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  ةاإلنساني ةستجاباال :سوريةال العربية الجمهورية
 الهول خيمم في

 2019 مايو/أيار 29 حتى - 4 رقم الحالة تقرير

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 29 إلى 1 من الفترة التقرير ويغطي. اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون  سورية في أوتشا() االنسانية الشؤون  لتنسيق المتحدة األمم مكتب قبل من التقرير هذا إعداد تم

 .ميدانيا   التطورات ضيتقت حسبما الهول مخيم عن الحالة تقارير تصدر .2019 أيار/مايو
 

 األحداث أهم
 

73.782 
 

 السكان عدد إجمالي

91٪ 
 

 وأطفال نساء

182 
 

 أسرهم مع شملهم لم تمطفل 

 دوالر مليون  20.8
 

 المطلوب التمويل
 
 

 اإلنساني لوضعا عن ةعام لمحة
 
 األول/ديسمبر، كانون  4 منذ شخصا   64.756 إجماال   إليه  وصل وقد شخصا ، 73.782 الهول مخيم سكان عدد إجمالي بلغ أيار/مايو، 29 لغاية •

 ٪65 حوالي أعمار تقلو  (،٪91) المخيم سكان من العظمى الغالبية واألطفال النساء تشكل .للمخيم التحتية البنية على ا  كبير  ا  ضغط العدد هذا وفرض
 .(٪15)األجانب و  ،(٪42) سوريينوال (٪43) العراقيين من الهول مخيم سكان يتألف. عاما   12 نع منهم

 وسيتم ،األول والرابع والسابع الحقالم في اآلن ميدانية مستشفيات ثالثة إنشاء تم. الهول مخيم في استجابتهم نطاق توسيعو  تنفيذ كا  يشر  35 يواصل •
 من الحدو  الحياةذ إلنقا الصحية الرعاية على الحصول لىع شخاصاأل قدرة في كبير تحسين إلى الخدمات توسيع سيؤدي. القادمة األسابيع في تشغيلها

 إلى حالة 134 إحالة تتم الماضية، القليلة األشهر خالل. فقط خطورة األكثر الحاالت نقل مع المجاورة، المستشفيات إلى حالةمال حاالتال عدد
 .الحسكة مدينةب الحياة مستشفىو  الحكمة ىمستشف في ماكناأل نقص بسبب العين ورأس تامر تل في مستشفيات

 في راألسوا إقامةو  الحدود ترسيم أعمال استؤنفت منفصل، مخيم إنشاء إلى سعىت عدت لم ابأنه أيار/مايو 12 في المخيم إدارة من إخطار تلقي عقب •
 شخص 13.000 إلى 10.000 من) أسرة 2.808 لحقينالم ةسع تبلغ. المقبلة األسابيع في منها االنتهاء المتوقع ومن ،والثامنالملحقين السادس 

 الرغم علىو . المحلق الثامن في عائلية خيام إلى الملحق السابع فيالعامة  عيةاالجم المناطق من المخيم سكان من 165 نقل تم اآلن، حتىو . (تقريبا  
 االنتقال نع أو ،رمضان شهر خالل االنتقال عن سراأل من العديد إلحجام نظرا  بطئا   كثرأ هوتيرت ه من المتوقع أن تغدوأن إال ،النقل عملية ارستمر ا من
. بالحماية تتعلق كبيرة إضافية مخاطر سفيرا لمعايير وفقا   متباعدة توليس عشوائي بشكل صبتن   التي الخياموتشكل . فيها استقروا أخرى  مناطق من

 إلطفاء نظام إنشاء تهاوإدار  المخيمات تنسيق قطاع ويدرس. واحدة وفاة حالة وقوع عن ذلك وأسفر تماما   خيام ثالث رقتتحا الماضي، األسبوع خالل
 .الحرائق

 سكنية مناطق إنشاء على اإلنسانيون  والشركاء المخيم إدارة وافقت المختلفة، المجموعات بين التوترات حدة من تخفيفال بهدفو  النقل عمليةومن ضمن  •
الرابع والخامس  المالحقو  (8.700 )حوالي العراقية سرلأل األول والثاني والثالث والسابع  المالحق تخصيص سيتمو . والسورية العراقية سرلأل منفصلة

 ثالثة حاليا   ضمي يذال أسرة(، 3.340 )حوالي قلحالممنطقة التوسع/ فيب األجانالرعايا  ظلسيو . (9.240 )حوالي السورية سرلأل والسادس والثامن 
 .أقسام

 قبل الزور دير في رسمية غير تجمعات إلى نزحوا قد كانوا الهول مخيم إلى عراقي 15.000 بنحو يقدر ما نقل احتمال بشأن رةمستم الناقشات تزال ال •
 ةومغادر  ديارهم إلى السوريين عودة تسارع حالة في إال النقل، تمي أن المحتمل غير من هأن إلى المخيم إدارة أشارت اآلن، حتىو . جينه أزمة وقوع

 غوزابالو  وسوسة ةفعشال بلدات في األصلية أماكنهم إلى للعودة الهول مخيم (شخصا   107) فقط أسرة 28 غادرت اآلن، حتىو . الهول لمخيم العراقيين
 إلى السوريين النازحين عودة تبدأ سوف ،العشائر زعماء مع اتفاق عقد عقب أنه مؤخرا   تفادأ قد المخيم إدارة أن من الرغم على الزور، دير ريف في

 النازحينب بدءا   ،شخص 500 منها كلتشمل  أسبوعية دفعات على الخروج ستتم عمليةو . القادم األسبوع من اعتبارا   والرقة الطبقة في األصلية أماكنهم
 المغادرة عملية تأكيد تم وبينما. المخيم  لمغادرة ةكفال إلى يحتاجون  وففس ،الوثائق إلى يفتقرون  الذين أولئك أما. تعريف شخصية وثائق يحملون  الذين
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 وينتمون  الهول مخيم في يقيمون  سوري  نازح 10.000 حوالي مغادرة إمكانية إنف سورية، شرق  شمال من السوريين لنازحينا تشمل والتي عليها المتفق
 .ةكفالال ترتيب ةصعوب بسبب بعد تتضح لم أخرى  مناطق إلى

 دفعات )على العراقيين إعادة في البدء نية إلى أشارت قد المخيم إدارة أن من الرغم علىو . الوطن إلى دةو للع طلبات عراقية أسرة 2.000 حوالي سجلت •
 لهم يسمح وضع في ليسوا أنهم اإلنسانيون  الشركاء أفاد وقد. ةواضح غير زالت ال العملية هذه وتفاصيل توقيت أن إال أسرة(، 150 منها كل تضم

 .للعائدين بالنسبة آمنا   العراق في الوضع اعتبار حتى ،الحالي الوقت في مباشر بشكل التحركات هذه بتسهيل
 مجموعة بقيادة مظاهرات ظمتن   أيار/مايو، 5 إلى 3 نم الفترة في. األخيرة األسابيع في الحوادث من العديد لوقوع نظرا   متوترا   المخيم في الوضع يزال ال •

