
عدد األشخاص المستفيدين المستهدفين بحسب القطاع 
منذ �ّوز ٢٠١٤*

التعليم

ا�من
الغذا�

الصحة***

ا�أوى/ ا�واد
غ� الغذائية

ا�ياه وال�ف
الصحي والنظافة

التغذية

منذ
�ّوز ٢٠١٤

من خ�ل  مع� باب

الهوى الحدودي �

�وز ٢٠٢٢
القطاع

٦٠٠٫٨ ألف٣٩١٫٤ ألف٢٢١٫٤ ألف٦,٥ ألف٩,٥ ألف
٢٫٤ مليون

٧٫٨ مليون

٤٩٫٧ مليون

١٠٫١ مليون

٢٫٩ مليون

٩٫٧ مليون

٢٩٤٫١ ألف
١٫٢ مليون١٫٦ مليون

٧٫٤ مليون٧ مليون٣٫٦ مليون٤٫٢ مليون١٫١ مليون٢٦٠٫٢ ألف

١٫٥ مليون١٫٢ مليون١ مليون١ مليون٦٣٣٫٧ ألف٣٤٨٫٣ ألف

٤٢٠٫١ ألف٦٢٦٫٨ ألف٢٧٠٫٩ ألف١٠٢٫٦ألف٠٫٨ألف-

٧٣٧٫٧ ألف١ مليون٤٣٧٫٩ ألف٦٨٨٫٨ ألف٦٩٩٫٣ ألف٤٦٧٫٢ ألف

عدد الشاحنات بحسب المعبر الحدودي 

باب الهوى

باب الس�م

٤٧٫٦٨١

٩٠

تّموز 
٢٠١٤

منذ تّموز ٢٠١٤

منذ �ّوز ٢٠١٤

منذ تّموز ٥٫٢٦٨٢٠١٤

٠
كانون األّول 

٢٠١٩
كانون األّول

٢٠٢٠ 
كانون األّول

٢٠٢١ 
تموز
٢٠٢٢

٥
عدد الشحنات

�  �وز٢٠٢٢

عدد الشاحنات
�  �وز ٢٠٢٢

٥٢٫٩٤٩
عدد الشاحنات

منذ �ّوز ٢٠١٤

١,١٩١
منذ �ّوز  ٢٠١٤

عدد الوكاالت التي 
أبلغت الوصول 

� �وز ٢٠٢٢

٦
عدد الشحنات

عدد القطاعات المستهدفة بحسب الموقع في تموز ٢٠٢٢

استجابة األمم المتحدة عبر الحدود
يتم تسليم اإلمدادات اإلنسانية التي تغطي مختلف القطاعات من قبل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، واليونيسيف، 

وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذية والزراعة، والمنظمة 
الدولية للهجرة.  ترمز أرقام المستفيدين لألشخاص الذين تصل إليهم مواد اإلغاثة واللوازم المنقولة على متن شاحنات باستخدام 
المعبر الحدودي من تركيا، وفقًا للقرار ٢٦٤٢ ( ٢١٩١ و ٢١٦٥ لعام ٢٠١٤  و ٢٢٥٨ لعام ٢٠١٥ و٢٣٣٢ لعام ٢٠١٦ و ٢٣٩٣ لعام ٢٠١٧ و 

٢٤٤٩ لعام ٢٠١٨ و ٢٥٠٤ و ٢٥٣٣ لعام ٢٠٢٠ و ٢٥٨٥ لعام ٢٠٢١).
وباإلضافة إلى اإلمدادات اإلنسانية، تنفذ وكاالت األمم المتحدة برامج لضمان حصول الناس على الخدمات األساسية، مثل 

التعليم والصحة والتغذية والحماية والمياه والصرف الصحي، إلخ. بدأت الشحنة األولى التي أرسلتها األمم المتحدة عبر الحدود 
من تركيا في ٢٤ تّموز ٢٠١٤.
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*ربما تكون نسبة غير محددة من المستفيدين قد تلقت تدخالت متعددة في القطاع الواحد.

**يمثل هذا الرقم اكبر عدد من المستفيدين الذين تم الوصول اليهم خالل السنة تبعا لبرنامج االغذية العالمي و قد يختلف تقدير عدد المستفيدين بشكل سنوي عن عدد المستفيدين المستهدفين بشكل شهري.

***في عام ٢٠١٨، تم تطعيم ٨١٩٫٦١٨ طفًال دون سن الخامسة في ثالث جوالت من حمالت التحصين ضد شلل األطفال. وتم الوصول إلى ٧٢٫٨٩١ طفًال تقل أعمارهم عن العام الواحد لتنفيذ التطعيم الروتيني (تحتوي الجرعة الثالثة من اللقاح الثالثي على اللقاح) وباإلضافة إلى ذلك، وحصل ٥٤١٫٢٦١ طفًال تتراوح أعمارهم بين ٦ و٥٩ شهرًا و١٫١ مليون طفل تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٥ عامًا على لقاحات ضد الحصبة. في عام ٢٠١٧، تم تطعيم 

١٫٠٢ مليون طفل دون سن الخامسة من خالل حمالت التحصين ضد شلل األطفال. وتم الوصول إلى ٥٤٫٦١٨ طفًال تقل أعمارهم عن العام الواحد لتنفيذ التطعيم الروتيني (تحتوي الجرعة الثالثة من اللقاح الثالثي على اللقاح). وفي عام ٢٠١٦، تم تطعيم ١٫٣٨ مليون طفل خالل حمالت التحصين ضد شلل األطفال في حلب والحسكة والرقة ودير الزور وحماه وحمص وإدلب والالذقية.

الجمهورية العربية السورية
حتى تاريخ ٣١ تموز ٢٠٢٢االمم المتحدة عمليات عبور المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا
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