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  سورية: اإلستجابة اإلنسانية في مخيم الهول

 2019مارس آذار/  11 تاريخ حتى 7تحديث رقم 

 

 الوضع االنساني

في  (داعشالدولة اإلسالمية في العراق وشمال بالد الشام )مع استئناف الهجوم على آخر جيب يسيطر عليه تنظيم  •

، انخفض عدد الوافدين الجدد إلى مخيم الهول بشكل كبير،  مارسآذار/  10باغوز بمحافظة دير الزور في ال قرية

شخص  4،000بشكل عام، تم إحضار حوالي و. الماضية ن ساعةيربع وعشراأل خاللعائلة فقط  30حيث وصلت 

ً )شخص 66،247عدد سكان المخيم مجموع  حالياً، يبلغ. آذار/مارس 7الهول منذ  مخيمإلى  أسرة(،  19،216ا

في المائة من األمهات  8و الخامسة في المائة دون سن  23غالبيتهم العظمى من النساء واألطفال، بما في ذلك 

 .الحوامل والمرضعات

واألماكن التي تجاوزت قدرتها اإلستيعابية إضافية على الموارد  تسببت بضغوطفي حين أن التدفقات األخيرة قد  •

ً في العراء مقيمة  ال توجد عائالتفإنه  داخل المخيم التجمعات في مناطق  اً جديد اً وافد 13،750 إيواء، حيث تم حاليا

 .أو الخيام كبيرة الحجم المشتركة

ً عمليات كما  • ستضافة لتتمكن من ادس السا الملحقمنطقة مفاوضات لتوسيع وكذلك الللمخيم  توسيعتجري حاليا

أراضي  وهناك حاجة لتوفيرالموقع في األيام الثالثة المقبلة.  تقييممن المتوقع االنتهاء من و؛ إضافيين عائلة 4،000

 .والخيام كبيرة الحجم التجمعات المشتركةمناطق  المقيمين حالياً في األشخاص إليواءإضافية 

 اً ، ال تزال االحتياجات األكثر إلحاحتستمر بالتوسعحتى اآلن، والتي  بذلتلرغم من جهود اإلغاثة الهائلة التي با •

 هناكووالتعليم.  -وخاصة الصرف الصحي وإدارة النفايات  - واإلصحاحوالحماية والمياه  والصحة المأوىمتعلقة ب

 ً  .في المخيم، وجميعهم بحاجة إلى فرص التعلم األساسيةطفل في سن المدرسة يقيمون  25،000ما يقرب من  حاليا

 

 األثر اإلنساني

ئك الذين وصلوا إلى المخيم مقارنة بأولإلى الهول  اً خرلوحظت بشكل واضح الحالة البدنية السيئة للغاية للوافدين مؤ •

أو في الطريق،  سواء،  مارسآذار/ 9 شخصاً لغاية 113 غ عنهافي األسابيع السابقة، حيث بلغ عدد الوفيات المبل  

بثلثي الوفيات من األطفال دون سن الخامسة يقدر عدد  .أو بعد اإلحالة، بعد الوصول بوقت قصير إلى المخيم

بشكل رئيسي من انخفاض حرارة الجسم أو االلتهاب الرئوي أو الجفاف أو األمراض الوفيات وكانوا يعانون 

 المرتبطة بسوء التغذية.

ونطاق الطوارئ الصحية خاصة لضغوط كبيرة نتيجة حجم والخدمات  فحص الصدمةت خدماوقد تعرضت  •

؛  مارسأذار/  11و  7حالة طبية طارئة بين  75مع تحديد أكثر من  لدى وصول الوافدين إلى المخيم،االحتياجات 

 مخيم الهول. لداخ ينإلى مستشفى الحياة، بينما تمت معالجة الباقي 10منهم إلى مستشفى الحكمة، و  39أحيل 

ً طفالً في المستشفى حا 72يتم عالج حوالي  • ، بينما هناك حاجة سوء التغذية الحادبسبب المضاعفات الناجمة عن  ليا

ً ماسة إلى سيارات اإلسعاف لدعم نقل أكثر   إلى مستشفيات اإلحالة. اإلصابات إلحاحا

بعائالتهم منهم طفالً  45عن أسرهم، حيث تم لم شمل  ينمنفصلالمصحوبين أو الغير  منطفالً  250حاليًا ، تم تحديد  •

في مراكز الرعاية عنهم منفصلين  طفالً غير مصحوبين بذويهم/ 54أو مقدمي الرعاية لهم. يوجد ما مجموعه 

 المؤقتة في المخيم.
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 اإلستجابة اإلنسانية

 166. وإجماال، تم تركيب التوزيع/التركيبعمليات مع استمرار  إلى المخيمعائلية خيمة  1،285أمس وصلت  •

وصول المزيد  مع توقعبالكامل  ولةمشغ وكلهاأقسام مختلفة من المخيم؛ في  خيام جماعية 7خيمة كبيرة الحجم و 

