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 الوضع االنساني

باغوز إلى الهول في صباح المن  شخص 1،500وصل  •

مارس، وبذلك بلغ إجمالي عدد سكان المخيم آذار/ 14يوم 

وصول المزيد في األيام المقبلة.  و يتوقع. ا  شخص 67،794

الغالبية العظمى من الوافدين الجدد من النساء واألطفال، 

ظهر عليهم عالمات واضحة من الضيق والتعب تومعظمهم 

وسوء التغذية ويتطلبون بعض أشكال الرعاية الطبية أو 

 .عنايةال

مارس، توفي طفالن في طريقهما إلى آذار/ 14في  •

د الوفيات المبلغ عنها، سواء في المخيم، وبذلك بلغ عد

أو بعد  ،بعد وقت قصير من الوصول إلى المخيمأو الطريق، 

نسبة األطفال ممن هم دون  شخصا . وتقدر 122اإلحالة، إلى 

من  ٪ 56 منهم ،%80 ـب سن الخامسة من مجمل هذه الوفيات

المضاعفات المرتبطة األسباب الرئيسية للوفاة من اإلناث. 

الجفاف و االلتهاب الرئويو الحاد الوخيم بسوء التغذية

 . واالسهال

في  ظا  ملحو ؤا  بينما شهدت األيام القليلة الماضية تباط •

باغوز، يستعد العدد الوافدين مع استئناف األعمال القتالية في 

 ، بمن فيهم وافد جديد 10،000الستقبال  اإلنسانيونالشركاء 

شخص  1،000مارس و آذار/ 14شخص وصلوا في  1،500

 مارس .آذار/ 15إضافي من المتوقع وصولهم في 

، يستمر عدد انعدام القدرة على توقع التطوراتفي ظل  •

منطقة القدرة االستيعابية لعلى ضغط تشكيل الوافدين في 

 مساحاتاالستقبال. فيما يتعلق بذلك، فإن االفتقار إلى 

ذات الحجم العائلي يؤدي إلى تعقيد الجهود  نقص عدد الخياموكذلك  ،األراضي المتاحة في مناطق أخرى من المخيم

 .منطقة االستقبال اكتظاظالمبذولة لتخفيف 

للنساء واألطفال، بما في ذلك العديد من القاصرين غير المصحوبين بذويهم والمسنين والحوامل  الكبيريمثل االنتشار  •

ا  نظر –الحماية وصحة إلستجابة الال سيما بالنسبة  -لجميع الجهات الفاعلة  ا  فريد يا  واألشخاص ذوي اإلعاقة، تحد

على الفور في  توفرةالتي قد ال تكون م متخصصةالخدمات اللسكان، بما في ذلك لهذه الفئة من الالحتياجات الخاصة 

 المخيم.

وال يزال  مكان شاغر 300سوى  يتوافرتقريب ا، حيث ال ة ئممتل ثا  حدي المنشأةمنطقة الملحق السابع  أصبحتحاليا ،  •

 إعداد الملحق السادس والذي الستكمال. تتواصل الجهود خيام التجمعات المشتركةفي  يقيمون العديد من النازحين

أيام  أربعةالستيعاب الوافدين الجدد خالل  ا  كون جاهزيأسرة إضافية، ومن المتوقع أن  3،000ستوعب ما يقرب من يس

تصل إلى استيعابية  ثغرة. في غضون ذلك، ال تزال هناك ستستمروالصرف الصحي  إعداد المأوىفي حين أن أعمال 

 حاجة إلى مساحة إضافية وخيام الستضافة الوافدين الجدد المتوقعين. ، وهناكمكان 1،000
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 األثر اإلنساني

في منطقة االستقبال والمدارس والمساحات  ا  أحدث الوافدين الجدد مؤقت تمت إستضافةمارس، آذار/ 13 حتى تاريخ •

العراء. ومع ذلك، مع وصول الوافدين الجدد  أي نازح في م يتم إيواءالصديقة لألطفال وغيرها من األماكن العامة ول

، هناك حاجة إلى المزيد من المساحات إلى المخيمواألشخاص اإلضافيين الذين من المحتمل أن يكونوا في طريقهم 

والمأوى، لتجنب المزيد من التدهور في الوضع الصحي المحفوف بالمخاطر بالفعل، وتحسين الظروف الكريمة وتقليل 

 ة، ال سيما بالنسبة للنساء والفتيات.مخاطر الحماي

الذين أحيلوا إلى مستشفى ازداد عدد الوفيات بين النازحين للوافدين الجدد، وزيادة عدد اإلحاالت، السيئة مع الحالة البدنية  •