 ،ضحايا وقوع عن أنباء ترد ولم. أزواجهن كنامأ عن ومعلومات أفضل بخدمات ةمطالبلل الملحق،منطقة التوسع/ وفي الملحق الخامس في النساء من
 محافظة وقرى  بلدات في المظاهرات من سلسلة ن ظمت كما. الواردة التقارير بحسب ،المحتجين بعض باحتجاز المخيم أمن موظفي قيام من رغمال على
رفات  / مكان عن معلومات وجود عدم :يه األمن النعدام ةالرئيسي افعو الد زالت ال. المطالب بين من الهول مخيم سكان سراح إطالق كانو  الزور، دير

 لماظمالو  المغادرة؛/يةالمستقبل خياراتال بشأن اليقين عدم ذلك في بما التنقل، حرية على المفروضة القيودو  األطفال؛ فيهم بمن المحتجزين، الذكور األقارب
. قائمة الوصول على المفروضة قيودال تزال ال حيث العراقية(، )غير األجنبية سراأل تستضيف التي المالحق في سيما ال المعيشية، الظروفب المتعلقة

 على هاسكان حصول وضمان المالحق إلى الوصول إمكانية تحسين بشأن المخيم وإدارة الخدمات مقدمي بين مستمرا   الحوار يزال ال حالي،ال الوقت وفي
 .الخدمات توافر شأنب المخيم سكان مع التواصل لتحسين مماثلة جهود بذلت   كما. ممكنة حلول نحو والمسارات الدعم

 فيطفال   88 بينهم من عنهم، منفصلين / بذويهم مصحوبين غير طفال   480 تحديد تم حيث ،كبيرا   تحديا   تشكل بالحماية المتعلقة المخاوف تزال ال •
 عاما (، 18 عن منهن كثيرات أعمار )تقل الحوامل والنساء الفتيات من كبير عدد يوجد كما. شملهم ولم أسرهم تعقب بانتظار- مؤقتة رعاية وحدات

 .اإلعاقة ذوي  واألشخاص بذويهم المصحوبين غير السن كبار إلى باإلضافة
 التنقل حرية محدوديةو  األسرة، شمل لمو  االحتجاز،و  ،تهامصادر  أو المدنية األحوال وثائق وجود عدم هي: بالحماية المتعلقة ا  عيو ش كثراأل موراأل تزال ال •

 .الطوعية للعودة الزمني اإلطار إلى باإلضافة ،بها المتعلقة والخيارات

 
 التمويل

 
 9.8 حوالي الصندوق  صرف سورية، شرق  شمال في المتزايدة االحتياجات لتلبية احتياطيين مخصصينل السوري  اإلنساني الصندوق  نيدشت أعقاب في •

 20.8 منها دوالر، مليون  24.5 سورية شرق  شمال في للمخيمات التمويلية الفجوة تبلغ اآلن، حتىو . الهول مخيم في االستجابة لدعم دوالر مليون 
 61 نسبة الصندوق  من المقدمة الموارد تشكلو  .2019 عام نهاية حتى الهول مخيم في والخدمات المساعدة تقديم لمواصلة مطلوبة دوالر مليون 

 .اآلن حتى تلقيها تم دوالر مليون  16 أصل من المئة في
 

 اإلنساني الصندوق  تمويل القطاع
 )دوالر( السوري 

 3,377,851  الصحة
 2,376,797 الحماية

 2,238,797 واإلصحاح المياه
 المواد / المأوى 

 الغذائية غير
1,462,014 

 344,498 التغذية
 9,799,831 المجموع



 4 رقم الحالة تقرير -الجمهورية العربية السورية: االستجابة اإلنسانية في مخيم الهول 

 

 
  )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

www.unocha.org  
 

 
 
 

 الشركاء اإلنسانيين الفاعلين
 

 التنفيذيون  والشركاء المتحدة األمم وكاالت بينهم من اإلنساني، المجال في شريكا   35
 1لملحق ا

11 
 2الملحق  

17 
 3الملحق 

5 
 4الملحق 

13 
 5الملحق 

15 
 6الملحق 

8 
 7الملحق 

18 
 8الملحق 

4 
 3 ،2 ،1 حقالمال

15 
 المختلفة والمراحل القطاعات من عدد في ةطأنش بتنفيذ الشركاء بعض يقوم ملحوظة:

 .المتحدة األمم جانب من رسمي قبول أو تأييد على تنطوي  ال تخطيطيةال الخريطة هذه في المستخدمة والتسميات المبينة واألسماء الحدود
 
 

 
 

  الحماية 

 التمويل متطلبات المنظمة 
 )دوالر(

 )دوالر( التمويل ثغرة )دوالر( المتلقى التمويل

 3,444,473 1,555,527 5,000,000 العالمية الصحة منظمة
 3,102,000 4,421,000 7,523,000 العالمي األغذية برنامج

 1,672,927 1,907,073 3,580,000 للسكان المتحدة األمم صندوق 
 8,096,985 4,903,015 13,000,000 منظمة األمم المتحدة للطفولةا

 المتحدة األمم مفوضية
 الالجئين لشؤون  السامية

11,460,800 3,243,840 8,216,960 

 24,533,345 16,030,455 40,563,800 المجموع
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 االحتياجات:
 

 عددل وفقا   حرجة تزال ال التي الحماية، نتائج بتحسين مباشرا   ارتباطا   اإلنسانية المعايير في تحسن أي يرتبط لم •
 .المختلفة المعايير من

 وجود كنامأو  ةسالم عن معلومات تلقي وهو السكان؛ عنه أعرب الذي الرئيسي األمر بشأن تقدم أي يحدث لم •
 اتصال أي دون  الحين ذلك منذ واحتجازهم الهول مخيم إلى طريقهم في وهم اعتقالهم تم الذين األسرة أفراد

 بشأن األساسية اإلنسان لحقوق  الدولي والقانون  الدولي اإلنساني القانون  لمعايير زدراءاال هذا إن. سرةاأل بأفراد
 عدمو  الجزع من حالة خلق في أيضا   يسهم بل فحسب، المحتجزين شخاصاأل لحق انتهاكا   يمثل ال االحتجاز

 .أحبائهم سالمة إزاء بالقلق يشعرون  الذين المخيم سكان بين السكينة
 االعتماد عن فضال   ،السلبية تكيفال آليات إلى اللجوء على وتحث ستياء،اال وتولد للكرامة، عام انعدام في تسهم الحرية من المطول الحرمان حالة إن •

 في الجديدة، الحقالم في خاصة سرية،بال تتسم بيئات في النساء مع المشاورات نجحت. مكثفة يةأمن إجراءات يتبع المخيم يزال ال. المساعدات على
 عن النساء أعربت فقد ة،سردي تزال ال ةرداالو  المعلومات معظم أن من الرغم وعلى. الهول مخيم سكان من ينالكثير  ارتياح عدم على الضوء تسليط
 بحجة األحيان بعض في ليال   الخيام تدخل والتي - الموظفات ذلك في بما - األمن دوريات بها تقوم التي تفتيشال عملياتل مستمرال نمطال إزاء قلقهن

