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  الوضع االنساني

في  ا  شخص 70،480 يقيممارس، آذار/ 20 تاريخ حتى •

مخيم الهول، غالبيتهم من النساء واألطفال. وصل في وقت 

، إضافيينشخص  2،000 ،مارسآذار/ 20متأخر من يوم 

منهم  12مات بينما كثير منهم في حالة صحية سيئة للغاية، 

إما في الطريق أو بعد وقت قصير من وصولهم إلى المخيم. 

 مارس.آذار/ 21في ا  وصل مئات األشخاص أيض

 عياء الشديداإلمعظم الوافدين الجدد عالمات تظهر على  •

ويعانون من سوء التغذية والتعب والحاالت الطبية وإصابات 

الحرب الناجمة عن شهور من األعمال العدائية وعدم 

الحصول على الغذاء أو المساعدة الطبية أو الخدمات 

ظروف  عدم توفراألساسية. وتتفاقم حالتهم السيئة بسبب 

باغوز إلى المخيم، وخاصة لألشخاص المصابين الالنقل من 

 وح خطيرة، والنساء الحوامل واألطفال.بجر

شخص  16 حيث توفي األسباب الرئيسية للوفاة،تعتبر  •

المضاعفات المرتبطة بسوء  ناجمة عن، األخير منذ التحديث 

 الجفاف واالسهال.، وااللتهاب الرئويو ،التغذية الحاد الوخيم

بشكل كبير وهناك اإلستيعابية تجاوز المخيم قدرته  •

 أراضي إضافية الستيعابمن حاجة ماسة إلى قطع 

 أماكن التجمعاتفي  يا  حال المستضافين األشخاص

الجدد الوافدين إضافة إلى المشتركة/الخيام كبيرة الحجم 

 المتوقعين.

كانون  4يشكل التدفق المفاجئ والواسع لألشخاص منذ  •

على مرافق وخدمات  ضغطا  كبيرا   2018ديسمبراألول /

، بما في ذلك المراحيض والحصول على واإلصحاحالمياه 

 أولوية رئيسية. اإلصحاح مما يجعل زيادة استجابةالمياه النظيفة، 

محافظة الحسكة الستيعاب جميع من يحتاجون  مشفىفي  محدودية القدرةلصحية مثقلة، مع ال تزال أنظمة اإلحالة ا •

 50و  40بين  دخول فوري إلى المستشفىيقدر عدد المرضى الذين يحتاجون إلى إذ إلى رعاية صحية متخصصة. 

 مريضا .

ر غير  كثيرة تحدياتيواجه العديد من النازحين  • متعلقة بالصحة والحماية، حيث تتطلب حاالت عديدة من القُصَّ

مستدامة بما في ذلك رعاية التوليد في صحية المصحوبين بذويهم والمسنين والنساء الحوامل والمراهقات خدمات 

 ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى خدمات متخصصة.األشخاص باإلضافة إلى  ،حاالت الطوارئ

الذين يقدمون خدمات الصحة  للشركاء، خاصة بالنسبة تحديا  األجانب يشكل الوصول المنتظم والمستدام إلى  •

 .نازحينوتوفير الرعاية لل ا  منتظم تواصال  والحماية التي تتطلب 

، مع المؤقت الصور مركزغالق تدور النقاشات حول إغوز إلى الهول، امع نقل معظم األشخاص مباشرة  من الب •

إلى  الصحية خيام الخدماتواثنين من  واإلصحاح، ومرافق المياه الخيام كبيرة الحجم، مثل الموارد المتاحةنقل 

 مخيم الهول.

 شخص إضافي. 15،000، ويقدرون اآلن وصول األرقام المخطط لهابمراجعة  اإلنسانيونيقوم الشركاء  •

90% 

 نساء وأطفال
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 اإلستجابة اإلنسانية

لوافدين الجدد وإجراء عمليات تسليم األغذية ل الجاهزةالوجبات تقديم  اإلنسانيونيواصل الشركاء  األمن الغذائي: •

فترة انتظار ، ومع شهر حزيران/يونيوالغذاء سيكون في  إمدادأن انقطاع قطاع الغذاء الشركاء في  يتوقعبانتظام. 

 .لتمويلمن ا هناك حاجة إلى مزيد  إن فأربعة أشهر الستيراد الغذاء إلى البالد، تقدر ب

هناك حاجة إلى ففي المخيم.  يثا  هناك ثغرات خطيرة في خدمات الحماية في المناطق التي تم إنشاؤها حد الحماية: •

( WGSSsوالفتيات ) للنساء(، وخمس أماكن آمنة CFSsإضافية صديقة لألطفال ) مساحاتما ال يقل عن ستة 

خدمات شاملة للمسنين وذوي اإلعاقة في جميع مناطق المخيم. باإلضافة إلى ذلك، تحتاج مرافق المياه كزمراو

فصل الكما أن ٪ من المراحيض ال تحتوي على أقفال، 30حيث الحماية )فيما يتعلق ب كبيرإلى تحسين  حاواإلصح

