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 انشاء وادارة المخيمات

العراق في النشاء المخيمات تقنية وتوجيهية مشتركة مذكرة  

 2016 ارسم 8،   ادارة المخيماتالصحي و  والصرف المياه الغذائية، غير المواد- المأوى

 عامة نظرة

ستمر م بشكل تتفجرالتي  الطوارئ حاالتذلك من  على يترتب وما العراق، في متزايد نحو علىالمعقد و المتفجر الوضعاجبر 

 لمخيماتا إقامة أو للسماح ببناء النازحين، تساعد التي والوكاالت المحلية، والسلطات أنفسهم، النازحين ذلك في بما الشأن أصحاب

 كثيرالهناك  ،التخطيط كفاية عدمأو  التمويل نقص احياناً بسبب ذلك، على وعالوة.  الدنيا اإلنسانية المعايير بالضرورة تلبي ال التي

 .مكتملة غير تركت المخيمات تلك من

 غير والمنظمات المتحدة األمم وكاالتتضطر  اإلنسانية، الضرورات بسببو  المعنيين، األشخاص معاناة زيادة الى باالضافة

 دون" المخيمات التي هي في الهامة القصور اشكال معالجةنحو   للبرامجالمخطط  تمويلها تحويل إلى األحيان من كثير في الحكومية

 ضعف األكثر الفئات لمساعدة الموجهة المساعدات من اآلخرين النازحين يحرم بدوره وهذا. مكتملةال غير مخيماتال أو" المستوى

 .االنسانية في برامج الوكاالت

 اهالمي الغذائية، غير والمواد المأوى من الثالث التنسيق مجموعات وضعتها التيو ،المتعددة المواضيع الوثيقة بهذه والمقصود

طوير تالو التخطيط التي يجب توافرها في األدنى الحد متطلباتب انشا قائمة بشكل مختصر هو  وادارة المخيمات الصحي، والصرف

 العناصرب للتذكير المحلية، السلطات ذلك في بما ،الشأن أصحاب ومختلف الوكاالت خدمة التقنية الوثيقة بهذه ويقصد. نشاء مخيمال

 وخيمةلا عواقببال تذكير عن عبارةالوثيقة هي  ذلك، على وعالوة. المعايير من األدنى الحدتوفير و المخيمات عمل لضمان األساسية

 سيكون حين في. واإلدارة الخدمات متابعة دون أو إكمالها دون وتركها المخيمات انشاء جراء النازحين وكرامة سالمةعلى  محتملةال

حالة  وجعلها الظاهرة هذه من للحد المبذولة الجهود تذهب ،/ او مخيمات غير ممولة بشك كافيو عشوائية مخيمات دائما هناك

 .المحتاجين لهذه المساعدة المعنين األشخاص لصالح استثنائية

 لىع الناس مساعدة مثل) ممكنا ذلك كان كلما اإليواء البديلة حلولويجب ايجاد  األخير المالذ خيار هي المخيمات: كبديل" لمخيما"

المباني العامة التي تستخدم كمأوي للنازحين  ظروفوتحسين  المؤجرة، اإلقامة أماكن على والحصول ،أسرهم واقاربهم مع التواصل

 رتدبي مخيماتال تقدم. (هجورةموال المكتملة غير مبانيلل - الصحي والصرف المياه بينها من- والترميم منافذالغالق من خالل ا

 كانالس تمتع ضمان أجل من المخيم يقع عليه الذي الموقع تحديد الوطنية السلطات عاتق على وتقع. والمساعدة لحمايةل" مؤقت"

 .المحددة مواقعال الستخدام الحصرية بالحقوق النازحين

تخطيط انشاء المخيمات  ان يهدف يجب القصير، للمدى تكون اقامة المخيمات ما غالبا حين في :األساسية والخدمات المخيم إنشاء