 ذلك في بما أفضل، إضاءة إلى الحاجة تزال الو . والشام العراق في اإلسالمية الدولة بـتنظيم ارتباطهن في شتبهي   أجنبيات نساء عن أو أسلحة عن البحث
 عنها أعربت التي الرئيسية االحتياجات بين من المياه من كافية كميات وتوفير ،اإلصحاح مرافق تحسينو  الشمسية، بالطاقة تعمل التي المصابيح توفير
 .واألمن بالكرامة وشعورهنأوضاعهن  لتحسين المخيم في والفتيات النساء

 ،يةوالرفاه العاطفية المبادرات على الطلب في زيادة هناك تزال الو . االستجابة تعزيز من الرغم على ،اةلبم غير لألطفال الخاصة االحتياجات تزال ال •
 يقل ال ما تحديد تم أيار/مايو، شهر نهاية بحلول. تعقيدا   ألكثرا الحاالت وإدارة ،تنظيما   األكثر االجتماعيو  النفسي الدعم برامجو  اآلمنة، والمساحات

 الطفل، حماية قطاع شركاء من اثنان يديرها مؤقتة رعاية مراكز ثالثة في زالوا ما 88 مبينه من هم،ذوي عن منفصلين / مصحوبين غير طفال   480 عن
 بشكل وتدريبها تحديدها تم التي الحاضنة األسر توفرها التي رعايةال ذلك في بما ملحة، المؤقتة الرعاية ترتيبات تزال ال. مشمله ولم همأسر  تعقب بانتظار
 بين المناسب التنسيق إلى الماسة الحاجة الطفل حماية قطاع في الفاعلة الجهات تأبرز  نفسه، الوقت وفي. األجل طويلة وأ مؤقتة كانت سواء   ،صحيح
 كبير عدد يزال ال. األسرة شمل لجمع معقدة عمليةبالقيام  تحاول قد والتي ،الحماية قطاع غير في الفاعلة الجهات من وغيرهم المتخصصين الشركاء

. متخصصة خدمات على الحصول إمكانية إلى ون يفتقر  أطفال، يعيلها التي األسر فيهم بمن ذويهم، عن والمنفصلين المصحوبين غير األطفال من
 أيضا   ون يعتن بعضهمو  ،3.000 إلى يصل قد الهول مخيم في عنهم منفصلينالو  بذويهم مصحوبينال غير لاطفاأل عدد أن إلى التوزيع بيانات تشيرو 

 .واألخوات باألخوة
 عملية أي ذلك في بما لحماية،ا لمجا في كبير قلق مصدر تمثل األجانب، أو السوريين سواء   ،شخصية وثائق يحملون  ال الذين األفراد قضية تزال ال •

 السوري  للقانون  وفقا   واإلجراءات ةتيالحيا حداثاأل تسجيل أهمية حول توعية جلسات تقديم في المتخصصين الشركاء بعض بدأ بينما. مستقبلية عودة
 السجل أمناء إلى الوصول على المخيم سكان قدرة من الحركة على المفروضة القيود حدت. عيةالتو  من مزيد إلى حاجة هناك فإن السوريين(، )للمواطنين

 ال األهمية بالغ أمر هذاو . الشخصية الوثائق على الحصول خالل من القانونية بالسالمة والتمتع الالزمة اإلدارية اإلجراءات إلتمام الحسكة في المدني
 خارج القانونية المساعدة خدمات تقديم عند الشركاء على المفروضة القيود فإن نفسه، الوقت فيو . النازحين لعودة استدامة أكثر عملية بدأت إذا سيما

 .فقط والدعوة التوعية أنشطة على عملهم راقتصا تعني اإلجراءات، هذه تسهيل وبالتالي المخيم،
 الخدمات من سيزيد ةالخبر  ذوي  ةالصح قطاع شركاء أحد أن التقارير تفيد حين في. االستجابة هامش على اإلعاقة ذوو واألشخاص السن كبار يزال ال •

 يوجد وال ،ةجزئي واالندماج االجتماعية والرعاية ةاالستباقي عيةالتو  توفير محاوالت زالت ال المساعدة؛ األجهزة توفير ذلك في بما التأهيل، بإعادة المتعلقة
 .المخصصة المنزلية الرعاية تدخالت من محدود عدد سوى 

 على بالضرورة ا  ركز مت اتصال بالمجمل يزال الو . التوتر فتيل نزعو  الثقة لبناء ضروريا   أمرا   المجتمعات مع السليم التواصل يزال ال الحالية، البيئة في •
 ،السلطات قبل من إال الحركة حرية واستعادة العودة وخطط االحتجاز بشأن للحيرة إثارة األكثر األسئلة نع اإلجابة يمكن ال حين في المتاحة، الخدمات

 .اإلنسانية الفاعلة الجهات وليس
 قريب،ال المستقبل في زخما   تكتسب قد الزور دير إلى النازحين عودة عملية أن على اإليجابية اإلشارات بعض ظهرت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل •

 مخاطرب التوعية مجال في إضافية أنشطة إلى حاجة هناك ستكون  جه،و الت هذا تزايد حالة في. األصلية مناطقهم إلى شخص مئة من أكثر عودة بعد
 .الزور دير مثل العدائية، األعمال من المتضررة المناطق في بالمتفجرات التلوث مستوى  الرتفاع نظرا   ،األلغام

 
 االستجابة:

88 
 عن ينمنفصل / ينمصحوب غير طفال  

 مراكز في ن قيمو ي يزالون  ال مذويه
 المؤقتة الرعاية

--------- 
 طفلا  182

 أسرهم مع شملهم لم تم



 4 رقم الحالة تقرير -الجمهورية العربية السورية: االستجابة اإلنسانية في مخيم الهول 

 

 
  )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب

www.unocha.org  
 

 مع سورية، شرق  شمال في العاملة الحكومية غير والمنظمات القامشلي في المقيمين الحماية قطاع شركاء بين التنسيق يستمر المخيم، أنحاء جميع في •
 .الشائعة والممارسات والتدخالت اتثغر وال االحتياجات لمناقشة المخيم في منتظمة اجتماعات عقد

 الشريكة الدولية الحكومية غير المنظمات إحدى وتمكنت مراحل،ال مختلف في ،خصصينتم حاالت ي ر يمد تضم بعضها للطفل، مالئمة ساحةم 11 وجدت •
 بالممارسات الوعي من - االجتماعيو  النفسي الدعم خدمات من متنوعة مجموعة تقديم الشركاء يواصل. ةر مستم مساعدة وتقديم الملحق في العمل من

 على متنقلة وحدات ست هناك. للطفل مالئمة إضافية مساحات ثالثة إنشاء المقرر ومن. األطفال رفاه على لحفاظل - الترفيهية األنشطة إلى اآلمنة
 على كزالمرا تعكف ذويهم عن والمنفصلين المصحوبين غير األطفال حاالت لمتابعة التحديد وجه على مخصصة مؤقتة رعاية مراكز وثالثة األقل

