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  ةاإلنساني ةستجاباال :سوريةال العربية الجمهورية
 الهول خيمم في

 2019 ليويو /تموز 5 لغاية - 5 رقم الحالة تقرير
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أيار/مايو 30 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
 .المقبل في مطلع شهر آب/أغسطس وسيصدر التقريرشهريًا  الهول مخيم عن الحالة تقارير تصدر .2019تموز/يوليو  1لغاية 

 
 األحداث أهم
 
 .في المئة 90بينهم عن ؛ تزيد نسبة األطفال والنساء أسرة 19.824شخصًا أو  70.097 الهول مخيم سكان عدد بلغ ،حزيران/يونيو 26 لغاية  •

طفيفة الزيادة الالتوزيع، و  تحديث بياناتنتيجة لشخصًا  73.782والبالغ منذ أربعة أسابيع الرقم المسجل ن عداد سكان المخيم عانخفاض في أ حدثوقد 
 محافظة الرقة.إلى السوريين وعودة مئات النازحين  ،إلى بلدانهم األجانبفي عودة 

. مجموعة من الخدمات واألنشطة في المخيمبتقديم  -وكاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات اإلنسانية  - في المجال اإلنساني كاً يشر  35 يقوم •
كمية  عدوالنظافة والمأوى والتعليم. ت   المياه واإلصحاحالحماية والصحة و قطاعات كما هو الحال في ، كبيرة في جميع القطاعاتاالحتياجات ال تزال 

 تحديات.من بين الة، والخدمات الصحية المحدودة مالئمة المياه، وظروف النظافة الصحية السيئة، وعادات التغذية غير الجودو 
عتبات الطوارئ  جاوزم يتم ت. ومع ذلك، لاإلسهال الحادحاالت في  كبيرةسوء التغذية الحاد، وزيادة حاالت شهد الشهر الماضي زيادة طفيفة في  •

 اسفير.معايير  متوافقة معجهود المساعدة  ال تزالالكلية و 
. ال تعمل أي من هاداخلب، وتقدم الرعاية للمرضى 7و 4و 1 مالحق األول والرابع والسابعال، في المخيم فيتعمل اآلن ثالثة مستشفيات ميدانية  •

وتأخر  ،التوظيف، والموافقات على التراخيصالمتعلقة ب باالضافة إلى الصعوباتالمستشفيات بكامل طاقتها، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود بنك دم، 
 .الملحق األولفتح بنك دم في  جري اآلنالمعدات الطبية، مما يؤثر على عدد ونوع العمليات الجراحية. يوصول 

ن كان بوتيرة أبطأ من المخططالملحق السابع إلى الملحقين السادس والثامن نقل سكان المخيم من  حالياً  يتم • الذين تم  ،بعض النازحين قام. له ، وا 
. وينبغي أن يسهل موقع التوزيع المنشأ حديثًا الملحقين السادس والثامنالخدمات في  نقصخيامهم إلى الموقع السابق، مشيرين إلى بإعادة  ،اً مؤخر نقلهم 

 تنتقل يوميًا، من المحتمل أن تستغرق العملية حوالي أربعة أسابيع أخرى.تقريبًا أسرة  50 حيث أنلى المساعدة ويشجع الناس على االنتقال. عصول حال
األسابيع الماضية، بينما ال يزال اآلالف يواجهون  خاللإلى بلدانهم األصلية  األطفال بعض في مجلس األمن بإعادة األعضاءعدد من الدول  قامت •

 مستقباًل غامضًا.
 8.700أكثر من  أصلالهول إلى العراق، من مخيم أسرة من  2.000إعادة أكثر من على  موافقتهاوفقاً إلدارة المخيمات، أصدرت السلطات العراقية  •

في العراق وما زال التوقيت غير واضح. يجري حاليًا تسجيل  ءنظراال. لم تتمكن األمم المتحدة بعد من تأكيد هذه المعلومات مع أسرة عراقية في المخيم
ال تزال اإلجراءات العامة و . لعودتهملم يتم تحديد موعد مؤقت  ، ولكنعدد من سكان المخيم من دير الزور حتى يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم األصلية

 لعودة النازحين وغيرهم من سكان المخيم غير واضحة.
مواطن أجنبي، من غير العراقيين أو السوريين، بشكل  11.000التي تستضيف حوالي  الحقوصول المساعدات اإلنسانية إلى الم ت إمكانيةتحسن •

منع تقديم الخدمات على مدار الساعة تو  ةثر مؤ هذه القيود مازالت  ،الليل أثناءد، خاصة في المساء و و قيتخضع ل ما زالتعلى الرغم من أنها  ،طفيف
إحدى المنظمات غير الحكومية  قد أقامت، و مالحقللوصول إلى ال ةمنح المزيد من الموافقات للجهات الفاعلة اإلنساني جري اآلنطوال أيام األسبوع. ي
 حق.مالأحد الفي  اً ثابت اً صحي اً الدولية بالفعل مركز 
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 اإلنساني لمحة عامة عن الوضع

 

 يؤدي إلى زيادةارتفاع درجات الحرارة لكن . و بسد الثغرات الجهات الفاعلة اإلنسانيةوتقوم السكان في مخيم الهول، تحسنت الظروف بشكل طفيف  مع استقرار
إلى جانب  ،اآلن أحد أكبر التحديات واإلصحاحالمياه خدمات تشكل و المياه وأمراض الجهاز التنفسي وكذلك سوء التغذية. منقولة عن طريق األمراض ال

 المخاوف المستمرة المتعلقة بالحماية.