 واآلمن المستدام وصولها وضمان األساسية االحتياجات الخدمات تفي أن يجب. الطويل المدى على االحتياجات تلبية الى دائما

 .والمعايير والهدف األساسية المتطلبات توفير مع ضمان ،الى المستفيدين كريمالو

 واألصول التحتية والبنى بالخدمات يتعلق فيما المضيف للمجتمع الحالية واالحتياجات المخيم سكان احتياجات توفير في النظر وينبغي

يكون  ، والصلبة تللنفايا العامة قائمة من االدراة نظم أو المياه، مصادر مثل المحتملة المشتركة في ذلك الموارد بما للمخيم المقررة

 التوترات مع المجتمعات المضيفة او المجاورة للمخيمات.  من الحد دفبه دائما ذلك

    و الصحي، صرفوال المياه الغذائية، غير والمواد المأوى بين المشترك والرصد والتنفيذ الجماعي القرار وصنع الوثيق تنسيقيعتبر ال
 من واالنتهاءالخدمات  تقديم في الجودة معايير أعلى لضمانوذلك  المخيمات في الخدمات وضع عند الضروري من ادارة المخيمات 

 .الطويل المدى على الفعالة واإلدارة والصيانة التشغيل وكفاءة المناسب الوقت فيالمرافق  اكمال

 همية،األ في بالغ أمر الطويل المدى على المرافق وإدارة وصيانة تشغيل مسؤولية سيتولى من بشأن واالتفاق ةجماعي رؤيةضمان 

/  وقود) يلالتشغ تكاليف على للحفاظ تامين حاجيات من البد المرافق، لجميع. ذلك قبل البدء باألنشطة على االتفاق يتم أن ويجب

( الخ اريالسائلة كالمجالمخلفات الصلبة كالنفايات والمخلفات ا وإزالة والمشغلين الغيار وقطع معالجةال الكيميائية والمواد الكهرباء

 علىيانة تكاليف نظم التشغيل والص يغطي الشريك الحكومي أن ينبغي المثالية الناحية ومنلتشغيل والصيانة. ل توضع التي والنظم

 الالمثعلى سبيل )عند االعداد  دائمة حلول إيجاد في النظر ينبغي و. الحكومية العامة المرافق مع تدمج هذه النظم وأن الطويل المدى

 .(ة كهربائية كاحتيطمولد وجود مع الشمسية بالطاقة تعمل ة ماءضخم
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 سالمةالو ،المصادر فيها وتوافر الموقع وشروط حجم من ضمنها كثيرة، عوامل على المخيم موقع اختيار يعتمد: المخيم اختيارموقع
 الوصول، في النظر الموقع اختيار يتضمن. واالجتماعية الثقافية االعتباراتباالضافة الى  توفرها هذا الموقع التي والحماية مناألو

 لألمراض لبيئيةا األسباب البيئة، على المحتملة واآلثار والنباتات، واألشجار والتضاريس، ،به المحيطة المحلية المجتمعات مع والتعايش
 .األخرى العامة الصحة وقضايا

 

 التوجيهية والمبادئ القوانين مع تتماشى المقدمة والحماية الخدمات أن من التأكد هو المخيمات إدارة من الهدف إن: المخيمات إدارة

 اللخ من للنازحين والحماية المساعدة توفير وضمان لتنسيق مركزيا دورا المخيم إدارة وكالة يلعب. ةالدوليو ةالوطنيوالمعايير 

 ،و محليةا وطنية سلطة أو حكومية غير منظمةكانت الوكالة  سواء. والعاطفية واالجتماعية والثقافية والنفسية البدنية سالمتهم مراعاة

 في حمايةال إدماج وتعزيز التشغيلي، واالستقالل والنزاهة والحياد اإلنسانية بمبادئ االلتزام المخيمات إدارة عن المسؤولية تتضمن

 من لينممث تتضمن ايضا المخيم إدارة لجنة تشكيل المخيمات إدارة وكالة على يجب ممكنا، ذلك كان حيثما. القطاعية التدخالت جميع