 الحكمة والحياة حالي ا بكامل طاقتهما. كل من مستشفىفبراير. يعمل  شهر شباط/٪ منذ منتصف 35٪ إلى 11الحكمة من 

حوذ على االهتمام تست ،(UASCووجود األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ) ،ال تزال احتياجات األطفال •

يستمر شركاء حماية الطفل في تتبع أسر وأقارب األطفال المنفصلين وغير و، بما في ذلك على المدى الطويل. األقصى

زيادة ترتيبات الرعاية المؤقتة والمزيد من الخدمات المتخصصة لالستجابة على  تتوجبالمصحوبين بذويهم ، بينما 

 نطاق واسع.

يحتجن إلى اللواتي ، 18دون سن  عدد كبير من النساء الحوامل والفتيات المراهقات في المخيم، وكثيرات منهن يتواجد •

الحصول على الخدمات الصحية إن بما في ذلك رعاية الطوارئ في حاالت الوالدة.  بشكل متواصلخدمات صحة األم 

عن  عبّرني تيجب االنتباه إلى النساء والفتيات الالكما في جميع المناطق أمر بالغ األهمية لتجنب الخسائر في األرواح. 

شعورهن بعدم األمان في الحركة داخل المخيم. هناك حاجة إلى تدابير تراعي الفوارق بين الجنسين في مرافق المياه 

 المخيم. مناطق، وتوزيع المصابيح الشمسية، واإلضاءة المناسبة في مختلف واإلصحاح

ا  • زيادة عدد موظفي تزايد الحاجة ل، مع كبيرة في تلبية احتياجات كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة ثغرةهناك أيض 

 خصصة، وتوفير أجهزة التنقل وأدوات النظافة والكرامة المهذه الفئة الحماية والصحة حتى يتمكنوا من تحديد احتياجات

 .لهم

مخيم، خاصة بالنسبة في المخصص توسع في ملحق  استضافتهم تتمالذين  األجانبيعتبر الوصول اإلنساني مقيدا  إلى  •

الصعوبات للفرق الطبية، حيث يضطر البعض إلى تقديم المساعدة الطبية عند مدخل الملحق. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

ما زالوا  هؤالءوعدم الحصول على الخدمات المنقذة للحياة يعني أن  ،للنازحين بالنسبة اللغة ونقص المعلوماتب المتعلقة

 مع ورود تقارير عن إصابة النساء واألطفال بجراح جراء الحرب بشكل خاص. من المساعدات، بشكل كبيرمحرومين 

نهن محتجزات أتتفاقم محنة العديد من الوافدين الجدد بسبب عدة حاالت لفصل النساء عن أفراد عائالتهن الذكور، ويقال  •

 معرفة مكان وجودهن. القدرة علىفي نقاط الفحص في الطريق، دون 

هناك حاجة إلى توعية إضافية بشأن ف، ووضع الفئات األكثر ضعفا  بينهملسكان المخيم الخاصة إلى السمات  بالنظر •

 تدابير االستغالل واالعتداء الجنسيين.

 

 اإلستجابة اإلنسانية

اآلن، تم مارس. حتى آذار/ 11توزيع األغذية الشهري المنتظم في بكما ذكر في التحديث السابق، بدأ  األمن الغذائي: •

للوافدين  ات جاهزةوجبيواصل الشركاء اإلنسانيون تقديم و. عملية التوزيعحصة غذائية مع استمرار  2،700توزيع 

 الجدد.

لحدود جهودهم لتوسيع وجودهم عبر ا: يواصل جميع شركاء الحماية من الجهات الفاعلة القائمة في القامشلي والحماية •

توفر الفحص بحيث ومواصلة المشاركة في مناطق االستقبال و ،في المخيم ثا  المنشأة حدي يواءودعمهم لمناطق اإل

نهاية األسبوع، وتوفر اإلسعافات األولية النفسية  لةأيام األسبوع، بما في ذلك خالل عط كافةعلى مدار الساعة الخدمات 

لمساعدة واإلحالة إلى مقدمي األساسية، وتحديد الحاالت ذات األولوية القصوى التي يجب تتبعها بسرعة للتسجيل وا
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. الموظفات اإلناثتواجد يشمل بات الليلية، بما مناوبعض الموارد اإلضافية لل حشدتم كما الخدمات الطبية وغيرهم. 