 ملحقال ون يدير  الذين الطفل حماية قطاع شركاء أحد يخطط. يقوم مركز إضافي بالتخطيط لالستجابة  كما ،للطفل المالئمة المساحات عمل استكمال
 ال ذاه لكن اآلن، حتى عنهم منفصلين أو بذويهم مصحوبين غير طفال   182 شمل لم تم. المؤقتة الرعاية مراكز من عدد في إضافيين موظفين لنشر

 .التوزيع قوائم خالل من مسبقا   موضح هو كما الحالية الحاالت من صغيرا   جزءا   كونه يتعدى
 فرق  وأربعة الملحق الثالث في والفتيات للنساء واحدة آمنة مساحة خالل من الحالي الوقت في االجتماعي النوع على القائم لعنفل ستجابةاال توفير يتم •

 الخدمات قبول في تحسن هناك كان عام، بشكل. المتاحة الخدمات إلى واإلحالة التوعية المساحة وفروت الملحقين الرابع والخامس في تعمل متنقلة
 اآلونة في االجتماعي النوع على القائم العنف قطاع في الرئيسيين اءشركال أحد قام السوري، اإلنساني الصندوق  من المقدم لتمويلا وبفضل. المقدمة
 جلسات تقديم في وبدأ الحجم كبيرة خيمة في المركز يقع. الملحق الرابع في لطوارئ ا حاالت في والفتيات للنساء آمنة جديدة مساحة بإنشاء األخيرة
 المجتمع، متطلبات مع يتناسب لكي هيفيتك تم مهنيا   تدريبا   أيضا   نفسه مركزال سيوفرو . واإلحالة الحاالت وإدارة واالجتماعي النفسي والدعم التوعية
 إلى الحاجة احتمال على الضوء تسليط تم. األمية ومحو التدوير وإعادة الصوف وغزل الخياطة على التدريب بينها من ،األنشطة من مجموعة ويشمل
 .فقط ةواحدمساحة  إقامة تشمل الحالية الخطط ولكن الملحق، داخل ذلك في بما والفتيات، للنساء آمنة أخرى  مساحات خمس

 ولكن متكاملة، حماية خدمات المركز يقدم. الملحق األول في المتحدة األمم من المدعومين الوطنيين الشركاء أحد يديره مجتمعي مركز في العمل بدأ •
 تشغيل سيتم. الطفل حمايةو  االجتماعي النوع على القائم العنف حاالت إدارة سيما ال متخصصة، تدخالت توفيرل القدرات من مزيد إلى حاجة هناك
المالحق  في ةتابع وحدات للمركز سيكون  المقدمة، الخدمات من كجزءو . قريبا   الملحق الرابعا في المتكاملة الحماية خدمات يوفر آخر مجتمعي مركز

 التأهيل إعادةب معني متنقل فريق يقوم أن له المخطط ومن. زلاالمن في التأهيل إعادة ذلك في بما السن، لكبار الدعم تقدم ،الثالث والخامس والسادس
 .الملحق السابع في لسنا كبارل الدعم تقديممن خالل  زلاالمن في

 المستخدمة المطبوعة التوعية مواد دعم خالل من وكذلك يين،السور  للنازحين الوطنية واإلجراءات المدنية األحوال وثائق بشأن التوعية إجراءب شريكان يقوم •
 .سورية داخل أخرى  أماكن في

 كورةذالم  الفترة خاللو . المخيم في المتاحة لخدماتا عن شموال   أكثر عامة لمحةب السكان لتزويد المعلومات لمكاتب ومنحها الخرائط رسم من االنتهاء تم •
 اتمنظمال تفاعل طريقة وتحسين لدعم المخيم في الحماية قطاع اأعده يتال للمتطوعين" األخالقية "المبادئ على للمدربين تدريب إجراء تم بالتقرير،
 .المحتاجين لالهتمام األشخاص مع اإلنسانية

 االستغالل من الحمايةب للتوعية دورتان قدتع   بالتقرير، المشمولة الفترة خاللو . مستمرة الجنسيين واالنتهاك االستغالل من الحمايةب وعيةالت تزال ال •
 .المخيم داخل ينمحليال اءشركال من متطوعا   49 فيهما شارك الجنسيين واالنتهاك

 
 :المعوقاتو  الثغرات

 إدارة مثل ،متخصصة تدخالت بتنفيذ هنيينالم مياق هي ا  إلحاح االحتياجات أكثرو . والخدمات الحماية وجود لتعزيز ملحوظة حاجة هناك تزال ال •
 وتحديد األسرة، شمل لمب المتعلقة المعقدة الحاالت ذلك في بما ،االجتماعي النوع على القائم والعنف الطفل حمايةو  واالجتماعي النفسي الدعم حاالت
 ذوي  األشخاص لمساعدة المخصصة تدخالتال تعزيز على تعمل متخصصة حكومية غير منظمة وجود بزيادة القطاع يرحب. معها ملاعوالت اإلعاقة

 .البدني التأهيل إعادة بعد اإلعاقة مع تعاملال شأنب والحماية الصحة قطاعي شركاء بين التنسيق تحسين إلى حاجة هناك زالت ال ولكن اإلعاقة،
 سد ويمكن. التدخل أنظمة وإنشاء المتطوعين وتوجيه تدريب على قادرين خبرة ذوي  موظفين وجود يلزم ،ومعقدة طويلة نزوح حالةلتوقع حدوث  نظرا   •

 السلطات على يجب. القامشلي في العام وجود الجهات العاملة في المجال اإلنساني وزيادة ينخارجي إضافيين موظفين انتداب خالل نم ثغرةال هذه
 في االستجابة لتحسين خدمات بتقديم لهم السماح ينبغي الذين اإلنساني، المجال في لينامالع وتنقل وجود عرقلة عن االمتناع سورية أنحاء جميع في

 األنشطة نم البشرية الموارد نقلل االضطرار أيضا   نايجنب سوف المناسب الوقت وفي فعال نحو على إضافيين موظفين وجودب السماح إن. الهول مخيم
 .آخر مكان أي في وكذلك سورية، شرق  شمال في أهمية تقل ال التي األخرى 

 ال مراأل هذاو  ،االنتقال أثناء همز احتجا تم ذينال -يناليافع األطفال فيهم بمن - الذكور أماكن عن معلومات وجود عدم بشأن مخاوف هناك تزال ال •
 .المخيم سكان بين واإلحباط التوتر ولديو  الدولي اإلنساني القانون  بموجب لتزاماتالل خرقا   مثلي زالي
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 قائمة تزال ال المخاوف إنف ،ا  إيجابي ا  تطور  تعتبر الزور دير في األصلية مناطقهم إلى النازحين عودة بدء عن واردةال تقاريرال أن من الرغم على •
 وخطة االستراتيجيةلشرح  المسيطرة سلطاتال ةبادر م نإ. لاألج لطوي وضعهم يكون  أن المحتمل من والذين المغادرة، على القادرين لغير بالنسبة
 العبء تخفيف بهدف المخيم في السائدة بيئةال تحسينل وأ األساسية، بااللتزامات الوفاء حيث من سواء   األهمية، بالغ أمر بوضوح السكان إلىالعودة 