 .مخيمإدارة ال عبء تقاسم في رارهممواست المخيم تصميم في يشارك المستفيدون أن أجل من ،يشملهم خدمات المخيم الذين النازحين

 التنسيقو التخطيط ويتم. المخيمانشاء  عملية بداية من لها التخطيط ويتم دائمة حلول يجادمع ا مخيم إغالق ربط ينبغي: مخيمإغالق ال

 سكان ذلك في بما اآلخرين الرئيسيين الشأن وأصحابوالمحلية  الوطنية السلطات مع بالتعاون المخيم إدارة وكالة قبل من الدقيق

 .المضيف والمجتمع المخيم

 المذكرة لهذه الثالث المجموعات تشمل التي والمعايير الفنية، واالعتبارات الالزمة، اإلجراءات من قائمةكملحق في مايلي  وترد

 .التوجيه
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 التحقق قائمة - المخيم وإدارة إلقامة الفنية اإلرشادات: الملحق

 التعليقات المعايير االعتبارات النشاط
 

 الموقع اختيار
 

  %7-%3 المنحدر

 أمكن إن التصريف حرة التربة  التربة 

 الفيضانات مخاطر في النظر   

 المحمول الهاتف شبكة تغطية تقييم شبكة هاتف المحمول  االتصاالت 

 األعمال من اآلمنة المسافة االمن
  العدائية

ين داخلي ويكون الحال مختلفا للنازحين. لالجئين الحدود من كيلومتر 50 بعد

 .وحمايتهم ألمنهم هو الرئيسي واالعتبار بلدهم، النهم يكونون داخل
فق المرا من قريبا يكون يجب ان ال الالجئين؛ بالنسبة لمخيم المعيار هو هذا

يضمن  أن هلكن الموقع يسيجان  ينبغي. اهدافا عسكرية تكون قد التي العسكرية
 .للسكان حرية الحركة والوصول

 

 امن المخيم 
يمكن تسييج المخيم لحمايته مع 

 حرية حركة سكانه ضمان
 

 .للسكان يضمن حرية الحركة والوصول لكنه أن ان يسيج الموقع ينبغي تسييج
 

 تقييم تغطية شبكة هاتف المحمول شبكة هاتف المحمول االتصاالت الحصول على الخدمات
 الطرقات عرضل األدنى الحد متر 6 الطرق 

  الطرق النظر في الصرف المياه عند تصميم يجب
 امكانية استخدام الطرق في جميع االحوال الجوية  

 جميع في الى المخيم من خالل طرق يمكن استخدامها الوصول امكانية
 المآوى الوصول الى جميع وينبغي ان توجد امكانية. الجوية األحوال
 .الجوية األحوال جميع في الداخلية الطرق خالل من والمرافق

 ان يحصل المخيم على الماء والكهرباء العام )من البلدبة العامة(يجب  والكهرباءالماء  المرافق الخدمية 

 الخدمات متكامل مستشفى من القرب تقييم ينبغي  الرعاية الصحية 

 ينبغي تقييم وجود المدارس وسهولة الوصول اليها  التربية 

 إلى واآلمن السهل وينبغي النظر في الوصول. العمل ينبغي تقييم احتماالت  المعيشة  
 .والفتيات للنساء بالنسبة خاصة القائمة، األسواق

 السكن، أماكن متر مربع( 37.5 من المساحة االجمالية ) األدنى الحد يتضمن الواحد للشخص متر مربع 45-30 اجمالى المساحة المفتوحة مساحة المخيم

 من وغيرها غسيل ومرافق التعليم ومرافق واالطفاء والطرق والعيادات
 .المرافق
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 التعليقات المعايير االعتبارات النشاط
 

