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NFI Sector
Syria Hub االستجابة للمواد الغير غذائية : سوريا, حلب

٢٠١٧أذار : تاريخ التقرير

٢٠١٧نيسان  ٢٦: تاريخ اإلنشاء

±
تركيا

حلب

DEIR-EZ-ZOR

AL-HASAKEH

١٢٧ ،٠٠ ١ - ٥٣٥ ،٠٠٠

٤٠ ،٠٠١ - ١٢٧ ،٠٠٠

١٢ ،٠٠١ - ٤٠ ،٠٠٠

٥،٠٠١ - ١٢،٠٠٠

٠ - ٥،٠٠٠

حلب

مليون للمواد  ١توزع اعداد المحتاجين  
٢٠١٧غير 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

٢٠،١١٠ ٤٦٥

١،٥٧٥ - ١،٠٠١ ١،٠٠٠ - ٧٠١ ٧٠٠ - ١

.التقرير الشھري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
).٢٠١٧ملف االستجابة االنسانية (اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية     

ألف ١٨٩

٧٣٫٢٨٣
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

)محافظة حلباالشخاص المحتاجين في مليون اجمالي عدد ١من % ٧(
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في  ١من % ٢(أساسية 
محافظة حلب

  

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف ٧٣  

٠

٠

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

٧٠٦٫٢٣٨
اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف ٤٠٨  

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 ٦٩٢٫٥٩٥
٢٠١٧حتى أذار 

ألف ٨٦  

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
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NFI Sector
Syria Hub االستجابة للمواد الغير غذائية : سوريا, الحسكة

٢٠١٧أذار : تاريخ التقرير

٢٠١٧نيسان  ٢٦: 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

١٠٫٨٠٠–٣٫٩٠١ ٣٫٩٠٠- ٧٥١ ٧٥٠

٢٥٫٠٠٠–٥٫٠٠١ ٥٫٠٠٠–٢٫٣٠١ ٢٫٣٠٠- ٣٠٠

.التقرير الشھري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
).٢٠١٧ملف االستجابة االنسانية (اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية     

ألف ١٨٩

٦٧٫٩١٣
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

)محافظة الحسكةاالشخاص المحتاجين في مليون اجمالي عدد ١من % ٧(
اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 

مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في  ١من % ٢(أساسية 
محافظة الحسكة

  

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف ٦٥  

٠

ألف ٢٣

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

١٤٠٫٨٧٥
اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف ٨٢  

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 ١٤٨٫٢٠٩
٢٠١٧حتى أذار 

ألف ١٣  

فائح ص، مجموعة المطبخ، حصير/فرشات، لحاف، تتكون بطانيات
، مستلزمات النظافة، مصابيح شمسية، جرار غاز، بالستيكية

حفاضات والمراروح القابلة إلعادة الشحن

٢٢،٠٠١ - ١٣٠،٠٠٠

١٠،٠٠١ - ٢٢،٠٠٠

٦،٠٠١ - ١٠،٠٠٠

٥٠١ - ٦،٠٠٠

٥٠٠

للمواد غير  ٢٣٢٫٠٠٠توزع اعداد المحتاجين  
٢٠١٧الغذائية 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
الھول

مركز القامشلي
مركز المالكية

3,985
7,636

10,794

مركز رأس العين

مركز المالكية

الھول

98,963

20,604 19,289 13,108 9,067 3,000 3,000 2,200 2,200 1,393 300

الھول 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 ھذه 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 ھذه الخريطة كاملة. في المنطقة الفرعية
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NFI Sector
Syria Hub االستجابة للمواد الغير غذائية : سوريا, دمشق وريف دمشق

٢٠١٧نيسان  ٢٦: تاريخ اإلنشاء

السويداء

حمص

٢٠١٧أذار : تاريخ التقرير

±

مفتاح الخريطة

.التقرير الشھري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
).٢٠١٧ملف االستجابة االنسانية (اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية     

دمشق و ريف دمشق

Breakdown of ٢ million people
in need of NFIs in Damascus
and Rural Damascus
in ٢٠١٧ per sub-district