في  إليواء األشخاص المتواجدين، وهو ما يكفي عائليةخيمة  6،000إلى  اً خالل اليومين المقبلين. هناك حاجة حالي

 هناكو. وافد جديد متوقع وصولهم 7،000كبيرة الحجم، باإلضافة إلى حوالي  والخيام المشتركةالتجمعات مناطق 

إلى الهول خالل األسبوعين المقبلين. وبالتالي، هناك يتوقع وصولها خيمة  4،400 منهاخيمة،  5،100 خطة لتزويد

ل قطاع المأوى مع جميع الجهات يتواصكما . من الوافدين حاجة إلى خيام إضافية، خاصة في حالة وصول المزيد

ً الفاعلة المحتملة لسد ا  .لثغرات حاليا

االستجابة مع توقع وصول المزيد قريباً؛ كما  ضمن خطة شمال شرق سوريةتم نقل اإلمدادات الصحية جواً إلى  •

من  مختلفة مواقعواالستقبال وكذلك في  ياألمنالفحص في جميع مناطق  الخدمات الصحية الطارئةيتم توفير 

سنة  15من األمهات الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن  2،044إلى حوالي حتى اآلن المخيم. تم الوصول 

 من خالل االستشارات الطبية وفحص سوء التغذية.

ً مرحا 160 يتواجديجري نقل المياه بالشاحنات، في حين  • منطقة جاهزة لالستخدام في  استحمامغرفة  80و  ضا

كما للنفايات.  حاوية 30خزان مياه و  50شخص، كما تم تركيب أكثر من  8،000يستفيد منها ، و الملحق السابع

 وتتطلب المزيد من التوسع.قائمة مشكلة  تبقىبدأت عمليات التنظيف رغم أن إدارة الصرف الصحي 

التأخيرات الناجمة مارس بعد أذار/  11بدأت عمليات توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية الشهرية في المخيم في  •

مساعدات ساخنة و اتتزويد الوافدين الجدد بوجب اإلنسانيونعن التدفق المفاجئ للوافدين الجدد. يواصل الشركاء 

بدأ وشتوية حتى اآلن. المالبس ماً العا 15طفل دون سن  21،000، حيث تلقى ساعدات فصل الشتاءغير غذائية وم

مدفأة  500 مدفأة وسيتم توزيع 800 إضافة إلى،  مارسأذار/  10لتدفئة في امن وقود  للمرة األخيرةتوزيع ال

 .أخرى

حتى اآلن، يقدم فريقان صحيان متنقالن وعيادة خارجية واحدة خدمات فحص التغذية في المخيم مع ثالثة فرق  •

ً متطو 30سيتم تدريب وأخرى سيتم إنشاؤها خالل األسابيع المقبلة؛  األطفال وتحديد  كشف  للمساعدة في عا

المشورة لتزويد األمهات المرضعات باألم والطفل خاصة بالمصابين بسوء التغذية . هناك حاجة ماسة لمناطق 

 بشأن الرضاعة الطبيعية.

الفحص  حماية الطفل على مدار الساعة طوال األسبوع الوافدين الجدد إلى منطقة االستقبال/طوارئ يدعم فريق  •

التوعية عمل مكاتب كما تالحماية المتكاملة على مدار الساعة في جميع أنحاء المخيم. طوارئ فرق بينما يتم تعبئة 

 االستقبال.نطقة المنشأة حديثًا وكذلك في م مناطق الملحق الخامس والسابعالحماية في  حول

 994تحديد  طفل وتم 1،000 حوالي فصول دراسية تستوعبتستخدم كخيام  8بشكل عام، يوجد اآلن ما مجموعه  •

ً عام 19و  6تتراوح أعمارهم بين  طفالً  برنامج التعلم الذاتي. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة لزيادة الستفادة من ل ا

 العدد الكبير من السكان في سن المدرسة في المخيم. لدعم القدرة االستيعابية للتعليم الطارئ

 

 التمويلجمع 

دوالر لدعم قطاعات الحماية والمأوى والمواد غير  يونمل 4خصيص عبر تتم تعبئة الصندوق اإلنساني السوري  •

ً والمياه واإلصحاحالغذائية  توجيه الموارد  اإلنسانيونيعيد الشركاء وفقط حجم االحتياجات.  . هذا يغطي جزئيا

في كافة بمزيد من الموارد الالزمة  م الصندوقوهناك حاجة لتجديد دع هذه. الحالية لالستجابة لحالة الطوارئ

 .القطاعات اإلنسانية
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. لمزيد من المعلومات، اتصل بـ حسبما يقتضي الوضع الميدانيبمجرد توفر معلومات جديدة أو  المقبلتحديث السيتم إصدار 
Hedinn Halldorsson  ، ةاإلنسانية في سوريتنسيق الشؤون األمم المتحدة لمسؤول اإلعالم، مكتب ،

hedinn.halldorsson@un.org 

 

 

 