لكل  متر مربع 114 يتم تخصيص أسرة، لكل أرض قطعة تم تخصيص إذا 

 والطبخ للمأوى هذه المساحة هي فقط. أقل أواشخاص  6 من اسرة مكونة

 لألسرة الصحي والصرف المياه ومرافق

 
 
 

  

ل الخيمة مث عائلية، خيمة أكبر استخدام سيتطلب فهذا الخيام استخدام يتم عندما الواحد كحد ادنى للشخص متر مربع 3.5 المساحة المغطاة
 متر مربع. 23للمفوضية السامية للالجئين وتلك بحجم  االسرية
 سمحي أن فينبغي الشتاء في يستمر المخيم أن المتوقع من كان إذا أنه الحظ

 متر مربع للشخص الواحد 4.5 عن يقل ال بما أكبر للمعيشة، مغطاة بمساحة

في فصل  داخلفي ال واألنشطة الوقت من لمزيدسيقوم باخذ ابما ان الفرد 
 .الشتاء

مدة  خالل المتوقعة واألمطار الرياح مقاومة على المخيم قادرا يكون أن يجب  المناخ
 .والشتاء الصيف لفصلي مناسبا لتكون أيضا يحتاج فإنه ،بقائه

 وتوفير الشمس اشعة من االحتماء المخيم درعيجب ان يغطى : الصيف في  الموسمية االعتبارات
 يجب ضمان: الشتاء فصل في. مظللة بالقرب من المأوي الرئيسي أماكن

 .من الداخل المأوىعزل وتدفئة 
   المدة

 والسالمة الثقافية الممارسات
 والخصوصية

 يجب توفير أدنى كحد. هذه المجاالت لضمان المستفيدين مع يجب التشاور 
النظر  يجب. الداخلية الى اقسام المساحة تقسيم في الداخلي للمساعدة التخطيط
 .والتدفئة بالطهي المتعلقة والتهوية السالمة ايظا في

 طفالواأل الرضع ويرعى ويلبس، ويغسل، ينام، يجب النظر في االماكن التي  المنزلية والمعيشية األنشطة
فيها  أكليو طبخيو واألصول، والمياه الغذائية المواد ويخزن المرضى، أو

 .أدنى المستفيدون كحد
 والمواد المأوى ايجاد حلول

 والبناء
 لمخيملبقاء ال الواقعي االحتمال في والنظر للمأوى المناسبة المواد يجب اختيار 

 .المأوى إلصالح المستفيدين واحتياجات طويلة لمدة
   التشاركي التصميم

 رتدابي اتخاذ في والنظر والدخان الرطوبة لتهوية يسمح المخيم أن ينبغي  نواقل المرض ومكافحة التهوية
 .العام واإلزعاج المعدية األمراض من للحد األمراض نواقل لمكافحة

 والسالمة الحرائق فواصل قطع
 الحريق من

 300 كل الفارغة في المساحة من متر 50وجود 
 المبنية المساحة من متر

 بما الحريق، من السالمة خطة إعداد في المخيمات إدارة لجان إشراك ينبغي
 كافحةم تدريب في والمشاركة اإلخالء، تدريبات التجمع، نقاط تنظيم ذلك في

 .الحرائق
بقدر  يكون الفاصل أن يفضل ولكن الفردية المآوى بين مترين فاصل كحد ادنى 

 .المأوى من ارتفاع مرتين
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 التعليقات المعايير االعتبارات النشاط
 

 (مكافحة ومعدات السالمة) االطفاء ومراكزنقاط التجمع  هناك يكون أن ينبغي 
 .منتظم بشكل ووان يتم صيانتها متباعدة

 

يجب ان يكون هناك . عائلي مأوى لكل امبيرات من الكهرباء 6 بـ سماحال الكهرباء للمأوى االساسية البنى

 وفوق آمنة والوصالت سالكوتكون األ مأوىكل  في الكهربائية الدائرة قاطع
 .األرض سطح

 