١٩٠،٠٠١ - ٧٠١،٠٠٠

١٢٤،٢٠١ - ١٩٠،٠٠٠

٦٠،٠٠١ - ١٢٤،٢٠٠

٢٠،٠٠١ - ٦٠،٠٠٠

٠ - ٢٠،٠٠٠

ألف ١٨٩

٣٦٠٫٩٧٤
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

محافظتي دمشق و ريف االشخاص المحتاجين في مليون اجمالي عدد  ٢من % ١٨(
)دمشق

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 
مليون اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في  ٢من % ٢(أساسية 

محافظتي دمشق و ريف دمشق
  

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف ٣٦٠  

ألف ٢٦

ألف١١٨

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص الذين
تلقوا مساعدات عينية من البرامج 

المنتظمة للقطاع داخل محافظتي طرطوس والالذقية

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

ألف ٣٤٩  

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 ٦١١٫٠٣١
٢٠١٧حتى أذار 

ألف ٤١  

فائح ص، مجموعة المطبخ، حصير/فرشات، لحاف، تتكون بطانيات
، مستلزمات النظافة، مصابيح شمسية، جرار غاز، بالستيكية

حفاضات والمراروح القابلة إلعادة الشحن

٥٣٢٫٦١٤

 عدد تقديري للمستفيدين الذي تلقوا اكثر
من أربع مواد أساسية حسب الناحية    

عدد تقديري للمستفيدين الذين تلقوا مادة 
٩١٫١٠٠–٢٠٫٠٠١ثانوية واحدة على االقل حسب الناحية   ٢٠٫٠٠٠–٥٫٠٠١ ٥٫٠٠٠–٠

٧٫٥٠٠–٥٫٠٠١ ٥٫٠٠٠–٢٫٥٠١ ٢٫٥٠٠

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



الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة على ھذه 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 ھذه الخريطة كاملة. في المنطقة الفرعية
Feedback: syrdanfi@unhcr.org 

NFI Sector
Syria Hub االستجابة للمواد الغير غذائية : سوريا, طرطوس والالذقية

٢٠١٧نيسان  ٢٦: تاريخ اإلنشاء

±

مفتاح الخريطة

.التقرير الشھري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
).٢٠١٧ملف 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

٢٠١٧أذار : تاريخ التقرير

ألف ١٨٩

٨٧٫١١٩
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

محافظتي طرطوس االشخاص المحتاجين في اجمالي عدد  ٦٠٦٫٠٠٠من % ١٤(
)والالذقية

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 
اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في  ٦٠٦٫٠٠٠من % ٢(أساسية 

محافظتي طرطوس والالذقية
  

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف ٦٧  

٠

ألف ٥٨    

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

مساعدات عينية

قوافل

مساعدات نقدية

عدد تقديري لالشخاص الذين
تلقوا مساعدات عينية من البرامج 

المنتظمة للقطاع داخل محافظتي طرطوس والالذقية

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

ألف ٤٧  

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 ١٥٩٫٦٦٢
٢٠١٧حتى أذار 

ألف ١٣  

١١٣٫٥٣٦

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

٥٠،٠٠١ - ٣٩٦،٠٠٠

٢٣،٠٠١ - ٥٠،٠٠٠

١٢،٠٠١ - ٢٣،٠٠٠

٤،٠٠١ - ١٢،٠٠٠

٠ - ٤،٠٠٠

حماه

ادلب

الالذقية

للمواد  ٦٠٦٫٠٠٠توزع اعداد المحتاجين  
محافظتي طرطوس والالذقيةغير الغذائية داخل 

٢٠١٧حسب الناحية 

طرطوس والالذقية

\البحر المتوس

حمص

٣١٫١٠٠–١٠٫٠٠١ ١٠٫٠٠٠–٢٫٥٠١ ٢٫٥٠٠–١٧٥

٧٫٥٥٠–١٫٦٥٦ ١٫٦٥٥–٧٢٦ ٧٢٥

طرطوس
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NFI Sector
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٢٠١٧أذار : تاريخ التقرير

٢٠١٧نيسان  ٢٦: تاريخ اإلنشاء

±

مليون للمواد  ١توزع اعداد المحتاجين  
٢٠١٧غير 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

