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وكاالت ألمم المتحدة ومجموعة عمل القطاع الوجيستي وآلية الرصد التابعة لألمم المتحدة: المصدر

قد يتكرر عدد المستفيدين بسبب تضمينهم في عمليات التقييم ألكثر من نشاط في نفس القطاع:  تنويه

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً 

رسميًّا من قبل األمم المتحدة

عدد الشاحنات

عدد الشاحنات

.قد تكون نسبة غير محددة من المستفيدين قد تلقت تدخالت متعددة في قطاع ما* 

.2017 طفالً دون سن الخامسة من خالل حمالت شلل األطفال في عام 644،146تم تحصين  **

.2016 مليون طفل تم تطعيمهم في حمالت شلل األطفال في حلب، الحسكة، الرقة، دير الزور، حماة، حمص، إدلب والالذقية في عام 1,38باإلضافة إلى *** 

وكاالت األمم المتحدة وشركائها باستخدام الطرق عبر خطوط  [(2015)2258, (2014)2191, (2014)2165والذي كان سابقاً ] 2332يخول القرار 

ويتم إخطار الحكومة السورية قبل كل . النزاع والمعابر الحدودية في باب السالم وباب الهوى واليعربية تقديم المساعدة اإلنسانية إلى المحتاجين في سوريا

 24شحنة، وتقوم آلية الرصد التابعة لألمم المتحدة باإلشراف والتأكد من الطبيعة اإلنسانية للشحنات وبدأت أول شحنة من األمم المتحدة من تركيا في 

.2014يوليه /تموز

2017نوفمبر /ديسمبر ولغاية شهر تشرين الثاني/ كانون الثاني1من 

2017201620152014

تصنيف القطاع

عدد الشاحنات حسب المعبر خالل األشهر

7

المياه واإلصحاح

التغذية

األمن الغذائي وسبل 

المعيشة

الصحة

المآوى والمواد غير 

الغذائية

حقائب ترفيهيه، مستلزمات تنمية الطفولة المبكرة :التعليم

السالل الغذائية، دقيق القمح، األسمدة  :األمن الغذائي وسبل المعيشة

الثالثية، بذور الخضروات، محسنات التربة الخ، األدوات اليدوية، معدات 

الزراعة المنزلية الصيفية، الخ

التجهيزات الصحية المشتركة بين الوكاالت، ومجموعات  :الصحة

الجراحية، ومجموعات القبالة، لقاحات شلل األطفال، معدات المختبرات 

الخ

الفحم، والمصابيح الشمسية، واألغطية البالستيكية، : المواد غير الغذائية

والسجاد، وحاويات المياه، فرشات، تجهيزات ومعدات، األحذية 

المطاطية، سترات، مجموعات المطبخ، الخ

مجموعات النظافة، حقائب النظافة الشخصية  :المياه والصرف الصحي

النسائية، وحفاضات الكبار واألطفال

.المغذيات الدقيقة، مقياس محيط منتصف الذراع  الخ :التغذية

وتتولى المفوضية السامية لشؤون الالجئين واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية 

وتمثل أعداد المستفيدين األشخاص الذين وصلت إليهم مواد اإلغاثة . والزراعة والمنظمة الدولية للهجرة تقديم اإلمدادات اإلنسانية التي تغطي مختلف القطاعات

كما تقوم وكاالت األمم المتحدة، باإلضافة إلى . واللوازم المنقولة في الشاحنات التي تستخدم المعابر الحدودية من تركيا على النحو الذي أذن به القرار

.اإلمدادات، بتنفيذ برامج لضمان حصول الناس على الخدمات األساسية مثل التعليم والصحة والتغذية والحماية والمياه والصرف الصحي وما إلى ذلك

شحنة470وكاالت

الشحنات والشاحنات
2017أكتوبر / ولغاية تشرين األول2014يوليو /منذ  تموز

استجابة األمم المتحدة عبر الحدود

 2332/ 2258/ 2191/ 2165قرارات مجلس األمن 

المستفيدون الذين تم اإلبالغ عن تلقيهم المساعدات حسب األشهر
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التعليم األمن الغذائي الصحة

المآوى والمواد غير الغذائية المياه واإلصحاح التغذية
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(2017نوفمبر /تشرين الثاني30لغاية )عمليات األمم المتحدة عبر الحدود من تركيا إلى سوريا : نشرة بيانات

( *مقدراً باآلالف)المستفيدون الذين تم اإلبالغ عن تلقيهم المساعدات اإلنسانية 

باب الهوىمعبر

باب السالمةمعبر NFI
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