  (المعيشة وأماكن واالستحمام، والمراحيض المطبخ) مرفق لكل واحدة إنارة اإلنارة 

المياه والصرف 
 1الصحي

  المياه إمدادات
 .والمنزلية الشخصية والنظافة والطهي للشرب الكافية الكمية
 .في اليوم الواحد/  لكل فرد/  لتر 50 األقصى الحد إلى 35: الهدف

 
 بما ومكلورة 5NTU من أقل نسبة تعكر مع عذبا، الشرب مياه تكون أن يجب

في اللتر /  0.5mg-0.2 بنسبة المتبقي الحر وجود الكلور لضمان الكفاية فيه

 .الجمع نقطة عند الواحد
 

 اقل بعد على وان تقع شخصا 70 أقصى توزيع المياه بحد نقاط تخدم أن يجب

 لأق للمرة الواحدةاألسر وان تستغرق االنتظار في الطابور  من متر 500 من

 دقيقة. 30 من

 
 ختيارا عملية من جزء الصحي والصرف للمياه الفني تقييم يكون أن وينبغي
 المتاحة، المياه إلمدادات األساسية المعايير يلبي موقع لضمان الموقع

 اهالمي موارد ذلك في بما المحيطة، البيئة أن من والتأكد السطحي، والصرف
 .تكون محمية

 
ه ل المخطط للسكان من المخيم وكافية بالقرب المياه مصادر تكون أن يجب
 .العام مدار على
 

 نم األدنى الحد على الحصول في المساواة المياه ان تضمن نقاط توزيع يجب
 محدودية من يعانون فيهم اللذين بما يوميا للجميع، المياه إمدادات مستوى
 .الحركة

 
في  و االنتهاء من حفرها على بئر كل في الكيميائية التحاليل إجراء وينبغي

 نيةالوط المعايير المياه تتوافر في مصدر أن من للتأكد ذلك بعد أشهر 6 كل

 .الكيميائية المياه لجودة
 

 فيةالمياه المخزونة كا نقطة مستوى يكون أن وينبغي المنزلي للمياه، التخزين
 .االمدادات في نقص او انقطاع أي لتعويض

 
توزيع  /اساسي لمصدر توفير كنظام بالشاحنات المياه نقل يعتبر ال أن يجب
 والتنفيذ الالزم التخطيط يتم أن كان ذلك ضروريا، حينها يجب إذا. المياه
 .األنابيب شبكات إلى لالنتقال والتحول سريعا

 

                                                           
 .العراق في الصحي والصرف المياه مواضيع عنقوديةفي  الدنيا للمعايير وفقا هي المعايير،و والهدف األساسية المتطلبات1
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 التعليقات المعايير االعتبارات النشاط
 

ة مضخ على سبيل المثال)عند االعداد  دائمة حلول إيجاد في النظر و ينبغي
 .(مولدة كهربائية كاحتيط وجود مع الشمسية بالطاقة تعمل ماء
/  ودوق) التشغيل تكاليف على للحفاظ الضرورية باالحتياطات األخذ يجب

 أةالحم وإزالة والمشغلين الغيار وقطع المعالجة الكيميائية والمواد الكهرباء
 .(O & Mالتشغيل والصيانة) و وضع نظم( الخ

 ومرافق واالستحمام المراحيض 
 المالبس غسيل

االستحمام( ألقصى /  مرافق صحية واحدة )المراحيض  األسرة على مستوى
  شخص 20 عدد
 

 من متر 50 من على بعد أقل االستحمام/  المراحيض مرافق تكون أن يجب

   .مكان األسرة
 

 الجنسين بين فصليكون هناك  أن ويجب ،جماعية ومشاعةكانت المرافق  وإذا
 أن ينبغيو. اليدين غسل مرافقالداخل و االحكام من يةقابلداخلية و وإنارة
 .االعتبار عين في والمعوقين والمسنين لألطفال الخاصة االحتياجات تؤخذ
 