متطوعين يمكنهم تقديم خدمات الدعم /موظفين بما يتضمن يتواجد حاليا  عدد قليل من المنظمات في منطقة الملحق السابع

 عي وإدارة الحاالت.النفسي واالجتما

منطقة وكذلك في  ،في المخيم ثا  المنشأة حدي الخامس والسابع منطقة الملحقينفي  ا  تعمل مكاتب معلومات الحماية أيض •

، بما في ذلك مع إمكانية التواصل والمتابعةالتوزيع، مع الحفاظ على عمليات االستقبال لتوجيه النازحين إلى الخدمات و

 تعمل على متابعة عالج األطفال في المستشفيات.جهات التنسيق التي 

في المخيم، كما وزع الشركاء الرائدون (GBV)  على النوع االجتماعي قائمعنف الستجابة للتعمل ثالثة فرق متنقلة لال •

 30،400لمراهقين، ول حقيبة نظافة شخصية 1،500، ونظافة شخصيةحقائب  20،000حوالي  GBV مجال الـ في

لحوامل والمرضعات، لمجموعة  500 يتوقع توزيع مساعدات أخرى قريبا  تتضمن، في حين صحية مناديلمجموعة 

للنظافة  رئيسيةمجموعة  7،450، و حقيبة نظافة شخصية للرجال 5،720لمراهقين، ول حقيبة نظافة شخصية 1،000و

 مناديل صحية.مجموعة  50،000و  الشخصية

حماية الطفل في مناطق االستقبال/الفحص ومرافق لفرق يستمر تعزيز استجابة حماية الطفل من خالل التواجد المستمر  •

، الثالث لحقالممنطقة أخرى. هناك مركزان للرعاية المؤقتة مفتوحان في  الملحقاتالرعاية المؤقتة التي يتم توسيعها في 

 46وهما يقدمان خدمات لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واألطفال ذوي اإلعاقة. يستضيفون حاليا  

طفال  أجنبيا . تم تعزيز متابعة دخول األطفال إلى المستشفيات  12طفال  غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عنهم، بمن فيهم 

تم بالفعل معالجة العديد من الحاالت كما نفصال غير الطوعي لألسرة. من خالل نظام من نقاط االتصال من أجل منع اال

طفال  غير مصحوبين أو  250حوالي  تحديدتم إذ بشكل إيجابي من خالل التدابير الجديدة. وفق ا لشركاء حماية الطفل، 

 منهم حتى اآلن مع عائالتهم أو مقدمي الرعاية لهم. 53شمل  تم لم، عن ذويهممنفصلون 

خدمات حماية هناك حاجة إلى مزيد من الخدمات المتخصصة خارج حالة الطوارئ، بما في ذلك ف، ثغراتيتعلق بالفيما  •

المتنقلة، والمساحات  وسائلال متضمنا  ذلك عبرالصحة اإلنجابية، /على النوع االجتماعيخدمات العنف القائم الطفل و

غير  األطفال بما فيها من لم شمل ،استعادة الروابط العائليةو سيالدعم النف بما يشملاآلمنة للنساء والفتيات والفتيان 

 دعم كبار السن غير المصحوبين بذويهم وذوي اإلعاقات. المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم، و

سبع قاعات  كما تم إنشاء .منطقة التوسعوفي  السابعمنطقة الملحق خيمة كبيرة الحجم في كل من  183 تم تثبيت المأوى: •

قاعتان إضافيتان قيد اإلعداد  ، كما أن هناكالسابع منطقة الملحقلقادمين الجدد في جاهزة إلستيعاب اوهي كبيرة الحجم 

في  ذات حجم عائليألف خيمة وصول  أيضا   ومن المتوقع أن يتم تركيبهما بحلول نهاية األسبوع المقبل. ومن المتوقع

للتوزيع.  جاهزةخيمة عائلية  500خيمة عائلية قيد اإلعداد و  6،223هناك حوالي فذلك، اليومين المقبلين. باإلضافة إلى 

ا ال يقل بم ثغرةهناك ومارس. آذار/ 24خيمة للتوزيع بحلول  5،123 تتوفرخيمة عائلية قيد اإلعداد، س 5،623من بين 

الستيعاب األشخاص المستضافين مكان  8،000إلى  7،000خيمة عائلية وهناك حاجة ماسة إلى ما بين  2،400عن 

بنحو  ثغرةال وف تتناقص هذهشخص. س 10،000ومن المتوقع وصول ما يقدر بنحو ، هذا المشتركةحالي ا في األماكن 

 .السادسالملحق تشغيل بدء بمجرد مكان  3،000

المالبس  يشملن الجدد، بما مجموعات المواد غير الغذائية ومواد فصل الشتاء للوافدي يستمر تأمين المواد غير الغذائية: •

تم تخزين مخزون كاف من المواد غير الغذائية في المخيم مع كما . 15طفل دون سن  22،500الشتوية لألطفال لـ 

في المصابيح الشمسية واألغطية البالستيكية، حيث من المتوقع أن تصل  نقصهناك وتجديده في الوقت المناسب. 