من  أن كمية المياه التي توفرها الجهات الفاعلة اإلنسانية تتجاوز معايير اسفير وتعتبر مياه الشرب التي يتم توصيلها آمنة، فقد لوحظ عددعلى الرغم من 
جري اآلن نفسه، ي يوليو. وفي الوقتشهر تموز/ مطلعقدم النتائج في ت  وس صحاحلمياه واإلخدمات اإجراء تقييم متعمق ل ويتم اآلنالتحديات المتعلقة بالمياه. 

والصنابير  خزاناتالشاحنات وال :جميع مصادر المياه يغطيكامل رصد الكلور. كما أن االستعدادات جارية إلنشاء نظام مستويات  صدنظام قوي لر  إنشاء
حالة. تتيح  1.042اإلبالغ عن ٪ و 26 شهد األسبوع الماضي وحده زيادة بنسبةو  ،زيادة عدد حاالت اإلسهال الحاد في حرارة الصيف تسببوقد توالبيدونات. 

حاالت اإلسهال ارتفاع  مساهمتها بزيادة من بين األسباب المشتبه فيو . )البكتيريا / الفيروس( الذي يسبب اإلسهال الحاد مسبب المرضانتشار حرارة الصيف 
ة المياه واستهالك المياه من نقاط المياه المنزلية، واالفتقار إلى ممارسات ومرافق غسل اليدين سوء نوعيدرجات الحرارة وتطور البكتيريا في األغذية المستهلكة، و 

وقد ة. نظيفالغير البيدونات )الذباب(، والثلج الملوث من الباعة أو األمراض في جميع أنحاء المخيم، وعدم كفاية النظافة حول المراحيض، ووجود ناقالت 
التعامل  منعمرة عن المستوى المسموح به. وقد نصحت األمم المتحدة إدارة المخيم ب 100يزيد بمقدار  ثلجارات المعملية الحديثة أن تلوث الأظهرت نتائج االختب

مستلزمات مجموعة من  61تخزين اإلسهال، في حين تم  عالجسيتم إنشاء زاويتين لإلماهة الفموية في األسابيع القادمة لدعم و . على الفور الثلج عةبامع 
رسال بشكل مسبق الكوليرا  عالج المخصصة لفصل سيتم فتح زوايا إضافية لإلماهة الفموية. المساعدة و قرص كلور إلى المخيم.  150.000في القامشلي وا 

 توزيع المراوح القابلة إلعادة الشحن والناموسيات والمالبس الصيفية. ن خاللالصيف مستمرة، م

الرابع األسبوع عن ٪ 19بنسبة  اً انخفاضوهذا يمثل ؛ الخامس والعشرينالمخيم خالل األسبوع  داخلفي عشرة مرافق صحية طبية استشارة  7.065تم تسجيل 
( ٪52.5جميع الفئات العمرية ) بين الخامس والعشرينالسبب الرئيسي لالعتالل في األسبوع هو اإلسهال الحاد استشارة. ظل  8.706تقديم  الذي شهد والعشرين

زدياد. تم اإلبالغ عن حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة في األسبوع آخذة في االاالعتالل النسبية لكالهما  ، ونسب(٪38.3واألمراض الشبيهة باإلنفلونزا )
على الرغم من االنخفاض الطفيف و في المخيم. بشكل عام،  ة الرئيسية اآلنثغر . وتمثل منطقة العزل أو الحجر الصحي لألمراض المعدية الالخامس والعشرين

حاجة مستمرة لصيانة وتحديث المرافق القائمة لمنع انتشار وتوجد ، المياه واإلصحاحالسكان، ال تزال االحتياجات حرجة، خاصة فيما يتعلق بعدد في إجمالي 
يجادو عن كثب جودة المياه  رصدة إلى الحماية، وكذلك الحاجالمتعلقة بمخاطر الحد من الاألمراض المعدية و   توافر المياه. لمحدودية نظراً مصادر مياه إضافية  ا 
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متطلبات حماية الطفل شديدة بشكل خاص. كما يجب رفع مستوى الخدمات التعليمية لتلبية  ة إلىحاجال ، وت عدخدمات الحمايةكما يوجد طلب متزايد على 
( 1كبيرة. وكانت الدوافع الرئيسية للتوترات األخيرة هي: بشكل عام ال تزال الحاجة إلى الحد من التوترات في المخيم و العدد الكبير من األطفال في المخيم. 