هناك فريق واحد إذ  .الجديدة من المخيم( لمالحقخاصة في ا قليلة ألماكن االستحمامالتغطية و ،محدود بين الجنسين

النوع  القائم علىلعنف لرعاية حاالت اوأربعة فرق متنقلة  بانتظام في األماكن اآلمنة للنساء والفتيات،يعمل 

يتلقى حوالي لحاالت حماية الطفل. و نمتنقال انوفريق الصديقة للطفل المساحاتللعمل في االجتماعي، وستة فرق 

خدمات حماية الطفل. يواصل شركاء حماية الطفل إعطاء األولوية لتتبع األسرة ولم شمل األطفال  طفال   12،000

غير مصحوبين  ال  طف 320مارس ، تم تحديد آذار/ 19 حتى تاريخغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. 

ومقدمي أغير مصحوبين( بعائالتهم  30منفصلين و  23منهم ) 53جمع شمل ومنفصلين عن ذويهم في المخيم. تم 

في مراكز  مسؤولي المشورةطفال  غير مصحوبين بذويهم من قِبل  77مجموعه لما رعاية وتقدم ال. لهم الرعاية

 الرعاية المؤقتة.

. يتعرض ما يقدر السابعللملحق منها  200خيمة عائلية إلى المخيم ، سيتم تخصيص  1،000تم تسليم  المأوى: •

لمخاطر صحية محتملة، والحاجة ملحة  الملحق السابعشخص يقيمون في الخيام كبيرة الحجم من  10،000بنحو 

، بما في ذلك بالنسبة للوافدين الجدد طريقها إلى المخيمهناك ما يكفي من الخيام في و. عائليةلنقلهم إلى خيام 

من األراضي منحت إدارة المخيم مساحات إضافية كما . تصللشهر  حواليقد يستغرق  عضهاب، لكن متوقعينال

 تركيب الخيام كبيرة الحجم.هذا ويتواصل المخيم.  الملحق الثامن فيإلنشاء 

مصباح  5،000هناك بينما طفل  24،000واصل الشركاء توزيع مجموعات المالبس على  المواد غير الغذائية: •

الحالية: األلواح  لثغراتتشمل اوبطانية.  24،000 ا  . يوزع الشركاء أيضفي طريقها إلى المخيم للطاقة الشمسية

، والناموسيات، والمالبس الصيفية لألطفال، والمراوح الشمسية، وما ال يقل عن (3،000البالستيكية )حوالي 

 .في المخيم لبية احتياجات السكان الحاليينمصباح شمسي لت 3،500

، الحكمة والحياة، بكامل طاقتهما ويتم تكريسهما لتلبية احتياجات يعمل مستشفيا اإلحالة في المحافظة الصحة: •

يتضمن نشاء مستشفى ميداني ، والعمل قيد اإلنجاز إلإضافيةتوسعة النازحين في مخيم الهول. هناك حاجة ماسة إلى 

بتسليم األدوية واإلمدادات والمعدات  الشركاء في القطاع الصحيسرير. باإلضافة إلى ذلك، قام  50إلى  20 ما بين

عالج( على حالة  67،700 الكافية لـتشمل اإلمدادات )وخدمات الرعاية الصحية في المخيم.  القائمين علىألولئك 

ية واألدوية لعالج األمراض المعدية وغير مجموعات الصدمات، ومجموعات أمراض اإلسهال، والمضادات الحيو

، وأجهزة األشعة السينية المحمولة وأجهزة التابعة لها والشاشاتالقلبية الصدمة المعدية. تشمل المعدات أجهزة 

أحد الشركاء بدأ ما كعبر الحدود. المساعدات قياس السكر في الدم. تم تسليم بعض هذه اإلمدادات من خالل عمليات 

الخدمات من لتوسيع مع شريك آخر  ويعمل ،منطقة التوسعتشغيل مرفق صحي ثابت داخل بفي القطاع الصحي 

مارس آذار/ 20في  لقاحالبدأت حملة للرعاية الصحية األولية في بداية األسبوع المقبل. وقد  إنشاء مركز خالل

 المخيم بأكمله. مستهدفة  

ا بسيط ا )لحام الباب واألقفال( 30، تتطلب ا  في الملحق السابعمرحاض 188 يوجد :واإلصحاحالمياه  •  ،٪ منها إصالح 

للمياه. في الملحق  نا  خزا 39( و مرحاضا   14مما يبقي ثغرة تقدر بـ ) مرحاضا  أضافيا   256 تركيبالشركاء ب وتعهد

 96)ال تزال هناك فجوة تبلغ  مرحاضا  مطلوبا   228من أصل  ضافيا  إمرحاضا   132الشركاء ببناء تعهد  الثالث،

 312((. هناك حاجة إلى ا  شخص 50 لكلمرحاض واحد أي لطوارئ )لالنسبة النموذجية إلى  لوصولل ا  مرحاض
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(. ا  شخص 20 لكلمرحاض واحد أي مرحلة االستجابة الثانية )النموذجية لمعايير الللوصول إلى  يا  إضافا   مرحاض

