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استجابة المأوى: سوريا
: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 االحتياجاتالوصول . المتحدةقبل األمم من 

.ال تعتبر المعلومات المرئية على هذه الخريطة كاملة. في المنطقة الفرعية
Feedback:syrdashltr@unhcr.org 2017نيسان 25: تاريخ اإلنشاء

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

2017أذار –كانون الثاني 
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عدد االشخاص المحتاجين لإليواء حسبعدد المستفيدين
2017الناحية لعام 
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تلقوا المساعدة/ اجمالي عدد المستفيدين 

المستفيدين الذين تلقوا مساعدات حسب المحافظة 

ضمن محور سوريا ( مساعدات اإليواء)المستهدفين من اجمالي المحتاجين 303.385من % 4

مليون العدد الكلي لالشخاص المحتاجين 4.2

ألف عدد المستهدفين من اجمالي المحتاجين بحسب 742
2017خطة االستجابة اإلنسانية 
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مشاريع اإليواء حسب المرحلة. عدد

اجمالي عدد مشاريع االيواء المنفذة من قبل شركاء قطاع اإليواء  66

15 15 3 5 15 13

خطة موافقة االدارة المحلية تمت الموافقة النفيذ على أرض الواقع تقييم فنياالنتهاء والتسليم

شركاء قطاع اإليواء
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