الوصول إلى الخدمات العامة إمكانية ( عدم وجود معلومات حول 2األسرة )األوالد والرجال الذين انفصلوا عن أسرهم(؛  أفرادنقص المعلومات عن مكان وجود 
لتزويد سكان  الملحقين الرابع والسابعلحماية في عن امعلومات لتقديم ملية العودة. تم إنشاء أربعة مكاتب اإلجراءات المتعلقة بع( عدم وضوح 3 ؛يمفي المخ

جراءات  المتاحة المخيم بمعلومات عن الخدمات عن لعودة. كما تم تطوير الرسائل الرئيسية لسكان المخيم. ذكرت اإلدارة الذاتية أن المعلومات الدقيقة اوا 
 لمحتجزين ال تزال غير متوفرة وتتطلب التنسيق مع كيانات رفيعة المستوى.ا

 
 التمويل

 
 مخيم الهول.يوضح الجدول الموجز التالي متطلبات التمويل ألكبر وكاالت األمم المتحدة العاملة في 

 
 

 االستجابة اإلنسانية
 

  الحماية 
 

 االحتياجات:

المنفصلين عن و من األطفال غير المصحوبين  502بحلول منتصف حزيران/يونيو، تم تحديد ما ال يقل عن  •
رعاية البما في ذلك  ملحة،ال تزال ترتيبات الرعاية المؤقتة أسرهم ولم شملهم.  تعقبما زالوا في مراكز الرعاية المؤقتة في انتظار  77هم بين هم، منذوي

 .طويلة األجل وأمؤقتة  ، سواًء كانتالتي تم تحديدها وتدريبها بشكل صحيحالحاضنة األسر التي توفرها 
 برامجللعب، وفرص التعليم، و  المخصصة واألماكن اآلمنة ، والمساحاتالعاطفية والرفاه المتعلقة بالرعاية ال تزال هناك زيادة في الطلب على المبادرات •

دارة الحاالت و الدعم النفسي  نظرًا  ستمرارألكثر تعقيدًا. غالبًا ما تكون بعض الخدمات األكثر تخصصًا غير قابلة لالااالجتماعي األكثر تنظيمًا وا 
 .تقدرامحدودية الل

اكتمل اآلن العمل على فرز المستندات وقد المدنية المصادرة أمر بالغ األهمية. وثائق البينما يتم تسجيل المواليد والوفيات، فإن الحاجة إلى استرداد  •
 هؤالء نسخ يمتلك سوى نصف مستندات صالحة، وال 30.706البالغ عددهم  يينالعراق الالجئينمن فقط ٪ 30ما يقرب من يمتلك المتوفرة ومطابقتها. 

العراقيين. وهذا يشكل عقبة أمام األسر التي قد ترغب في العودة الطوعية إلى العراق، لكن بالنسبة لألطفال  ءاً سو كثر الوضع أمن هذه المستندات، و 
 الوثائق حيازة فإن، مبدئيةعلى الرغم من أن نيتهم و . يةحكومة العراقالفي العودة إلى الوطن من خالل أعربت عن رغبتها أسرة عراقية قد  2.000حوالي 
حديد النسب / وت، األسرية بالعالقات ةتعلقالم الحاالت بعض تعقيد فإن، النازحين السكان لجميع بالنسبة، عام بشكلو . القانونية سالمتهمل حاسم أمر

 .الوثائق ومصادرة فقدانلى إ  ت ضافض قيوداً فر األبوة وجنسية األطفال حديثي الوالدة، ي
ة، بما في ذلك الرعاية المالئمستجابة االبسبب نقص الموظفين المؤهلين والموارد الكافية لضمان  لهمالإل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة يتعرض •

التنقل، بما في القدرة على لتحسين من اإلجراءات المزيد تخاذ والوصول إلى المرافق تحتاج إلى عناية. يجب االمساعدات توزيع  كما أن طرقالمنزلية. 

 التمويل ثغرة )دوالر( المتلقى التمويل التمويل متطلبات المنظمة
 3,444,473 1,555,527 5,000,000 العالمية الصحة منظمة
 3,102,000 4,421,000 7,523,000 العالمي الغذاءبرنامج 
 1,672,927 1,907,073 3,580,000 للسكان المتحدة األمم صندوق

 8,096,985 4,903,015 13,000,000 (فياليونيسالمتحدة للطفولة ) منظمة األمم
 8,202,955 3,257,845 11,460,800 الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية
 24,519,340 16,044,460 40,563,800 المجموع

207 
عن  غير مصحوب / منفصالً  طفالً 

 حتى اآلن همشمل لمتم  ذويه
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احتياجات األشخاص تلبية لًا ، على سبيل المثال الخيام، ليس مصمماتتوزيع المساعدإن . دراجالتواصل واإل ضاًل عنفذلك توفير األجهزة المساعدة، 
 .غير المتزوجين

وكذلك الحاجة إلى تدخالت  على النوع االجتماعيال تزال هناك حاجة إلى خدمات متخصصة لمعالجة االضطرابات النفسية الناجمة عن العنف القائم  •
 لصحة اإلنجابية. مع توسع المخيم، يجب التركيز على احتياجات النساء والفتياتا لفي مجاالصحة اإلنجابية، على الرغم من زيادة الخدمات المهنية 

ضاءة وتحديد مواقع مرافق  المتمثلة في  نتهاكمنع االلزال التدخل القوي يام، ال واختيار مواقع التوزيع. بشكل ع المياه واإلصحاحإعداد المرافق وا 
 .داخل المنظمات اإلنسانية أو على المستوى المشترك بين الوكاالت أهمية قصوى، سواءً  وذواالستغالل الجنسيين 