 لىع سواء الصحون، وغسل المالبس لغسيل الالزمة التدابير اتخاذ وينبغي
 .األسر من قريبة مريحة أماكن في أو كل اسرة على حدة مستوى

 
 مصدر أي منمترا  50عن بعد  األقل على االمتصاصية فرالح   تقع أن يجب

فر تكون. للمياه  ي، والتالحمأة إلزالة االستخراج فتحةب ومزودة مبطنة هذه الح 
و  آمن نهائي موقع تحديد وينبغي. ومختومة محكما ان تكون لها يمكن التي

 وذلك عند عمليةللفضالت وموضوع ومحدد بشكل واضح  صحيح بشكلمنظم 
  موقع المخيم.اختيار 

 
 المناسبة ويكون لديه القدرة أمتار، 6 عمق الحفرعن يقل ال أن وينبغي

يكون من السهل بالنسبة الحمأة. ويجب ان  إزالة وتيرة من وذلك للحد لالحتواء
 الوصول الى الحفر.  الحمأة إزالة لمركبات

 
فر الى السوداء المياه يجب ان تصرف فقط  .االمتصاصية الح 

يضمن التصميم والموقع سهولة الوصول اليها واستخدامها من قبل يجب ان 
 جميع  المستخدمين )االطفال، المسنين، المعاقين(.

 
 

مشغلين ال) التشغيل تكاليف على للحفاظ الضرورية باالحتياطات األخذ يجب
 .(O & Mالتشغيل والصيانة) ووضع نظم( الحمأة وإزالة

 

 النفايات من لترا 50 القمامة تسمح الحتواء جمع هناك صناديقيجب ان تكون   النفايات إدارة 

 لكل أسرة/ 
 

مشغلين ال) التشغيل تكاليف على للحفاظ الضرورية باالحتياطات األخذ يجب
 & Oالتشغيل والصيانة) ووضع نظم( لحمأةمن ا النهائي والتخلص والنقل

M). 
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 العامة األماكن من متر 100مااليقل عن  القمامةيجب ان تبعد صناديق جمع 
 

 اه،المي مصادر عن بعيدا الصلبة النفايات من التخلص مواقع تكون أن يجب
 .النفايات جمعل المركبات قبل من إليها الوصول ويمكن

 

 ومعدالت الصرف، اتجاه تاخذ بنظر االعتبار أن السطحي يجب على الصرف الصحي على السطح  الصرف 
 مطاراأل مياه لضمان صرف كافي الصرفويكون  الفيضانات لتجنب التسرب
 .الراكدة البرك تشكل ال لكي الرمادية والمياه

 
 / الصحي الصرف أنابيب شبكة معيكون الصرف السطحي متصأل  أن يجب

 السوداء للمياه حفر وليس مفتوحة من خالل قناة
 

 

  الصحية الرعاية مرافق
 
 
 
 

  (200،000) مخيمات 10 في 1 اإلحالة مستشفى

 ليالً  الموجودة الخدمات استخدام وامكانية السالمة وضمان الحماية لتعزيز  اإلنارة

  (شخص 20،000) كل مخيم في 1 صحي مركز
  كاف وجود مع ولكن تكون مركزية، خارجيين. مرضى 50-20 لكل 1 و سريرا 20-10 لكل 1 مراحيض

 النقل وسائل من وغيرها اإلسعاف لسيارات
مريض  لكل لترا 60-40 و لكل مريض خارجي )عيادة خارجية( لترات 5 المياه إمدادات

 يوميا. داخلي )مريض سريري( 
 المالبس لغسيل إضافية كميات إلى حاجة هناك تكون قد

 الخ والمراحيض، المعدات،

 

   الطبية النفايات مرافق

  (20000) كل مخيم في 1 مركز مركز التغذية التغذية مراكز
 من األطفال 20-10 لكل 1 و من البالغين 50-20 لكل 1 مراحيض