 .اإلنساني
 سورية شرق  شمال في رسمية غير تجمعات في حاليا   الموجودين العراقيين الالجئين لجلب المخيم إدارة من اقتراح شأنب تلقيها تم التي المعلومات إن •

 غادرةم دمع حال في - فحسب الهول مخيم في اإلنسانية الخدمات على الطلب زيادة إلى ؤديت ال قد ألنها ،بعناية رصدها نبغيي الهول، مخيم إلى
 من زيديو  الصمود على القدرة بناء فرص من يحرمهمس مما المدنيين، السكان تنقل لحرية مقيدا   جديدا   تدبيرا   أيضا   مثلتس بل - لمخيمل مماثل عدد

 .المساعدات على هماعتماد
 

 

 الصحة
 
 االحتياجات: 

 الرعاية مرافق نقص يزال ال حيث الملحقمنطقة التوسع/ في سيما ال كبيرة، الصحية االحتياجات تزال ال •
 .مستمرا   الثابتة الصحية

 لقاح حملة بدأت. واحدةإصابة  تأكيد تم اآلن، حتىو  ،الحصبةبمرض  هاإصابتب المشتبه حاالتال من عدد تحديد تم الماضية، القليلة األسابيع خالل •
 .كافة المالحق في جماعية تلقيح حملة لبدء جارية والناقشات الملحق الخامس في الحصبة

 تحليل حاليا   يتمو  الصحة؛ على تؤثر التي القطاعات بين المشتركة االحتياجات لتحديد المخيم مالحق جميع في العامة الصحة تقييم من االنتهاء تم •
 بجروح المصابين األشخاص بشأن قلحالممنطقة التوسع/ في استقصائية دراسة إجراء يتم كما. قريبا   اإلنسانية القطاعات مع هاتبادل وسيتم البيانات

 .إعاقات من يعانون  والذين
 

 ستجابة:اال
 بمرور هاعمل نطاق توسيع وسيتم قريبا   اهعمل وستبدأ ،المالحق األول والرابع والسابع في سرير 100 إجماال   تضم ميدانية مستشفيات ثالثة إنشاء تم •

 .الموارد من المزيد تأمين عند الوقت
 تغذية سوء حالة 20 عالج يتمكما . التغذية سوءإصابة ب حالة 41 من بينهم ،شخصا   233 إحالة تتم أيار/مايو،شهر  من األولين األسبوعين في •

 .الملحق األول فيمختلطة 
 .إليها نقلهم بمجرد األشخاص لعالج جاهزة وستكون  الملحق السادس في ثابتة طبية نقطة إنشاء تم •
 .األلمانية والحصبة والنكاف الحصبة وكذلك الحصبة ضد طفل 12.000 لقيحت مسبقا   تمو  المخيم، أنحاء جميع فيمستمرة  التلقيح حمالت •
 الصحية الرسائلنشر و  المراقبة عمليات بإجراء ية اآلنمجتمعالصحة ال وظفيممن  20 يقومو  ،الخدمات من مجموعةب للقيام إضافية بشرية موارد جلب تم •

 إلى أطفال أطباء ضيفوأ   ،لحقم كل في الصحية الخدمات إلى الوصول ليسهتباثنان من موظفي الصحة المجتمعية  قوميو  المخيم، أنحاء جميع في
 .المتنقلة الفرق 

 تم حين في التوالي، على لملحقين الرابع والخامسلشاملة ال اإلنجابية لصحةا خدمات تقدم والفتيات للنساء آمنة ومساحة ثابتة صحية نقطة تفيضأ •
 .ملحقالمنطقة التوسع/ في ثابتة صحية نقطة إنشاءو يجري العمل على و  الموافقة على الحصول

 موظفو  وقابلة وممرضة عامممارس  طبيب من الفريق يتكون . يا  أسبوع نيوميلمدة  الملحقين الرابع والخامس في إسعاف سيارة مع متنقلة عيادة تعمل •
 .البيانات وإدخال اإلدارة دعمموظف و  ،اجتماعي نفسي دعم موظفو  مجتمعية صحة

. الحالية الصحية المرافقو  حديثا   المنشأة الميدانية المستشفياتبين  ربطسيو  يونيوحزيران/ شهر مطلع بحلول جاهزا   الداخلي التشغيلي مكتبال سيكون  •
 .المرضى حالة عن التحديثات وتلقي تشغيليال مكتبالب باالتصال الصحية للمرافق للسماح ساخن خط إنشاء سيتم
 

 :المعوقاتو  الثغرات
 والمصابينبجروح  المصابين احتياجات لتلبية كبير بشكل ةالصح موظفي عدد زيادة ويجب تحديا   يمثل ملحقالمنطقة التوسع/ إلى الوصول يزال ال •

 .العالج على الحصول حاليا   يستطيعون  ال الذين بإعاقات

12,000 
  والنكاف الحصبة  ضدتلقيحهم  تم طفل

 والحصبة األلمانية
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 الصرف قضايا وكذلك ،المخيم في المتوفرة المياه ةجودو  كمية بشأن صحاح والنظافةمع قطاع المياه واإلمخاوف  ت ثار الحرارة، درجات ارتفاع مع •
 .والتبخير القمامة جمع خدمات ذلك في بما الصحي،

 .بالنواقل المنقولة واألمراض البكتيريا أنواع من للعديد خصبة بيئة ي عتبر قريب مستنقع عن الناجمة لمخاطرتصدي للل حل عن البحث يجري  •
 .سورية شرق  شمال فيحروق في عالج ال متخصصة وحدةحاليا   توجد ال. الحروق  عالج بشأن للتوعية ملحة حاجة توجد •

 

  الغذائي األمن 
 

 :االحتياجات
 الغذائية والحصص ،هيةالمط الوجبات ذلك في بما ،متعددة تكميلية بطرق  الغذائية االحتياجات تلبية يتم •

 الطازجة والخضروات األغذية توفر من الرغم على. والخبز الشهرية الغذائية والحصص ،لألكل الجاهزة
 .ةالغذائي همتنظمأ تنويع من المخيم سكان من ا  كبير  ا  عدد يمنع رئيسيا   عائقا   شكلت المنخفضة الشرائية القوة إنف ،قاسو األ في
 

  ستجابةاال
 حصص توفير (2 االستقبال؛ مراكز إلى الجدد للوافدين مطهية وجبات توفير (1 للمساعدة: طرق  ثالثة خالل من المخيم سكان جميع إلى الوصول يتم •

 وباإلضافة. يوما   30 لمدة تكفي شهرية غذائية حصص توفير (3 ؛جدد( وافدين وصول حالة )في التسجيل بعد أيام 5 حتى تكفي لألكل جاهزةغذائية 
 .يوميا   الخبز تقديم يتم ذلك، إلى

 عملية وتسريع عيتوس بهدف نيويو /حزيران 5 في ،المالحق الرابع والخامس والسابع ستغطي التي الثانية، الغذائية المواد توزيع نقطة افتتاح سيتم •
 .قلحالممنطقة التوسع/خطة إلنشاء موقع توزيع ثالث في  وتناقش حاليا   .التوزيع

 إلى الخبز من يلوغراما  ك 681.088 قديمت تم ،ذلك إلى باإلضافةو . شهرية غذائية حصص على ا  شخص 73.478 حصل ،أبريل/نيسان شهر في •
 لتعويض الغذائية حصصال زيادة تمتو . الشهر هذا من لثالثا األسبوع في مايو/أيار لشهر الغذائية المواد توزيع دورة بدأتو . ا  يومي ا  شخص 73.478

 . قاسو األ من طازجة أغذية شراء عن المخيم سكان من العديد عجز إلى ىأد يذالو  ،األخيرة اآلونة في النقدية اتلمساعدا تعليق نع ناجمال األثر
 . التكميلية التغذية برامج في إلدراجهن المرضعات النساء جميع لتحديد فحص جراءإل خطط يجري حاليا  تنفيذ •
 نيسان/أبريل في 21.327 إلى 2018 األول/ديسمبر كانون  في 3.000 من شهرية غذائية حصص على صلتح التي ألسرل إلجماليا عددال ارتفع •

2019. 
 