 االستجابة:

ين في سورية تمركز مالحماية القطاع شركاء من ثالث وكاالت حماية رئيسية وثالثة  :في المخيمحماية الطفل القطاع الفرعي لمن شركاء  12يعمل  •
 .فيما بينهم للتنسيق اً أسبوعي ونجتمعيهم وخمسة من المنظمات غير الحكومية العاملة من شمال شرق سورية وعبر الحدود، و 

الشكاوى والطلبات غالبية . وتتعلق والثامنالملحقين السادس الحماية في المخيم، وتعمل الفرق المتنقلة في عن معلومات تقدم وجد اآلن أربعة مكاتب ت •
لى الخدمات، وخاصة عصول حالإمكانية ذن لمغادرة المخيم، وكذلك إ الحصول علىالواردة باألقارب المحتجزين، ومعلومات حول إجراءات العودة و 

أقاربهم أوضاع لسلطات أية إجراءات إلبالغ األسر بلم تتخذ او إجابات موحدة. تقديم األسئلة الشائعة وخريطة الخدمات لضمان أ عدت قائمة بالمياه. 
مجال  المحتجزين، وال تزال إجراءات العودة غير واضحة. يجب تعزيز جهود التواصل القطاعي مع المجتمعات وعدم االعتماد على الجهات الفاعلة في

 الحماية وحدها.
الحماية من االستغالل على  لموظفين والشركاءاذلت جهود لتدريب ب  و بين. تم تطوير المبادئ األخالقية للمتطوعين ونشرها من خالل تدريب المدر  •

االستغالل تنسيق مشتركة بين الوكاالت لمناقشة سبل تعزيز الجهود الحالية من أجل اتخاذ إجراءات وقائية ضد نشئت شبكة . وأ  واالنتهاك الجنسيين
 عقدفي جميع أنحاء المخيم من خالل الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين غير الحكومية الدولية لتعزيز  تخطط المنظماتو . واالنتهاك الجنسيين

 .حتى اآلن ثالث دورات تدريبيةأ جريت  وقدجلسات إضافية وآلية للشكاوى المجتمعية. 
 ساحتينم نشاء. ال يزال التحضير إلاألجانبستضيف ي الذيالتوسع طقةمن/قلحواحدة في الم بينها من، مالئمة للطفل ساحةم 11تعمل فرق متنقلة و •

تبع األطفال غير المصحوبين ت يزال ال. و والثامن السادس الملحقينفي  اثنتين نشاءما يتم التخطيط إلك والسابع، الرابع الملحقينفي  مستمراً للطفل  تينمالئم
تم تعزيز القدرة على استيعاب األطفال غير و . القصوى طاقتها إلىترتيبات الرعاية المؤقتة  وصلت، في حين ياتولو األ أحدوالمنفصلين عن ذويهم 

يتواصل تدريب مقدمي الرعاية، و . في مركزين للرعاية المؤقتة استحمامالمصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من خالل تركيب أربع غرف جاهزة ووحدتي 
تحسن التنسيق و من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم حتى اآلن.  207م شمل ما ال يقل عن لبما في ذلك مبادرات األسر الحاضنة. تم 

 الروابط العائلية. تأسيسإعادة /المؤقتة لتتبعوالشركاء، من خالل التسجيل الكامل لجميع األطفال في مركزين للرعاية القطاعات  قائدةبين الوكاالت 
توعية واستشارات جماعية الجلسات خالل  منالعنف القائم على النوع االجتماعي المتنقلة االحتياجات في جميع أنحاء المخيم  الحماية من تغطي فرق •

 كمياتتوزيع  تم ،. وفي حزيران/يونيووالرابع الثالث الملحقينفي  تايآمنتان للنساء والفت مساحتانوشخصية واإلسعافات األولية النفسية واإلحاالت. توجد 
والصحة اإلنجابية من العنف القائم على النوع االجتماعي الحماية من . يتم توفير خدمات النسائية النظافة مستلزماتلمناديل الصحية و ا منإضافية 

 .الملحق الرابع للنساء والفتيات في ا ةمناآلت امساحالإلى جانب والسادس والسابع  الخامس والرابع الثالث المالحقخالل فريق متنقل في 
 المياه واإلصحاح اتحضرها موظفو قطاع ،العنف القائم على النوع االجتماعي مكافحة استجابًة للثغرات التي تم تحديدها، تم تنظيم جلسة أخرى لتعميم •

 متاح أيضًا للمنظمات.على النوع االجتماعي عنف القائم حماية من الالب المتعلقةبناء القدرات كما أن والصحة والغذاء.  المواد غير الغذائيةو المأوى و 
 .ذهبن إلى المدرسةتي ال تة ومحو األمية للفتيات الالتيمهارات الحياال نظم دورات تدريبية علىتوجد مساحة للفتيات المراهقات ت •

