في 

القطاع، ال سيما مع أولئك الذين لديهم وجود في إدلب، لتحديد الخدمات المتوافرة 

 وعدد األشخاص المحتاجين، وأنواع التدخل المطلوبة.   

 ممثالً من  00عقد قطاع المواد غير الغذائية اجتماعه االعتيادي الثالث بحضور

أيار/مايو في مدينة دمشق حيث تم التوصل فيه لعدة اتفاقيات  00ثمانية شركاء في 

مثل تبسيط عملية طلب المدخالت للخطط الصغيرة وتقرير حالة الطوارئ، 

والتحديث المنتظم للمشاريع التي يمّولها الصندوق اإلنساني السوري، ومشاركة 

 خطط التقييم.

  

 المواد غير الغذائية التكميلية المواد غير الغذائية االساسية

7.2  Million  6100االجمالي حتى شهر أيار  

 اجمالي المستفيدين بشكل عام 

 اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة

الذين  6100إجمالي اعداد المستفيدين من المواد غير الغذائية لغاية شهر أيار 

 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

602.660 عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات كافية 

% من 0مواد غير غذائية أساسية ) 6تضمنت أكثر من 

مليون شخص بحاجة إلى  6.4مجموع 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.

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا أكثر من مادة واحدة 

% من اجمالي عدد 060) 6100موسمية أو تكميلية في أيار 

(. 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  6.0ووصول 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.
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 الثغرات والتحديات

10, نشرة رقم 7102 أيار   

 اضاءات على احد الشركاء

وكالة األونروا  0464أنشأت الجمعية العامة في عام 

التابعة لألمم المتحدة وكلّفتها بتقديم المساعدة والحماية إلى 

ماليين الجئ فلسطيني مسجل. وتتمثل مهمتها في  0نحو 

مساعدة الالجئين الفلسطينيين في األردن ولبنان وسورية 

والضفة الغربية وقطاع غزة على تحقيق إمكاناتهم اإلنمائية 

البشرية الكاملة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم 

لمحنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة 

والخدمات االجتماعية والبنية التحتية للمخيمات وتحسين المخيمات والتمويل 

 متناهي الصغر.

، بعد أربع سنوات من إنشائها. 0400بدأت األونروا عملها في سورية في عام 

يقع مكتبها الميداني في دمشق وتعمل في جميع أنحاء البالد في المناطق التي يقيم 

فيها الالجئون الفلسطينيون. وتدير الوكالة منشآت في حلب ودمشق ودرعا وحماة 

موظف  6،011وحمص والالذقية وريف دمشق والسويداء. ولديها حوالي 

 يقدمون الخدمات لالجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء سورية حتى اآلن. 

وتقوم األونروا، كجزء من مساعداتها غير الغذائية، بتوزيع المواد غير الغذائية 

على المقيمين في مراكز اإليواء الجماعية إضافة إلى البطانيات والفرشات 

لالجئين الفلسطينيين النازحين داخل سورية. وتقدم الوكالة أيضا مساعدات عاجلة 

غير غذائية لالجئين الفلسطينيين المتضررين من النزوح الجديد. وتعد األونروا 

إحدى األعضاء الفاعلين في قطاع المواد غير الغذائية في سورية، وقد ساعدت 

 6102الجئ فلسطيني منذ شهر كانون األول/ديسمبر  601،111األونروا نحو 

 عن طريق تقديم مساعدات عينية ونقدية.

ليس لألونروا شركاء تنفيذيون حيث أنها تقدم الخدمات بشكل مباشر، ولكنها 

تنسق على نحو متواصل مع الهيئات الحكومية مثل اإلدارة العامة لالجئين 

الفلسطينيين العرب ووكاالت األمم المتحدة األخرى كجزء من منظومة األمم 

 المتحدة والمجتمع المدني الوطني والدولي.

  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 )مثل 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 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 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. 

   يؤدي انخفاض عدد المنظمات غير الحكومية المحلية المخولة على الدخول بشراكة مع

وكاالت األمم المتحدة، وال سيما في المناطق المتضررة بشدة، إلى الحد من مدى 
 االستجابة اإلنسانية )على سبيل المثال الرقة(. 