٨٫٤٠٠–٤٫٠٠١ ٤٫٠٠٠ -١٫٧٥١ ١٫٧٥٠

٩٥٫٠٠٠–٨٫٥٠١ ٨٫٥٠٠–٣٫٥٠١ ٣٫٥٠٠–١

الرقة

حلب

ادلب

ريف دمشق

حمص

حماه

للمواد  ٧٣٨٫٠٠٠توزع اعداد المحتاجين  
محافظتي حمص وحماهغير الغذائية داخل 

٢٠١٧حسب الناحية  

١٢٠،٠٠١ -   ٤ ٤٠،٠٠٠

٤٥ ،٠ ٠١ - ١٢٠،٠٠٠

٥٠،٠٠١ -   ٤ ٥،٢٠٠

٢٠،٠٠١ - ٥٠،٠٠٠

٠ - ٢٠،٠٠٠

.التقرير الشھري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
).٢٠١٧ملف االستجابة االنسانية (اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية     

ألف ١٨٩

١٤٧٫٥٥١
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

محافظتي حمص االشخاص المحتاجين في اجمالي عدد  ٢٣٢٫٠٠٠من % ٢٩(
)وحماه

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 
اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في  ٢٣٢٫٠٠٠من % ٩(أساسية 

محافظتي حمص وحماه
  

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف ٩٩  

ألف ١١

ألف٩٤

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

٢٤٩٫٠٩٧
اجمالي المواد الموزعة

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب الناحية

اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة حسب المحافظة

ألف ١٢٨  

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 ٣٦٦٫٢٧٠
٢٠١٧حتى أذار 

ألف ٢٣  

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
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٤٥،٠٠١ - ١٠٤ ،٠٠٠

٢٣،٠٠١ - ٤٥،٠٠٠

١٢،٥٠١ - ٢٣ ،٠ ٠٠

٣،٠٠١ - ١٢،٥٠٠

٠ - ٣،٠٠٠

االستجابة للمواد الغير غذائية : سوريا, درعا والقنيطرة , السويداء

٢٠١٧نيسان  ٢٦: 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  

٨٫٤٠٠–٤٫٠٠١ ٤٫٠٠٠ -١٫٧٥١

٩٥٫٠٠٠–٨٫٥٠١ ٨٫٥٠٠–٣٫٥٠١ ٣٫٥٠٠–١

ريف دمشق

األردن

السويداء
درعا

٢٠١٧أذار : تاريخ التقرير

±

مفتاح الخريطة

.التقرير الشھري لمجموعة البيانات لقطاع المواد غيرالغذائية: مصدر البيانات
).٢٠١٧ملف االستجابة االنسانية (اعداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية     

ألف ١٨٩

٦٣٫٦٢٢
تتضمن المواد الموسمية على األقل والتي االشخاص الذين تلقوا مادة تكميلية واحدة 

،  االشخاص المحتاجين في محافظات السويداءاجمالي عدد  ٤٢٩٫٠٠٠من % ١٤(
)درعا والقنيطرة

اد والذين تلقوا  أكثر من أربع موالمستفيدين بشكل كاٍف االشخاص 
اجمالي عدد االشخاص المحتاجين في  ٤٢٩٫٠٠٠من % ١(أساسية 

درعا والقنيطرة، محافظات السويداء
  

مجموع أعداد المستفيدين الفعليين

المواد التكميلية  المواد األساسية

أعداد المستفيدين حسب نوع المساعدة

ألف ٦٣  

٠

ألف١١

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

ألف ١٣  

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 ١٣٠٫٩٦٥
٢٠١٧حتى أذار 

ألف ٧  

فائح ص، مجموعة المطبخ، حصير/فرشات، لحاف، تتكون بطانيات
، مستلزمات النظافة، مصابيح شمسية، جرار غاز، بالستيكية

حفاضات والمراروح القابلة إلعادة الشحن

للمواد  ٤٢٩٫٠٠٠توزع اعداد المحتاجين  
درعا، محافظات السويداءغير الغذائية داخل 

٢٠١٧والقنيطرة حسب الناحية 

درعا والقنيطرة، السويداء

٤٩٫٧٥٦25,166

9,490
5,500 3,600 3,000 1,500 1,500

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

0

0

833

833

7,165

53,290

مركز الصنمين

مركز ازرع

#N/A

مركز شھبا

خان أرنبة

مركز السويداء

مركز درعا

5

2,170

2,500

مركز السويداء

مركز درعا

مركز شھبا

القنيطرة
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