 :معوقات وال الثغرات

رعاية المؤقتة لألطفال غير المصحوبين على توفير القدرة النقص  على سبيل المثال،التي سبق تحديدها ال تزال قائمة؛  معوقاتوالات ثغر بعض ال •
 األجانبالذي يستضيف  منطقة التوسع/والحواجز اللغوية وطرق الوصول المستمر إلى الملحق ،مصادرة الوثائق الشخصيةو  ،والمنفصلين عن ذويهم

 لتقديم مساعدة موحدة في جميع أنحاء المخيم.
المحترفون بتنفيذ تدخالت متخصصة، مثل أكثر االحتياجات إلحاحًا هي أن يقوم و  ،الحمايةقطاع  خدماتو ال تزال هناك حاجة مستمرة لتعزيز وجود  •

دارة حاالت الدعم النفسي واالجتماعي وحماية الطفل و  نزوح  حالةب ؤتنبفي ظل ال. مل معهااعالعنف القائم على النوع االجتماعي وتحديد اإلعاقة والتا 
نشاء توجدطويلة ومعقدة،  ن خالل أنظمة التدخل. قد يتم سد هذه الفجوة م حاجة إلى موظفين محترفين قادرين على تدريب وتوجيه المتطوعين وا 

 وزيادة الوجود اإلنساني العام في القامشلي. ينخارجيبموظفين إضافيين  االستعانة
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القامشلي على دخول المخيم في أي يوم، يجعل التنسيق والتفاعل  فيمحدد من موظفي األمم المتحدة  في ضوء قدرة عددالحالي،  الموقف األمني •
 بعض األحيان.صعبًا في 

زيادة بهدف أو التفاعل مع النساء والفتيات  على النوع االجتماعيلعنف القائم ل تصديال تبين أن، معينة مالمح سكانيةبالنظر إلى في ظروف معينة و  •
ثبت أن استخدام الصحة اإلنجابية كنقطة دخول و معقد بسبب المعايير االجتماعية التقليدية. أمر الوقاية واالستجابة األمور المتعلقة بالوعي والتوعية ب

 الحواجز.هذه هو الطريقة األكثر فعالية للتغلب على 
األطفال  ن فيهمبم -بما يتماشى مع القانون الدولي  -نب االتعامل مع حاالت األج بشأنال يزال غياب سياسة واضحة ومزيد من التوجيه الداخلي  •

 دد يشكل تحديًا كبيرًا.غير المصحوبين بذويهم في السياق المح
 .اإلدارةالمتعلقة بقضايا اللى معلومات وحماية البيانات و عصول حتحدي ال •

 

 الصحة 

 االحتياجات: 

يزال توفير المساعدة الصحية الكافية على الرغم من تحسن الخدمات الطبية وجودة الخدمات الصحية؛ ال  •
عتماد على مستشفيات خارج المخيم اال يستمر، اتالقدر ونظرًا لمحدودية الخدمات الحالية.  الضغط الشديد على لسكان المخيم بأكمله يمثل تحديًا في ظل

 .الحاالت الحرجة التي تحتاج إلى رعاية متطورة وتمت إحالتها عالجل
 .المناقشات جاريةال تزال لعزل أو الحجر الصحي للمصابين باألمراض المعدية. هناك حاجة إلى مناطق ا •

 ستجابة:اال

سيارات  5ونقطة طبية،  12و، طعيمشهد الشهر الماضي تحسنا في الخدمات الصحية واالستجابات الطبية. يعمل اآلن في مخيم الهول فريقان للت •
لحاالت سوء التغذية المعقدة،  استقرارومركز  ،لوالدة الطبيعيةلعيادات  3و، داء الليشمانيا فيفريقان متخصصان و ، متنقالً  اً طبي اً فريق 18وإسعاف، 

 ميدانية.مستشفيات  3باإلضافة إلى 
القيصرية، األمراض  الوالدة ل خمسة مستشفيات اإلحالة في حاالت مثل العناية المركزة، سوء التغذية الحاد، الجراحة الكبرى، الحروق،قبتسخارج المخيم، ت •

 وأشعة الثدي. ،العصبية، األمراض الرئوية
إجمالي بلغ . هاوعالج حالة 19 التحقق منحزيران/يونيو، وتم شهر في  حالة يشتبه في إصابتها بداء الليشمانيا 360حو تم تقديم استشارات طبية لن •

بمرض  افي إصابتهشتبه ي، تم اإلبالغ عن ثماني حاالت أيضاً  في حزيران/يونيوو . 1.155مارس أذار/التي عولجت منذ  عدد حاالت داء الليشمانيا
 .السل

 .قيد اإلعدادان تخر توجد نقطتان أ، و 8و 6 ، وهيثابتتان في المراحل الجديدة صحة تعمل نقطتا •
تشغيل مركز  من المفترضأو مستشفى الحياة في الحسكة.  حق األولالمليتم إحالة األطفال المصابين بسوء التغذية إلى مركز التغذية العالجية في  •

 .يوليوتموز/بحلول منتصف  الملحق الرابعجديد يعالج األطفال المصابين بمضاعفات سوء التغذية الحاد الوخيم في  استقرار