 أبريل. نيسان/أوائل  ومارس  آذار/األغطية البالستيكية في األيام المقبلة والمصابيح الشمسية بحلول نهاية 

ة في القامشلي من اإلمدادات الصحية لدعم السلطات الصحيفورا  طنا  آخر  51يخطط الشركاء الصحيون لنقل  الصحة: •

سريرا  في المخيم بهدف زيادة قدرته في نهاية  15 حتويبصدد إنشاء مستشفى ميداني ي همإلى ذلك،  إضافةوالحسكة. 

سريرا . تقدم أربعة فرق طبية االستشارات الطبية واألدوية على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع،  30المطاف إلى 

منها إلى  10حالة طوارئ، تم إحالة  100يم. رصدت الفرق الطبية أكثر من في المخاللقاح ويواصل فريقان حملة 

سوء التغذية  حالة 11إلى مستشفى الحياة، بينما عالجت الفرق والعيادة بقية الحاالت. تم تسجيل  23مستشفى الحكمة، و 
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الهول )بما في مخيم  ريض فيم 91الحكمة ، تسعة منهم تلقوا العالج. يوجد حالي ا مستشفى في  (SAM)الحاد الوخيم 

 في مستشفى الحياة. 54ذلك حاالت سوء التغذية( في مستشفى الحكمة و 

سيتم وشخص.  8،000يستفيد منها  ا  دش 80و ا  مرحاض 160، تم إنشاء السابعمنطقة الملحق في  :واإلصحاحالمياه  •

خزان  سعة كلخزان مياه ) 259، تم تركيب دورة مياه أخرى خالل اليومين القادمين. حتى اآلن 28 من إنشاءاالنتهاء 

ا  مرحاض 30إنشاء حاوية نفايات صلبة في المخيم، ومن المقرر  656 ووزعت 7إلى  1عدة مالحق من لتر( في  2،000

التوعية حمالت  وجمع القمامة ووكذلك تنظيف المراحيض بالشاحنات المياه  نقلكما يتواصل . الثالث الملحقمنطقة ي ف

العبور. في  مالحقو السابعمنطقة الملحق من التوسع، خاصة في  ا  مزيد النظافة. ومع ذلك، تتطلب حملة النظافةحول 

عمليات ، ووإجراء حمالت التوعية حول النظافة واإلصحاحمرافق المياه  بإنشاءالشركاء  تعهد، السادسمنطقة الملحق 

للوافدين الجدد مع  واإلصحاحتوزيع إمدادات المياه ويستمر سريعة ومبادرات التنظيف المنتظم. الصيانة الصالح/اإل

 كافة مالحقفي  واإلصحاحمارس ، يتم إجراء تقييم للمياه آذار/ 17-12لنظافة. بين إضافية لالحاجة إلى مستلزمات 

ابة ( واالستجإلى عدد األشخاصالمراحيض نسبة  1:50)أي الطوارئ، للخدمات استجابة الخط األول  من حيثالمخيم 

 (.إلى عدد األشخاصالمراحيض نسبة  1:20)أي للخدمات خط الثاني من حيث ال

خدمات فحص  الخامس(منطقة الملحق حتى اآلن، يقدم فريقان صحيان متنقالن وعيادة خارجية واحدة )في  التغذية: •

 ( باإلضافةو التوسع السادسمنطقة الملحق )في التغذية في المخيم مع فريقين صحيين متنقلين إضافيين سيتم إنشاؤهما 

ا  30تم تدريب وف يسي. ( خالل األسابيع المقبلةالسابعمنطقة الملحق إلى عيادات خارجية أخرى عيادة )في  متطوع 

. في حالة وصول المزيد، قد يلزم إنشاء فرق صحية وتحديدهمللمساعدة في الكشف عن األطفال المصابين بسوء التغذية 

المخيم، إلى جانب عيادات  مالحقمن  منطقةسوء التغذية والخدمات ذات الصلة في كل متنقلة تقدم خدمات فحص 

 إلى المستشفى.  التي تم إحالتهاحاالت سوء التغذية األكثر تعقيدا  لنقل سيارة إسعاف لأيضا وهناك حاجة خارجية إضافية. 