 :المعوقاتو  الثغرات

. اإلعداد قيد ةإضافيحصة  13.800 ، فضال  عن20.700 لألكل الجاهزة الغذائية الحصص مخزون  يبلغ ،المخزون  عن ةواردال لبياناتا حدثأل وفقا   •
 الغذائية الحصص إعداد  القدرة علىتبلغ و . واحد أسبوع لمدة أشخاص خمسة من مكونةتكفي كل حصة غذائية جاهزة إلطعام أسرة  أن المتوقع منو 

 .يوليوتموز/ لغاية شهريا   شخص 73.478 أو أسرة 21.327 دعم  على  الشهرية
 لمطابخا عدد في الحالي النقص ويبلغ. وإعداده الطعام تخزين وأماكن بالمواقد يتعلق فيما أساسية ثغرة لمثت الطهي ومرافق جماعيةال المطابخ تزال ال •

  .مطبخا   206 ةجماعيال
 تلبية على القدرة لديهم كانت إذا التقدم الشركاء من ط لب ، وقد5.000 حوالي المشتركة لمطابخافي  الغاز مواقدفي عدد  الحالييبلغ النقص  •

 .كليا   أو جزئيا   االحتياجات
 .الموافقة إجراءات بسبب ا  مقيد األسواق إلى الملحقمنطقة التوسع/ سكان وصول يزال ال •

 
 الغذائية غير والمواد المأوى  

 
 :االحتياجات

 الهول مخيم في اإلجماليةاإلستيعابية  الطاقة ستبلغ ،الملحقين السادس والثامن في األعمال استئناف مع •
مساحة إلقامة  3.000 حوالي إلى ثغرةال خفضوبالتالي، سوف تن ،مساحة إلقامة خيام 1.560 حوالي

 .خيام

206 
 الجماعية المطابخعدد  في الحالي النقص

13,246 
 اآلن حتى نصبها تم عائلية خيمة
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وتتم عملية . أيار/مايو 23 حتى خيمة 302 وتم نصب ،الملحقين السادس والثامن في العائلية الخيام نشرب المأوى  المنظمات العاملة في قطاع بدأت •
 في يرغبون  وال الموقع( منطقة خارج خياما   أقاموا أو أخرى  أسر تستضيفهم )حيث أخرى  الحقم في مؤقتا   الناس استقر حيث ببطء، نقل األشخاص

  .الوجهة ملحقي في المستوى  ذات إلى بعد تصل لم الخدمات ألن أو - رمضان شهر خالل لاقنتاال
 بالمساحة ةتعلقالم المأوى  جودة معايير على يؤثر العشوائية الخيام مغادرة عن سراأل إحجام إلى باإلضافة للمأوى، المخصصة المساحات توفر إن •

 .األخرى  المخاطر إلى باإلضافة قائالحر  نشوب خطر من يزيد مما الخيام، بين الالزمة
 

 :االستجابة
 عن االستغناء تمو . عائلية خيمة 13.426 من أكثرو قاعات كبيرة  اتخيم 9و الحجم كبيرة ةخيم 209 نصب تم ،2018 األول/ديسمبر كانون  منذ •

 . عائلية خيام إلى سراأل لانتقال نظرا   ،الحجم كبيرة ماخيال معظم
 بالطاقة عملي مصباح 5.000 حوالي توزيعل خطط توجدو  ،الشتوية والمالبس الغذائية غير المواد منمساعدات  مجموعة 18.500 من أكثر توزيع تم •

 .ةشمسيال
 . الملحق الخامس في جديدة توزيع نقطة قامةإل اإلعداد ىانته نفسه، الوقت وفي ،الملحقين السادس والثامن في الموقع إعداد يجري  •
 ومجموعة البالستيكية الصفائحو  النوم وحصائر والبطانيات المراتب ذلك في بما ،األساسية الغذائية غير الموادعلى  المستقبل في الوافدون  وف يحصلس •

 .الشمسيةالتي تعمل بالطاقة  والمصابيح البيدونات،و  ،المطبخلوازم 
 

 :المعوقاتو  الثغرات
 .المخيم في هومعايير  المأوى  حالة على الملحقين السادس والثامنعمل في لل المؤقت التعليق أثر لقد •
  .مرافقال هذه إلدارة ةمجتمعي لجان إنشاء يتم حتى جماعيةال المطابخ في البناء أعمال توقفت •

 
 

 التغذية 
 

 االحتياجات:
 االستقرار، مراكز إلى ومضاعفاتهالشديد  الحاد التغذية بسوء المصابين إحالة آليات تعزيزل حاجة هناك •

 .األجانب من الخامسة سن دون  األطفال خاصة
تنفيذ ل والطفل لألم مالئمة مساحات توفير ذلك في بما ،الطوارئ  حاالت في الصغار واألطفال الرضع تغذية وأنشطة معايير لتفعيل ملحة حاجة توجد •

  .الطبيعية الرضاعة أنشطة
 معدل وحدد المخيم، في ا  شهر  59-6 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال جميعوشمل  أيار/مايو 8 في العضد منتصف محيطل السريع فحصال انتهى •

 الحاد التغذية سوءب إلصابةل معدل أعلى عن الكشف تم. الطوارئ لحاالت  سفيرا معايير هو أعلى منو  ٪،3.30 بنسبة الكلي العام الحاد التغذية سوء
 المستمر الوصول إلى الحاجة يعزز مما (٪2.61) العراقيون  واألطفال ،(٪3.66) السوريون  األطفال يليهم ،(٪4.08) األطفال األجانب بين العام
 .الملحقمنطقة التوسع/ إلى

 
 االستجابة:

 إلى ا ،أساسي ا  أمر  وتحديدها المجموعات هذه اكتشاف عدي  و . ةومرضع حامل امرأة  5.651و ،الخامسة سن دون  طفال   20.649 نحو استهداف يتمس •
 .التغذية سوء من يعانون  الذين األطفال وعالج الوقائية التغذية برامج جانب

