
 

 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

تواصل المفوضية توزيع المستلزمات الخاصة بفصل الشتاء ومواد اإلغاثة األساسية على 
، جرى تقديم مستلزمات 7102األسر العائدة في شرق حلب. ففي بداية تشرين الثاني/نوفمبر 

المطبخ والبطانيات وفرشات النوم والمالبس الشتوية والشوادر البالستيكية و البيدونات )أواني 
تعبئة المياه( ومستلزمات النظافة الصحية والمصابيح الشمسية للعائالت في قرية تل سبعين 
الواقعة جنوب خفسة في ريف حلب. وقد شهدت القرية بطء في العودة وذلك بسبب نقص 

 الخدمات األساسية مثل المياه النقية والكهرباء والنقاط الطبية. 

 أرقام رئيسية

 
  00, نشرة رقم 7102تشرين الثاني  

 قطاع المواد غير الغذائية

  ،في حين تتواصل عملية مكافحة اإلرهاب ضد داعش في دير الزور

ال يزال الشركاء في القطاع فاعلين في تقديم مساعدات اإلغاثة 

الطارئة. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، قدمت مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين باالشتراك مع الهالل األحمر العربي السوري 

 07111مساعدات من المواد غير الغذائية األساسية والتكميلية لنحو 

شخص. ومن بين المواقع التي تم توفير هذه المواد فيها: الميادين، 

 ومدينة دير الزور، والعنبه، وبقرص تحتاني، والشميطية.

 

  ألول مرة منذ أربع سنوات، تمّكنت الشاحنات التي تحمل المساعدات

اإلنسانية من الوصول إلى كل من المناطق التي تقع تحت سيطرة 

الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة على طول 

الممتد من حلب إلى حماة. وتجدر اإلشارة إلى أنه  )M5(األتوستراد 

تم إغالق هذا الطريق تماماً وتقييد حركة النقل العام  7102منذ عام 

ونقل المساعدات اإلنسانية. ومن المتوقع، في ضوء التطورات 

الجديدة، أن تستخدم الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني هذا 

األتوستراد لنقل مساعدات اإلغاثة السيما في الريف الغربي. وكما 

ورد في هذا التقرير، فقد وصلت الشاحنات التي تحمل المساعدات 

اإلنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في ريف 

حلب وأجزاء من إدلب وإلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة 

 في غرب حلب.

 

  اسُتكملت وأُصدرت المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام

مليون  7.2خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وما زال حوالي  7102

مليون شخص  2.2شخص بحاجة إلى مساعدات غير غذائية، منهم 

في حاجة ُملّحة. وال تزال الحاجة كبيرة ال سيما بالنسبة للسكان 

النازحين مؤخراً حيث أنهم يحتاجون إلى مساعدات من المواد 

 األساسية والتكميلية والمواد الموسمية.

  

 المواد غير الغذائية التكميلية المواد غير الغذائية االساسية

7102االجمالي حتى شهر تشرين الثاني    

 اجمالي المستفيدين بشكل عام 

 اجمالي المواد غير الغذائية الموزعة

إجمالي اعداد المستفيدين من المواد غير الغذائية لغاية شهر تشرين الثاني  

الذين تلقوا على األقل مادة واحدة / جزء من مادة. 7102  

 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

201.152 عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات كافية 

% من 02مواد غير غذائية أساسية ) 7تضمنت أكثر من 

مليون شخص بحاجة إلى  7.5مجموع المستهدفين البالغ 

 المواد غيرالغذائية داخل سوريا(. 

 المستهدفين حسب  خطة
االستجابة االنسانية    

مؤشر خطة االستجابة 

 االنسانية

عدد االشخاص  0171

الذين تم تلبية احتياجاتهم 

 من المساعدات الموسمية.

عدد تقديري لالشخاص الذين تلقوا أكثر من مادة واحدة 

% من 022) 7102موسمية أو تكميلية في تشرين الثاني 

شخص في عام  270.111اجمالي عدد المستهدفين البالغ 

7102 .)  