 
 

 ليالً  الموجودة الخدمات استخدام وامكانية السالمة وضمان الحماية لتعزيز  

 المدارس
 

  (5,000لكل قطاع )  1 مدرسةقطاع 

 الدراسية للفصول القياسي يجب ان يكون الحجم عام بشكل توجيهات حول حجم الصفوف:
 متر. X  6.50 6.20متر الى  X  5.75   6.20: طالب 40لكل 

 

 

   االبتدائية قبل ما الفصول
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متر  0.83طالب=  48 لكل طالب؛ و الى/  متر مكعب 1=  طالبا 40 إلى اإلنارة

 مكعب/لكل طالب
 ليالً  الموجودة الخدمات استخدام وامكانية السالمة وضمان الحماية لتعزيز

متر  0.83طالب=  48 لكل طالب؛ و الى/  متر مكعب 1=  طالبا 40 إلى 3-1 فصول

 مكعب/لكل طالب
 

  لكل طالب/  متر مكعب 1=  طالبا 40 إلى 6-4 فصول

  من األطفال 45-40  تتسع لـ مخيمة متر مربع من مساحة 55 توجيهات حول الصفوف المخيمة

 يوميا مستخدم لكل ليتر 2-1 وغسل اليدين؛ للشرب يوميا تلميذ لكل لترات 3 أمدادات المياه

 .اليدين لغسل
 مستخدم لكل لترا 40-20. المرحاض لتنظيف يوميا حجرة لكل لترات 2-8

 الصحي الصرفب المتصلة لشد سيفون المراحيض يوميا

 

 فتيان 60 ولكل فتاة 30 لكل 1 مراحيض
 

 والبنات للبنين منفصلة مرافق تأمين

   األسواق
 
 

 سكان من لكل إليه الوصول يسهل مكان في السوق موقع يكون أن يجب (شخص 20،000) كل مخيم في 1 السوق
 ادية،واالقتص االجتماعية التبادالت لتشجيع وذلك المحليين والسكان المخيم
 .والخدمات السلع على والطلب السوق في المتاحة الفرص وتوسيع

 

 مع المشي لتسهيل األرض يجب ان تكون على كشك في السوق 50-20 لكل 1 مراحيض
 ثقيلة. حمل مواد

 حدد السطحية؛ المياه مصادر من مترا 30ان تبعد  (شخص 20،000) كل مخيم في 1   التوزيع نقاط
 المجتمع المضيف داخل متاحة مساحة كانت هناك إذا
 

    المقابر
 االستقبال )االستعالمات(

 العبور/ 
  (الذكور إلى نسبة اإلناث 1: 3) شخصا 50 لكل 1 مراحيض
 ليالً  الموجودة الخدمات استخدام وامكانية السالمة وضمان الحماية لتعزيز  اإلنارة

  اإلدارة أقسام
 

   

 السلطات مكاتب ذلك في بما
 األمم ووكاالت األمن/  الحكومية
 غير والمنظمات المتحدة

 االجتماعات ومناطق الحكومية،
  المستودعاتتتبع  وخدمة
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 ماتكون هذه المرافق قريبةوعادة 
 لسهولة وصول مدخل المخيم
وعدم دخولها الى عمق  الشاحنات
  نظرا المن المستودعات.و المخيم

 

  موظفا 20 لكل 1  مراحيض 

 ليالً  الموجودة الخدمات استخدام وامكانية السالمة وضمان الحماية لتعزيز  اإلنارة 

 والبطانيات والشراشف ،الفراش  الغذائية غير المواد
 ومستلزمات الطبخ ومعدات
 ة،واإلنار التدفئة، ومواقد النظافة،
 وجراكن المياه وجراكن

 من غيرها من بين الكيروسين
 . االشياء

 

  االقتضاء حسب عائلة، لكل/  شخص لكل

 

 