 :معوقاتوال الثغرات

اآلخران الحاالت الحرجة التي تحتاج إلى رعاية  بلتقسالعمليات الجراحية، بينما يبإجراء واحد من المستشفيات الميدانية الثالثة في المخيم يقوم مستشفى  •
 الثالث بحاجة إلى الدعم الفني واللوجستي.وال تزال المستشفيات وكذلك الحاالت األقل إلحاحًا.  ،فورية

 .كبيراً  تحدياً  هاونقل حاالت الطوارئ من إلى المالحق يمثل وصول سيارات اإلسعاف •
اتجاه تصاعدي، حيث يمثل األطفال  ويوجد. 25إلى األسبوع  14بين األسبوع في الفترة من اإلسهال الحاد إصابة بحالة  7.700تم اإلبالغ عن  •

تهديدًا للصحة العامة للسكان والموظفين العاملين في المخيم. اإلسهال الحاد حاالت ٪ من إجمالي عدد الحاالت. تشكل هذه الزيادة السريعة في 54.2
 .وعالجه اإلسهال لمرضستجابة االلنظافة مستمران، وتم تعزيز ل الترويجالتدريب و 

 .قريباً  الملحق األول ينبغي فتح بنك دم في و على عدد وأنواع العمليات الجراحية التي تتم في المستشفيات الميدانية.  اً يؤثر غياب بنك الدم سلب •

26٪ 
حاالت اإلسهال الحاد في في زيادة نسبة ال

 2019األسبوعين األخيرين من حزيران/يونيو 
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  الغذائي األمن 

 :االحتياجات

 الغذائية والحصص ،المطبوخة الوجباتمن بينها  ،متعددة تكميلية بطرق الغذائية االحتياجات تلبية يتم •
 الطازجة والخضروات األغذية توفر من الرغم علىو . والخبز الشهرية الغذائية والحصص ،لألكل الجاهزة

 .ةالغذائي همتنظمأ تنويع من المخيم سكان من اً كبير  اً عدد يمنع رئيسياً  عائقاً  شكلي الشرائية القوةضعف  إنف ،قاسو األ في

  ستجابةاال

 توفير وكذلك ،التسجيل بعد أيام خمسة حتى تكفي لألكل جاهزةغذائية  حصص توفير مساعدة:ي خط خالل من المخيم سكان جميع إلى الوصول يتم •
 .يومياً  الخبز تقديم يتم ذلك، إلى وباإلضافة. يوماً  30 لمدة تكفي شهرية غذائية حصص

بالفعل. ويتم اآلن تسليم المواد الغذائية في نقطة التوزيع  عملتوقد اكتمل عدد موظفيها وأصبحت  خامسالملحق ال في ثانية توزيع نقطة افتتاح تم •
  .التوزيعقصير مدة ت بهدفالجديدة 

 . رغيفاً  2.801.688 يبلغ 2019ايار/مايو  31إلى  2018ديسمبر كانون األول/ 4 في الفترة منإجمالي عدد أرغفة الخبز الموزعة  •
من الخبز. يلوغرامًا ك 690.394، تم توزيع حوالي نفسها في الفترةو حصص غذائية شهرية. على أسرة  20.500 حصلتيار/مايو، أ شهر في •

التعليق األخير للمساعدة تأثير ة لتخفيف غذائيحصص الالزيادة  تحزيران/يونيو. تم 25إلى  20 في الفترة مناستمرت دورة توزيع األغذية الشهرية و 
توزيع الحصص الغذائية الجاهزة لألكل على  وال يزالمخيم عن شراء األغذية الطازجة من السوق. إلى عجز العديد من سكان ال ىي أدذالنقدية ال

  .األشهر الماضيةحدث الحصص الغذائية العامة كما في  زيادةلمستمرًا جميع سكان المخيم 
قيد  من الحصص الغذائية الجاهزة لألكلحزمة  3.000وتوجد . حزمة 16.915الحالي في الوقت الحصص الغذائية الجاهزة لألكل  يبلغ مخزون •

 عدادالشهرية إل االستطاعةاتتجاوز و لمدة تصل إلى أسبوع. أفراد ستة  أو خمسةمن مكونة أسرة إلطعام كل حزمة  كفيتوقع أن تومن الم، اإلعداد
 أسرة. 20.500 نحو شهر حزيران/يونيوفي الحصص الغذائية 

 :المعوقاتو  الثغرات

عداده الطعام تخزين وأماكن المواقد من حيث عدد أساسية ثغرة تمثل الطهي ومرافق جماعيةال المطابخ تزال ال •  عدد في الحالي النقص ويبلغ. وا 
  .مطبخاً  206 ةجماعيال لمطابخا

 .الموافقة إجراءات بسبب اً مقيد األسواق إلى الملحق سكان وصول يزال ال •

 الغذائية غير والمواد المأوى 

 :االحتياجات

في ثماني مراحل تستضيف  خيمة 12.968، منها مساحة إلقامة خيام 15.560 حولن حالياً يتسع المخيم  •
 .أجانبتستضيف  مالحقفي خمسة مساحة إلقامة خيام  2.592السوريين والعراقيين؛ و