    )يؤثر عدم االلتزام بمعايير التوزيع المتفق عليها )مثل المصابيح الشمسية للمفوضية

 على نوعية االستجابة الخاصة بالمواد غير الغذائية )مثل 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   
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)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 
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0

قوافل

مساعدات نقدية مساعدات نقدية

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

3.451.213
جزء من مادة غير / مادة واحدة اجمالي عدد االشخاص الذين تلقوا 

2017حتى أيار على األقل غذائية 

أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

2,170 

2,505 

7,105 

7,500 

9,024 

11,864 

24,170 

25,228 

54,583 

55,278 

57,000 

درعا

السويداء

الرقة

دمشق

الالذقية

طرطوس

حلب

الحسكة

حماه

حمص

ريف دمشق

500 

2,250 

7,998 

10,550 

30,530 

51,930 

53,290 

56,060 

66,810 

68,751 

111,137 

118,282 

200,164 

423,937 

دير الزور

ادلب

السويداء

القنيطرة

الرقة

الالذقية

درعا

حماه

طرطوس

الحسكة

حلب

دمشق

حمص

ريف دمشق

1.202.230
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

(السوريةاالشخاص المحتاجين في المناطق اجمالي عدد 825.000من % 145)
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

في مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين 4.9من % 5)أساسية 
(السوريةالمناطق 

أعداد المستفيدين حسب المحافظة



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 رحالت القوافل المشتركة : سوريا

2017حزيران  20: 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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24.000

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

ص
حم

6

4

58.100
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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%( 0)58.100هم 
صعبة الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة

ق
ش
دم

ف 
ري

9

7

172.095

79.174

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 
احياء صعبة الوصول%(100)7إليها وهي 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من %( 100)172.095هم 
أحياءصعبة 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 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 2017أيار , 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 %( 0)0المشتركة والتي تتكون من 

مناطق صعبة الوصول%( 100)13و 

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

من مناقطة صعبة الوصول%( 100)290.195محاصرة 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 !

2017أيار : 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
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2017حزيران 20: تاريخ اإلنشاء 2017حزيران , لمواد غير الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

3.989.143 المواد غيرالغذائية األساسية والتكميلية المتوافرة 

2017في المستودعات حتى شهر حزيران 

المواد غير الغذائية األساسية

75.101

489.297

188.813

182.300

144.187

345.400

جرار غاز

شوادر بالستيكية

فرشات 

سلة أدوات المطبخ

مصابيح شمسية

سلة نظافة

2.538.399
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 

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

متوفرةقيد الوصول

تصنيف المواد الغيرغذائية التكميلية في المستودعات حسب المنظمة
حسباالشخاص المحتاجين

2017المحافظة لعام 
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القنيطرة

دمشق

حفاضات

15.924

701.920 657.824

بطانيات
1.097.377

5.344 1.354.400

IOM UNHCR

2.452.968 85.431

2.504.94333.456

المواد غير الغذائية األساسية

سلة نظافة 6.000
جرار غاز 5.000

فرشات 13.969
بطانيات 13.557

12.357
مصابيح شمسية 7.839
شوادر بالستيكية 6.552
حفاضات 5.466

بطانيات 99.571
جرارغاز
شوادر بالستيكية 41.957

مصابيح شمسية 18.719
فرشات

نظافةسلة 9.864
سلة ادوات مطبخ 6.798

فرشات  266

بطانيات
بالستيكيةشوادر 6.100

مطبخسلة ادات
5.400

4.500

بطانيات 641.594
230.985

شوادر بالستيكية 197.037
سلة أدوات مطبخ 126.755
مصابيح شمسية 124.795
سلة نظافة
فرشات 12.882

جرار غاز 116.525
شوادر بالستيكية

مطبخسلة ادوات 28.803
فرشات

11.043
مصابيح شمسية

5.530

بطانيات

بطانيات 95.956
جرار غاز 49.663
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مصابيح شمسية 20.467
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جرار غاز
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جرارغاز

فرشات

اداوات مطبخسلة

حفاضات
فرشات

سلة نظافة

سلة نظافة 5.195
مطبخسلة اداوت 4.789

5.553
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11.778
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سلة نظافة
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