ويقومون  منطقة توسع الملحق الخامسبتركيب مراحيض وخزانات مياه في ا  في غضون ذلك، يقوم الشركاء أيض

حملة للتوعية بالنظافة، ونقل هذا وتستمر  مرحاضا . 425 طاقته االستيعابية، التي تبلغ الملحق الجديد الثامنبإعداد 

 مكافحة األمراض المعديةتوقفت أنشطة  بينماي المخيم المياه بالشاحنات وكذلك تنظيف المراحيض وجمع القمامة ف

 مارس، في انتظار شريك جديد لتوليها.آذار/في منتصف 

يعمل القطاع على توسيع الفرق التي تجري فحوصات سوء التغذية من خالل تدريب العاملين الميدانيين  التغذية: •

لألطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات  (MUAC) المحيط ألوسط الذراع العليا على فحص

أشهر معرضين للخطر بشكل خاص،  ستةواإلحاالت إلى مرافق متخصصة. يُعتبر األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 سوء تغذية حاد وخيم حالة 15ومن المزمع توسيع خدمات المشورة للرضاعة الطبيعية في المخيم بأكمله. تم تحديد 

(SAM) الثغرة الكبرى قائمة بقى وتإلى مستشفى الحكمة.  ا  جميع همالوافدين الجدد، تم نقل بينهذا األسبوع ل خال

 (.CMAMمجال سوء التغذية الحاد الوخيم والمتوسط ) التغذية في المخيم وفيقطاع نقص الفاعلين في في 

الوصول إلى الوافدين الجدد من خالل جلسات لتعزيز عملها وتقوم الفرق بتوسيع نطاق  :اليافعينتطوير ومشاركة  •

 ا  . باإلضافة إلى ذلك، تجري الفرق أيضلليافعات واليافعينالوعي والنظافة وأنشطة المهارات الحياتية، خاصة 

المدني. هناك حاجة في العمل المشاركة والتماسك االجتماعي مقدرتهم على أنشطة رياضية من أجل التنمية لتقييم 

والشباب من  يافعين( لدعم الالملحق السابع والثامن) ثا  المنشأة حدي الحقفي الم يافعينصديقة لل مساحاتشاء إلى إن

 خالل أنشطة منظمة.

لعدة أنشطة للنقد مقابل العمل، بما في ذلك خدمات إصالح الخيام، وإدارة النفايات  التحضيريتم  النقد مقابل العمل: •

 والتدريب المهني من خالل المراكز المجتمعية المحلية. ،للذباب الرملي المبيدات واألبخرة لمحافحةورش الصلبة، 

أولئك الذين يصلون إلى المخيم، يضطلع الشركاء بتوعية إضافية بشأن  حاالت الضعف بينبالنظر إلى مستوى  •

 .تدابير االستغالل واالعتداء الجنسي

 جمع التمويل

إضافي أمريكي مليون دوالر  27الحصول على  ،المخيملسكان  اتالمساعددم التي تق، األمم المتحدة منظماتتناشد  •

تكون قادرة على لو ،للقادمين الجدد المحتملين اتزيادة توافر المأوى والمساعدولدعم احتياجات السكان الحاليين؛ 

بما في ذلك حماية الطفل والعنف  -والحماية  واإلصحاح والمياهلتلبية االحتياجات الغذائية  اتمواصلة جهود المساعد

تواصل المنظمات غير وتاألشهر المقبلة.  خاللواالحتياجات الغذائية لسكان المخيم  - على النوع االجتماعيالقائم 

إلعادة توجيه تواصلة الحكومية في شمال شرق سوريا مع المانحين لطلب تمويل إضافي باإلضافة إلى المرونة الم

 .التمويل المتواجد حاليا  

لدعم قطاعات الحماية  أمريكي ماليين دوالر أربعة( بتخصيص SHFتم تعبئة الصندوق اإلنساني السوري ) •

كذلك لتخصيص إضافي  SHFيعد الصندوق اإلنساني السوري . المياه واإلصحاحوالمأوى والمواد غير الغذائية و 

يعيد وحجم االحتياجات.  ا  ، سيغطي ذلك جزئيلمتوفردية التمويل ابالنظر إلى محدوولالستجابة لحالة الطوارئ. 

إلى هذ الموادر سوف تحتاج والشركاء في المجال اإلنساني توجيه الموارد الحالية لالستجابة لحالة الطوارئ. 

 القطاعات. كافةتجديدها بمزيد من الموارد الالزمة في 

________________________________________ 

 .الميدانيالوضع  وفق التالي بمجرد توفر معلومات جديدة أو ما يبررها التحديث العاجلإصدار  سيتم

تنسيق الشؤون اإلنسانية في سوريا، األمم المتحدة ل ، مكتببمكتال مديرلمزيد من المعلومات، اتصل بـ سمير الهواري، نائب 
elhawary@un.org 