 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  3.2إلى حالة طوارئ معقدة أدت بدورها إلى نزوح نحو  7100

مليون. وقد أشارت  7.2شخص ووصول عدد الالجئين السوريين إلى 
مليون  02.0بأن حوالي  7102المراجعة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 

مليون شخص بحاجة  0.2شخص 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 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

  00, نشرة رقم 7102تشرين الثاني  

 اضاءات على احد الشركاء

، وهي مؤسسة خيرية تعمل 0502في عام  )CCS(تأسست جمعية رعاية الطفل 

في حمص وريفها. وقد أُنشئت هذه الجمعية بهدف تحسين نوعية حياة السكان الذين 

أصابهم الفقر في المجتمع السيما النساء واألطفال. وتوفر الجمعية دورات للتدريب 

المهني ومحو األمية لألمهات باإلضافة إلى الدعم التعليمي الثقافي لألطفال 

المعوقين. وقد وسعت الجمعية عملها مع مرور الوقت ليشمل تقديم الدعم 

لالحتياجات اإلنسانية األساسية األخرى مثل المساعدة في المسكن، وعمليات 

اإلغاثة في حاالت الطوارئ، والرعاية الصحية، والمشاريع الخاصة بالتعليم وسبل 

 كسب العيش.

ُتعتبر جمعية رعاية الطفل واحدة من الشركاء الفاعلين في قطاع المواد غير 

مادة من المواد األساسية  70111، وزعت الجمعية 7102الغذائية. ففي عام 

شخص في محافظة حمص. واستلم  01211والتكميلية حيث استفاد منها نحو 

المستفيدون البطانيات، ومستلزمات النظافة الصحية، والبيدونات )أواني تعبئة 

المياه(، ومستلزمات المطبخ، والفرشات، والشوادر  البالستيكية، واللحف، 

 وحصائر وأكياس للنوم، والمصابيح الشمسية، والمالبس الخاصة بفصل الشتاء.

موظفاً، وتعمل عن كثب مع مختلف  711ولدى جمعية رعاية الطفل حالياً 

 الوكاالت التابعة لألمم المتحدة وذلك لتأدية رسالتها بشكل فعال.

  تؤثر عملية الحصول على الموافقات التي تستغرق وقتاً طويالً على تسليم المواد

 الخاصة بفصل الشتاء في الوقت المناسب.

  يشكل ارتفاع معدل التغير في القاطنيين في المخيمات الواقعة شمال شرق سورية

 تحدياً لألنشطة القائمة حالياً الخاصة بفصل الشتاء.

  يحّد وجود الذخائر غير المنفجرة في ريف حلب من إمكانية وصول الشركاء في

 القطاع؛

  استناداً إلى عملية رصد ما بعد التوزيع الخاصة بالمواد غير الغذائية، فإن توفر

عدد محدود من المواد غير الغذائية، ووجود نوعية رديئة من هذه المواد، باإلضافة 
إلى توزيع مواد تالفة )على سبيل المثال، مصابيح شمسية مكسورة أو فرشات 
مبللة( والتوزيع غير المنظم ُتشكل جميعها أهم تحديات التوزيع التي تواجه 
المستفيدين. وتشمل التحديات األخرى الخاصة بتوزيع المساعدات: التوزيع غير 
المتساوي، والتأخر في توزيع المواد الموسمية، ووجود أماكن التوزيع على مسافة 

 بعيدة، وعدم التقيد بالمعايير الدنيا الخاصة بنقاط التوزيع.

  ،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؛

  ال تزال المعوقات اللوجستية، مثل إغالق الطرق وانتشار نقاط التفتيش ووجود

التهديدات والقرب من خطوط الجبهات )على سبيل المثال 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 المستفيدون الذين تم الوصول إليهم فعلياً وتقديم الخدمات لهم؛

  ال يزال نقص األنشطة التي توفر مصادر الدخل لتأمين الموارد المالية الالزمة

يعيق من قدرة أكثر الفئات ضعفاً من السكان المحتاجين على 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 توافر 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 غير الغذائية 
 األساسية 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

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( 

  



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
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مساعدات نقدية

2017تشرين الثاني -كانون الثاني : تاريخ التقرير

االستجابة للمواد الغير غذائية NFI Sectorسوريا:
Syria Hub
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مليون2

.لقطاع المواد غيرالغذائية2017تشرين الثاني , التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
(.2017ملف االستجابة االنسانية )عداد الناس المحتاجين لمواد غير غذائية أ
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حلب ريف دمشق حمص حماة الحسكة مدينة دمشق طرطوس الالذقية درعا الرقة السويداء القنيطرة إدلب دير الزور

108,907
197,454

289,660
371,832

235,764
287,035

363,562
280,044 249,580

298,910
221,860

0

292,821

530,941

418,194

238,436

79,904 90,630 83,328 111,877

257,642 441,896
395,416

0
كانون الثاني شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين األول تشرين الثاني كانون األول

أساسية تكميلية



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
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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)132.905هم 

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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حم
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27.325

27.465

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

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

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من أحياء %( 100)27.325.000هم 
صعبة الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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185.650

207.019

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)185.650هم 
صعبة الوصول

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة
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275.595

