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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 

 بيان مشترك
  في مخيم الهولحول تدهور الوضع األمني 

ا، والمنسق اإلقليمي للشؤون يزالشؤون اإلنسانية في سوريا، عمران رلمنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق ا
  سانية لألزمة السورية مهند هادي اإلن

 
 

 2021 يناير/كانون الثاني 21مشق وعمان، د
 

والمنسق اإلقليمي للشؤون  ،  ايزالسيد عمران ر  ،سوريافي  أعرب المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية  
عن قلقهما البالغ إزاء تدهور األوضاع األمنية في مخيم الهول شمال  ،السيد مهند هادي السورية،اإلنسانية لألزمة 
 شرق سوريا. 

 
أصيب شخص  كما ومن سكان المخيم.    12يناير، تلقت األمم المتحدة تقارير عن مقتل  كانون الثاني/   16و    1بين    إذ أنه 

تشير األحداث المقلقة، التي أودت بحياة السكان السوريين والعراقيين، بما في  وهجوم عنيف.    إثرح خطيرة  آخر بجرو
 بشكل متزايد في مخيم الهول.   ال تحتملذلك الجئة عراقية واحدة على األقل، إلى بيئة أمنية 

 
أكثر من كما أن . نسمة  62,000من مع ما يقرب  في سوريا داخليا  يعد مخيم الهول أكبر مخيم لالجئين والنازحين  

 هم من النساء واألطفال.  -الذين فروا إلى المخيم طلبا  للحماية والمساعدة اإلنسانية  -في المائة من السكان  80
 
خسارة مأساوية في األرواح فحسب، بل إنه يعرض  ال يمثل االرتفاع األخير في أعمال العنف بين سكان المخيم  إن

والخدمات اإلنسانية الحيوية بأمان   اتمواصلة تقديم المساعد لخطر قدرة األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني 
ة  الرعاي   تشملإلى السكان. تقدم األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني مجموعة من المساعدات إلى مخيم الهول  

؛ التغذية؛  الشخصيةالمواد الغذائية والنظافة  توزيع ؛ مأوى؛ المواد غير الغذائيةالماء؛ الاألولية؛ ئة ورالطاالصحية 
 والحماية.  

 
أهمية قصوى وحثوا جميع األطراف  ذاتفي مخيم الهول   الفرادا  هوالسيد هادي على أن سالمة ورفا يزاأكد السيد ر

المعنية على ضمان حماية سكان المخيم والعاملين في المجال اإلنساني على حد سواء. كما يؤكدون على الحاجة  
مستنيرة حلوال  يعيش في المخيم، مشيرين إلى أن هذه الحلول يجب أن تكون  فردالملحة إليجاد حلول دائمة لكل 

 وطوعية وكريمة. 
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