 ةحال 27و ،المعتدل الحاد التغذية سوءب إصابة حالة 42 جعالو  التغذية، سوء حاالت عن للكشف طفال   883 فحص تم ،العشرين األسبوع لخال •
 مركز في مضاعفات مع الشديد الحاد التغذية سوءب إصابة حالة 23 قبول تم. المخيم في ومتابعتها اتمضاعف بدون  الشديد الحاد التغذية سوءب إصابة

 . الحسكة بمدينة االستقرار
 تدريب تم وقد ، التغذية سوء حاالت بهدف الكشف المبكر عن العضد منتصف محيط قياس شريط استخدام على المجتمعيين عينالمتطو  تدريب يستمر •

 إلى وإحالتهم التغذية بسوء المصابين األطفال بفحصنشر الوعي والدعوة المجمتمعية  مجال فيالفاعلون  / المتطوعون  قامو . بالفعل ا  متطوع 86
 .االستقرار مركز إلى أو الخارجية العيادات في عالجال برنامج

20,649 
  استهدافهم سيتم الخامسة سن دون  طفال  

 ببرامج التغذية
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الملحق  في ميداني مستشفى داخل آخر استقرار مركز نشاءإل خطط توجدو  ،يرا  سر  20 طاقة استيعابية تبلغب الملحق األول في تغذية مركز افتتاح تم •
 .إنشاء عيادة أخرى  يتم  ، وبالفعل عيادات خمسحاليا   توجدو  ،بأكمله المخيم لتغطية خارجية عيادات إنشاء حاليا   ويجري . الرابع

 .اإلعداد قيد أخرى  فرق  ةثماني عن فضال   ،التغذية متخصصات في ممرضات من تتألف ،متنقلة فرق  ةأربع تعمل •
سوف . التكميلية والتغذية الطبيعية الرضاعة حول توعية حمالت بالفعل بدأت قدو  ،المرضعات لألمهات الطبيعية الرضاعة بشأن المشورة تقديم سيبدأ •

 الذين تبلغ أعمارهم أقل األطفال إرضاع على األمهات لتشجيع مرحلة كل في اثنتين إلى المخيم في الرضع لألطفال المالئمة المساحات عدد يزداد
 .طبيعية رضاعة أشهر 6 من

 
 :المعوقاتو  الثغرات

 واألممناطق مالئمة للطفل الرضيع  ثالثة توجد ،حاليا  . الطبيعية الرضاعة مستشاري و  واألم الرضيع للطفل المالئمة المساحات من فاك عدد يوجد ال •
 هناك كان أيار/مايو، 23 حتىو . ملحق ومنطقة التوسع كل في األقل على واحدةمساحة  هناك تكون  أن المستهدف بينما بأكمله، لمخيمفي ا فقط

 .ومرضعة حامل امرأة  5.000 لكل فقط مستشاران
  .التغذية مراكز جميع في الجهود ازدواجية لتجنب ،الطبية والسجالت األسماء ذلك في بما ،البيانات تبادل تحسين يلزم •
 .الملحقين السادس والثامن في جديدة عالجية تغذية مراكز إقامة تلزم •

 
 

 الشخصيةوالنظافة  واإلصحاح المياه 
 

 :االحتياجات
منطقة  و المالحق الخامس والسادس والسابع والثامن في دش 1.350و مرحاض باب 561 يلزم توفير •

 حققتت التيو  ،شخص 20لكل  :1 مرحاضا  واحدا   تبلغ التي القياسية نسبةال إلى للوصول لحقالمالتوسع/
 .2018 الثاني/ديسمبر كانون  في غوزابالو  جينه من النازحين تدفق قبل

 .المخيم في الموجودة مرافقال من مئةال في 16 تأهيل إلعادة ملحة حاجة هناك تزال ال ،القائمة الصحية المرافق عمل تحسن في حين •
 مياه خزان 800 إلى باإلضافة ؛المخيم سكان جميع احتياجات لتغطية شهريا   العائلية النظافة مستلزمات منمساعدات  مجموعة 18.410 توفير يلزم •

  .صلبةال نفاياتلل حاوية 260و
 .النواقل تنقلها التي األمراض من النازحين وقايةل بالمبيدات والرش التبخير إلى حاجة توجد •

 
 :االستجابة

 إلى ،شخص 50 لكل : 1مرحاضا  واحدا    بالغلا األدنى الحد تحقيق يضمن وهذا ،ا  مؤخر  فتيضأ   133 بينها من ،ا  مرحاض 3.154 وجدي إجماال ، •
 . لالستحمام مساحة 80 جانب

 محطات ومن الطوارئ  حاالت في بالشاحنات النقل خالل من ا  يومياآلمنة  الشرب مياه من (يا  يوم ا  مكعب ا  متر  1.516) لتر 1.516.000 توفير يتم •
 للشخص المياه من لترا   30 أي ؛المنزلي لالستهالك (يا  يوم مكعب متر 600) لتر 600.000 إلى باإلضافة ،لشربغراض األ الحالية المياه معالجة
 . الواحد اليوم في الواحد

 تصديال خالل منللمعايير  االمتثال وآلية الجودة ضمانزيادة ل المياه لسالمة خطة تطوير وتم ةحيويال للمعايير ا  وفق منتظم بشكل المياه جودة اختبار يتم •
 .الصيف فصل خالل المحتملة التلوث مخاطرل

 هاعقيموت المناطق تنظيف حمالت عن فضال   مستمرة، األمراض ناقالت ومكافحة صحاحواإل المياه مرافق وتنظيف الصلبة النفايات جمع أنشطة تزال ال •
 .ضامر األ تفشي خطر من الحدو  صحية بيئة على للحفاظ

 .الجدد الوافدين على التوزيع جانب إلى شهريا   النظافة لوازم مجموعات توزيع يتم •
 
 :المعوقاتو  الثغرات

 .المياه خزانات من العفن إزالةو  واإلصحاح المياه مرافق تأهيل إعادةو  إصالح الحالية المعوقاتتشمل  •
  .تحديا   سيشكل صيفال أشهر في المياه إمدادات على المتزايد الطلب لتلبية المياه من كافية كمية تأمينإن  •

1,516,000 
 الهول مخيم إلى تسليمها تمي ماء لتر

 يوميا  
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 األضرار بعضإلحاق و  الصيانة متطلبات ارتفاع إلى أدى مما معينة، مناطق فيباألعباء  اإلصحاح مرافق إثقال إلى للمأوى  الضعيف التخطيط أدى •
 .المياه بخزانات

 
 

 
 التعليم 

 
 االحتياجات:

 التقديرات تشيرو . المخيم في سنة 19و 3 بين أعمارهم تتراوح طفال   23.328 يوجد السكانية، للبيانات وفقا •
رم ا  عام 18و 6 بين أعمارهم تتراوح منهم 11.000 أن إلى  لمدة تعليم على للحصول ةفرص أي من واح 

 .األقل على سنوات خمس
 ويرجع مختلطة تعليمية بخدمات المدرسة سن في األطفال تزويد يجب المخيم، في الجنسيات لتعدد نظرا   •