138.424

اجمالي عدد رحالت القوافل المشتركة المنفذة

اجمالي عدد االحياء التي تم الوصول 

احياء صعبة الوصول %(66)8إليها وهي 
وهي احياء محاصرة %( 34)4و 

اجمالي عدد السكان المستفيدين والذين

من أحياء%( 83)226.045هم 

%(17)49.550صعبة الوصول و 
احياء محاصرةمن 

اجمالي عدد المواد غير الغذائية الموزعة
خالل رحالت القوافل المشتركة

50.000

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 

3

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 2017تشرين الثاني , التقرير الشهري لمجموعة البيانات: مصدر البيانات
2017تشرين األول . 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 %( 22)5المشتركة والتي تتكون من 

مناطق صعبة الوصول%( 78)17و 

من مناطق%( 7)49.550اجمالي عدد المستفيدين والذين هم 

من مناقطة صعبة الوصول%( 93)621.925محاصرة 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
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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 المواد غير الغذائية المتوفرة في المستودعات سوريا:

2017كانون األول : تاريخ التقرير

2.744.360 المواد غيرالغذائية األساسية والتكميلية المتوافرة 

2017في المستودعات حتى شهر كانون األول 

المواد غير الغذائية األساسية

363.271

303.845

117.357

133.848

17.776

287.533

جرار غاز

شوادر بالستيكية

فرشات 

سلة أدوات المطبخ

مصابيح شمسية

سلة نظافة

1.950.620
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 

UNHCR

المواد غير الغذائية التكميلية

اجمالي المواد غير الغذائية التكميلية 

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

الحسكة

دير الزور

الرقة

حلب

حمص

حماه

الالذقيةادلب

طرطوس

ريف دمشق

درعاالسويداء

القنيطرة

دمشق

حفاضات

989

458.285 335.455

بطانيات
726.001

1.378.245 572.372

1.944.020

المواد غير الغذائية األساسية

الحسكة

دير الزور

الرقة

حلب

حمص

حماه

ادلب
الالذقية

طرطوس

ريف دمشق

دمشق

السويداء
درعا

القنيطرة

±

االردن

البحر المتوسط

العراق

لبنان

تركيا

6.600

GOPA

86K

156K

277K

3K

130K

58K

1.3M

432K

39K

19K

3K

الحسكة

دير الزور

حلب

حمص

حماه

ادلب
الالذقية

ريف دمشق

دمشق

السويداء

درعا

القنيطرة

الرقة

طرطوس

بطانيات 31,451 

شوادر بالستيكية 15,852 

فرشات 14,219 

جرار غاز 13,107 

سلة مطبخ 5,039 

مصابيح شمسية 3,700 

سلة نظافة 2,601 

حفاضات 989 

بطانيات 49,332 

جرار غاز 23,060 

شوادر بالستيكية 6,427 

سلة مطبخ 6,183 

فرشات 6,000 

حفاضات -

مصابيح شمسية -

سلة نظافة -

بطانيات 15,000 

شوادر بالستيكية 5,700 

فرشات 5,497 

جرار غاز 5,000 

سلة مطبخ 4,500 

سلة نظافة 3,322 

مصابيح شمسية -

حفاضات -

بطانيات 431,604 

فرشات 309,939 

شوادر بالستيكية 203,103 

جرار غاز 156,090 

مصابيح شمسية 125,388 

سلة مطبخ 96,526 

حفاضات -

سلة نظافة -

بطانيات 62,165 

شوادر بالستيكية 23,502 

فرشات 18,673 

جرار غاز 16,438 

مصابيح شمسية 4,760 

سلة نظافة 3,664 

سلة مطبخ 1,556 

حفاضات -

سلة نظافة 2,500

بطانيات 136,449 

جرار غاز 90,150 

شوادر بالستيكية 32,949 

فرشات 8,943 

سلة نظافة 5,689 

سلة مطبخ 3,553 

مصابيح شمسية -

حفاضات -

2017كانون األول  , لمواد غير الغذائيةاالتقرير الشهري لمجموعة البيانات لقطاع : مصدر البيانات

متوفرةقيد الوصول

تصنيف المواد الغيرغذائية التكميلية في المستودعات حسب المنظمة
حسباالشخاص المحتاجين

2017المحافظة لعام 
حسب المنظمةالمستودعات

> 50, 000

50,001 - 300, 000

300, 001 - 650, 000

650, 001 - 1,000, 000

1,000,001 - 1,380,000

مفتاح الخريطة

مستودعات مفوضية الالجئين 785.940

UNHCR
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7.800
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