سوء بسبب  را  شه 59و  6تتراوح أعمارهم بين  حديثا  طفال  وصلوا  21،330 تم فحص،  2019يناير كانون الثاني/منذ  •

إلى مستشفى الحكمة  (SAM)سوء التغذية الحاد الوخيم حالة إصابة بمضاعفات  265التغذية. حتى اآلن، تم إحالة 

( في المخيم، OTPوخرجوا من برنامج التغذية العالجية للمرضى الخارجيين ) حالة 205 عولج منهم لتلقي العالج،

سوء التغذية  حالة من حاالت 249موجودة في المستشفى. يتم عالج ومتابعة  SAMحالة من حاالت  60ل بينما ال تزا

 .(OTP)برنامج الـ بدون تعقيدات في المخيم من خالل  (SAM)و  (MAM)الحاد المتوسط 

من المخيم.  الحقطفل في سن المدرسة في عدة م 4،000يتم توفير برامج تعليمية غير رسمية لحوالي  التعليم: •

لتوسيع مراكز التعلم الستيعاب مستمرة  دكما أن الجهوطفال  جلسات التعلم الذاتي في المخيم.  750يحضر حوالي و

. 2019مايو  أيار/طفل بحلول منتصف  6،000والوصول إلى  2019أبريل  نيسان/طفل بحلول منتصف  3،000

اجاتهم التعليمية، يجري تقييم مشترك لتحديد عدد األطفال أفضل لعدد األطفال في سن المدرسة واحتي وفي سبيل فهم

 .سنة19إلى  6عمر من 

 

 التمويلجمع 

 24على مدار هناك حاجة ملحة للتمويل لمواصلة التدخالت الصحية والتغذوية في المخيم ودعم عيادات صحية ثابتة  •

ساعة  24نقطة طبية ثابتة على مدار باإلضافة ل ، التوسعوفي  7و  5و  1 رقم الحقفي المأيام األسبوع  طوالساعة 

الملحق في  الفحصوما بعد  فحصخدمة الو( في منطقة االستقبال، طبية بالمناوبةفرق  أربعة)تديرها  أيام األسبوع طوال

إلى جميع المناطق الفاعلة الدعوة إلى وصول الجهات الصحية كما تتم . الثاني والسابعملحقين وفريق طبي متنقل لل األول

 .أجانب، بما في ذلك في المناطق التي تستضيف فيهاالتي تم تحديد االحتياجات الصحية العاجلة 

مليون دوالر أمريكي لدعم  27لسكان المخيم توفير مبلغ إضافي قدره  قدم المساعداتتتناشد وكاالت األمم المتحدة التي  •

تكون قادرة على مواصلة لالمأوى والمساعدة للقادمين الجدد المحتملين  زيادة توافر من حيث احتياجات السكان الحاليين

بما في ذلك حماية الطفل والعنف  -والحماية  مياه واإلصحاحجهود المساعدة لتلبية االحتياجات الغذائية والصحية وال
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  المبادئ على ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنساني نشاطاتال وتنسيق حشد على )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب يعمل

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 األرواح ينقذ التنسيق

 

 سورية: اإلستجابة اإلنسانية في مخيم الهول

 

 2019مارس آذار/ 15تاريخ  حتى 8تحديث رقم 

تتواصل المنظمات غير الحكومية وواالحتياجات الغذائية لسكان المخيم في األشهر المقبلة.  -على النوع االجتماعي القائم 

في شمال شرق سوريا مع المانحين لطلب تمويل إضافي باإلضافة إلى المرونة المستمرة إلعادة توجيه األموال 

 الموجودة.

ماليين دوالر لدعم قطاعات الحماية والمأوى  أربعة( بتخصيص SHFلصندوق اإلنساني السوري )حشد التمويل لتم  •

كذلك لتخصيص إضافي لالستجابة لحالة الطوارئ. بالنظر  SHF كما يعد الـ. المياه واإلصحاحو والمواد غير الغذائية

يعيد الشركاء في المجال اإلنساني توجيه لذلك حجم االحتياجات.  يا  ، سيغطي ذلك جزئتوفرإلى محدودية التمويل الم

 من الموارد الالزمة في جميع القطاعات. بمزيد وهناك حاجة لتجديدهاالموارد الحالية لالستجابة لحالة الطوارئ. 

 

_______________________________________  
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