 .اللغوية الحواجز إلى جزئيا   ذلك
 

 االستجابة:
 5و 3 بين أعمارهم تتراوحطفل  480 همبين من طفل، 5.500 حوالي إلى صلوتاآلن،  الهول مخيم في تعليمية خدمات فاعلة جهات ثالث قدمت •

 إلى تعليمية خدمات قديملت إضافيين، شريكين إلى باإلضافة الحاليون، الشركاء خططي .المالحق األول والثالث والرابع في األنشطة هذه وت نفذ ،أعوام
 السكان من المئة في 56 إلى الخدمات توفير سيتم وبذلك. طفال   13.134وبالتالي سيصل العدد اإلجمالي للمستفيدين إلى  إضافيين، طفال   8.945

  .المستهدفين
 التعليمية الخدمات عملت أن المتوقع منو . والسابع والثامن ومنطقة التوسع/الملحقالمالحق الرابع والخامس والسادس  في والتشغيل التشييد أعمال بدأت •

 .يونيوحزيران/شهر  منتصف بحلول طاقتها بكامل تعمل ا ، حتىتدريجي
 األمية ومحو الحساب وفصول ،الذاتي التعلم ذلك في بما - العراقية المناهجو  ،رسمي غير تعليم على ،بعد فيما سيحصلون  أو ،لاطفاأل يحصل •

 .آمنة ئيةشفاستا تعلم أماكن على أو ،سنوات 5و 3 بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم وكذلك - األساسية
 

 :المعوقاتو  الثغرات
الملحقين  في تدخالتحاليا   توجد ال. المستهدفين والشباب األطفال من ٪46 قدرها فجوة من يعاني التعليم قطاع سيظل المنسقة، الجهود من الرغم على •

 .الثاني والرابع
 .الطوارئ  حاالت في والتعليم المؤقت للتعلم الدراسية للفصول خيام إلقامة كافية مساحة إيجادبمكان  صعوبةمن ال •

 
 
 العيش وسبل المبكر اإلنعاش 

 
 االحتياجات:

 النقد أنشطة في كبيرة زيادة يلزم. حاليا   المخيم في للغاية محدودة عيش وسبل عمل فرص ال توجد سوى  •
 . االقتصادية األنشطة في السكان وإشراك إنتاجية عمل ورش إنشاء جانب إلى العمل، مقابل

 .اإلعاقة ذوي  األشخاص وكذلك زل،االمن فييعملن ات الالتي والمنتج اتالحرفيالنساء  ودعم اتالمخيم قاسو أ تأهيل إعادةويعد أمرا  بالغ األهمية أن يتم  •
 

 االستجابة:
 المساعدة ، وفي الوقت نفسه،تعافيها في مباشربشكل  المتضررة األسر مشاركة لضمان األجل قصيرة عمل فرص توفير على االستجابة استراتيجية تركز •

 .العادية االقتصادية األنشطة في

23,000 
 الهول مخيم داخل المدرسة سن في طفل

----- 
18٪ 

يحصلون على خدمات من األطفال 
 تعليمية

1.804 
 لمساعدةل بحاجة إعاقة ذي ا  شخص
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 فرصة 44 خلقت وهي ،المالحق الرابع والخامس والسابع في جمع النفايات الصلبة والتخلص منها أنشطة تستمر ،العمل مقابل النقد برنامج إطار في •
 .الرمال ذباب لمكافحة والرش التبخير مع بالتوازي  النفايات، من طنا   3.120 بنحو يقدر ما إزالة عن فضال   ،عمل

  .الرئيسية( االقتصادية التحتية )البنية الهول مخيم سوق  تأهيل إعادة خطط تنفيذ يجري  •
 المشروع ويضم. الحركيةالمعينات  صيانة على  ةالشديد اتاإلعاق ذوي  األشخاص من 1.804 نحوتدريب للمدة أربعة أشهر  تدريبية ةدور ت جرى حاليا   •

 الحركيةالمعينات   صيانةو  ،ا  مستفيد 75 ستهدفي يذال الشديدة اإلعاقات ذوي  ألشخاصعلى ا الشخصيةستلزمات النظافة م توزيع مكونات: ثالثة
 ،الحالية أجهزتهم إصالح يمكن ال أو تنقل جهاز إلى يحتاجون إما  الذين اإلعاقة ذوي  األشخاص على الحركيةالمعينات  وتوزيع ،ا  مستفيد 1.804 لخدمة

 .مستفيدا   170 هذا المكون  ستهدفيو 
  .مستفيدا   135 يستهدف، وهو المجتمعية المراكز خالل من ا  مستمر  المهني التدريبال يزال  •
 .ا  مستفيد 60 ستهدفت يوه ،العمل مقابل النقد برنامج إطار في الخيام إصالح ورشة استمرار •

 
 :المعوقاتو  الثغرات

 ذوي األشخاص و  سنكبار الل الشاملة الخدمات عن فضال   المخيم، في حديثا   إنشاؤها تم التي المناطق في العيش سبل خدمات في عديدة ثغرات توجد •
 .اإلعاقات

 األماكنو  حاليا   فيه يقيمون  الذي المجتمع في منتجين أعضاء   يصبحوا لكيوتدعمهم  أنفسهم على االعتمادالنازحين من  تمكنالتي  المهني التدريب برامج •
 .المستقبل في إليها يعودون  قد التي

 
 
 
 

 
 األزمة عن خلفية

 تعرضوا لسكان كبير داخلي نزوح إلى ،2018 سبتمبرأيلول/شهر  في بدأ الذيو  ،الزور دير بمحافظة غوزابالو  جينهمنطقتي  في العسكري  التصعيد أدى
 تم. التوقعات افةك الباغوز من المغادرين عدد تجاوز قدو . الحمايةب تتعلق متزايدة مخاوف وسط الشديد الحرمان من حالة في وعاشوا مكثفة عدائية ألعمال

 من معظمهم ،2019 نيسان/أبريل إلى 2018 ديسمبراألول/ كانون  من الفترة خالل الحسكة محافظة في الهول مخيم إلى شخص 64.000 من أكثر نقل
 وحجم لنطاق لالستجابة تحديات تواجه تزال ال اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات ولكن النازحين، تدفق استقر لقد. لها يرثى حالة في طفالاألو  نساءال

 يشمالال الجزء تشكل تيال األربع المحافظات فيالتعقيد بيتسم  اإلنساني الوضع يزال ال عام، بشكلو . البلدان عشرات من شخص 74.000 حوالي احتياجات
 اإلنسانيون  الشركاء يصل. للمساعدة حاجةب شخص مليون  1.6 بنحو يقدر ما ابه ويوجد حلب، من وأجزاء الرقةو  الزور ديرو  الحسكة وهي ،البالد من الشرقي

 .بالمساعدات يا  شهر  شخص 600.000 حوالي إلى حاليا  
 
 
 
 
 
 

  :ب االتصال يرجى ،المعلومات من لمزيد
 +hedinn.halldorsson@un.org، 963953300078 ،اإلعالم مسؤول ،هالدورسون  دينيه
 +carey2@un.org ،963958880774 ،مسؤول الشؤون اإلنسانية ،يت كاري ك
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