منذ ذلك الحين. تم تركيب خيام إليهما خيمة  1.556تم نقل و يار/مايو، أفي نهاية شهر  الملحقين السادس والثامنسمحت إدارة المخيم باستخدام  •
ودوا إلى مواقعهم األصلية. الليل ليع أثناءبعضهم بنقل خيامهم قام و  ،بسبب نقص الخدمات االنتقالجديدة على مرحلتين، لكن السكان كانوا مترددين في 

المياه القديمة والجديدة ونقص خدمات  الحقالماألسباب الرئيسية المذكورة هي األسوار المزدوجة التي تفصل بين األشخاص المقيمين في وكانت 
عداد األرض.  واإلصحاح   .الجديدة الحقالمفي  ال يزال العمل مستمراً و واإلضاءة وا 

من الخيام بشكل عشوائي.  اً كبير  اً عددالسكان  نصبالنمو السريع للمخيم، كان تخطيط المساحات المتاحة للخيام في بعض الحاالت غير منظم و بسبب  •
 .ق ومخاطر أخرىائوقد أضر هذا بمعايير الجودة من حيث المساحة الالزمة بين الخيام، مما زاد من خطر نشوب حر 

 :االستجابة

2.801.688 
رغيف خبز تم توزيعه خالل الفترة من كانون 

 2019إلى أيار/مايو  2018األول/ديسمبر 

14.000 
 خيمة عائلية تم نصبها حتى اآلن
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 جميع عن االستغناء تمو . عائلية خيمة 14.000 من أكثرو  مطاطية ماخي تسعو  الحجم كبيرة ةخيم 209 نصب تم ،2018 األول/ديسمبر كانون منذ •
 . عائلية خيام إلى سراأل لانتقال نظراً  الحجم كبيرة ماخيال

ديسمبر، كانون األول/ 4أسرة منذ  19.700منها  تاستفادفصل الشتاء ل مخصصةومساعدة كاملة تلقى جميع الوافدين الجدد مساعدات غير غذائية  •
 .السكان السابقون ن فيهمبم

هناك نقص  يوليو. كانتموز/شهر  مطلعفي  التوزيعه ةشمسييعمل بالطاقة المصباح  12.500شراء  بعدعلى مستوى األسرة مستمرة ل اإلضاءة اعمأ •
أسرة  9.000حوالي  حصلأن ت من المقرريوليو، تموز/، ولكن بحلول األسبوع األول من شهر 2019مارس أذار/ مطلعالمصابيح الشمسية منذ  في

 . مصابيحعلى 
شهر الصيف، بما في ذلك المراوح القابلة إلعادة الشحن، وأكياس القنب، والناموسيات في األسبوع الثالث من المخصصة لفصل المساعدات  وزيعت بدأ •

  .يوليوتموز/يتم توزيع مالبس األطفال الصيفية في األسبوع األول من شهر حزيران/يونيو، بينما س
ضاءة السادس والسابع والثامنيستمر توزيع الخيام في المراحل  • عداد الموقع، بما في ذلك إنشاء الطرق وا  ، باإلضافة إلى البنية التحتية األخرى للمأوى وا 

ضاءة  بسبب نقص الملكية  المالحق السادس والسابع والثامنة في جماعيالمطابخ العمل المحيط بها. تم تعليق  سورالالشوارع بالطاقة الشمسية وا 
خطيط المرافق العامة األخرى مع جري حاليًا تيو مساحات الطهي. استغالل وغياب البنية المجتمعية والمناقشات المعلقة مع المجتمع بشأن طريقة 

 الملحقين السادس والثامن.انتقال السكان إلى 
 قيد االستخدام بالفعل.وهو  المالحق الرابع والخامس والسادس والثامنخدمة ل الملحق الخامساكتمل موقع توزيع جديد في  •
 وأصبحت تعمل. الحقالممحطة إلعادة الشحن في جميع  17تم االنتهاء من بناء  •

 :معوقاتوال الثغرات

 .تتعرض لضغوط شديدةالبنية التحتية للمخيم ال تزال  •
 قطاع يواجه شركاءو سلبًا على وضع المأوى في جميع أنحاء المخيم.  الملحقين السادس والثامنالموافقة على استخدام الحصول على أثر التأخير في  •

 .الملحقين السادس والثامنالمأوى صعوبات في نقل سكان المخيم إلى 
  .مع قادة المجتمع حول أساليب االستثمار المختلفةمستمرة مناقشات ، واليؤثر انعدام ملكية المجتمع سلبًا على استثمارات المأوى •

 التغذية 

 االحتياجات:

 خاصة االستقرار، مراكز إلى ومضاعفاته الوخيم الحاد التغذية بسوء المصابين إحالة آليات تعزيزيجب  •
 .في المالحق الخامسة سن دون األطفال

نقص  كما يوجدالرضاعة.  تقديم المشورة بشأنوهناك حاجة إلى الدعم الفني خاصة فيما يتعلق ب ،الصغار واألطفال الرضع تغذيةيجب تطبيق معايير  •
  .الطبيعية الرضاعةو  الرضيع والطفل لألمفي المساحات المخصصة 

 االستجابة:

 ًا،أساسي اً أمر  وتحديدها المجموعات هذه اكتشاف عدي  و . ةومرضع حامل امرأة 5.651و ،الخامسة سن دون طفالً  20.649 نحو استهدافاآلن  يتم •
 .التغذية سوءب ينمصابال األطفال وعالج الوقائية التغذية برامج جانب إلى

 ،المعتدل الحاد التغذية سوءب إصابة حالة 115 جعالو  التغذية، سوء حاالت عن للكشف طفالً  707 فحص تم ،العشرينالسادس و  األسبوع لخال •
 مع الوخيم الحاد التغذية سوءب إصابة تحاال أربع قبول تمكما . المخيم في ومتابعتها اتمضاعف بدون الوخيم الحاد التغذية سوءب إصابة ةحال 29و

 . االستقرار مركز في مضاعفات
بسعة  الملحق الرابع  في ميداني مستشفى داخل آخر استقرار مركز نشاءإل خطط توجدو  ،يراً سر  22 بسعة الملحق األول في تغذية مركز افتتاح تم •

 .يوليوتموز/أسّرة. تم تدريب الموظفين والمركز الستقبال المرضى بحلول منتصف  10
 .اإلعداد قيد أخرى فرق ةثماني عن فضالً  ،التغذية متخصصات في ممرضات من تتألف ،متنقلة فرق ةأربع تعمل •

707 
سوء التغذية  تم فحصهم للكشف عن طفالً 

 حزيران/يونيو 29إلى  23في الفترة من 
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سوف . التكميلية والتغذية الطبيعية الرضاعة حول توعية حمالت بالفعل بدأت قدو  ،المرضعات لألمهات الطبيعية الرضاعة بشأن المشورة تقديم سيبدأ •
 أشهر ستة من األقل األطفال إرضاع على األمهات لتشجيع ملحق كل في اثنتين إلى المخيم في الرضع لألطفال المالئمة المساحات عدد يزداد

 .طبيعية رضاعة

 :والمعوقات الثغرات

 لمخيمفي ا فقط مالئمة للطفل الرضيع واألم مساحات ثالثة توجد الحالي، الوقت في. واألم الرضيع للطفل المالئمة المساحات من فاك عدد يوجد ال •
 3 حتىو غير كاف.  مستشاري الرضاعة الطبيعيةكما أن عدد  .ملحق وتوسع كل في األقل على واحدة هناك تكون أن المستهدف بينما بأكمله،
 .ومرضعة حامل امرأة 5.000 لكل فقط مستشاران هناك كان ،ليويو /تموز

  واإلصحاح المياه 

 :االحتياجات

 في 16 تأهيل إلعادة ملحة حاجة هناك تزال ال ،القائمة الصحيالصرف  مرافق وظائف تحسنت في حين •
 .المخيم في الموجودة مرافقال من مئةال

 .المخيم سكان جميع احتياجات لتغطية شهرياً  العائلية النظافة مستلزمات من مجموعة 21,283 توفير يلزم •
للوصول إلى النسبة القياسية  مناطق التوسعو  المالحق الثالث والرابع والخامس والسادس والسابعمقصورة دش في  539مرحاضًا و 388 يلزم توفير •

القديمة والجديدة في  الحقالمعدد من المراحيض في  حسين. يجب ت50:  1لكل خمسين شخص  حمامو  20:  1 شخص 20مرحاضًا لكل  البالغة
قامة و  ،الفصل بين الجنسين، وسهولة الوصولأي المخيم من حيث الحماية؛   .الخصوصيةلتوفير جدران ا 

  .يجب تعزيز الوعي المجتمعي بتوفير المياه وتوزيعها والنظافة الصحية •

 :االستجابة

الجولة الثانية بدأ الشركاء وقد دش قيد اإلنشاء. مقصورة  120مرحاضًا و 120بينما يوجد  ،دشمقصورة  1.727و اً مرحاض 3.969 تم إنشاء إجمااًل، •
القديمة من  الحقالمثغرات في عدة مواقع في  ال تزال هناكو الحماية. قضايا جديدة، مع مراعاة الفصل بين الجنسين و ال المالحقبناء المراحيض في من 

 . المخيم
 محطات ومن الطوارئ حاالت في بالشاحنات النقل خالل من اً يومي النظيفة الشرب مياه من يوميًا( مكعباً  متراً  1.700لتر ) 1.700.000 توفير يتم •

 على األقل المياه من لتراً  30 أي ؛المنزلي لالستهالك (ياً يوم اً مكعب اً متر  754) لتر 754.000 إلى باإلضافة ،لشربغراض األ الحالية المياه معالجة
في اليوم للشخص  لتراً  15، يبدو أن التوزيع الفعلي للمياه الصالحة للشرب ال يتجاوز الحقالم ومع ذلك، في معظم . الواحد اليوم في الواحد للشخص

. قد تزداد كمية المياه خالل فصل الصيفتوفير المزيد من المياه لذلك، يلزم بذل مزيد من الجهود ل .معايير اسفيرل وفقاً  هو الحد األدنىالواحد، وهذا 
 وضع جري اآلنة ويحيوي. يتم اختبار جودة المياه بشكل منتظم وفقًا لمعايير للملحقين الثالث والرابعالمنزلية للشخص الواحد بعد إصالح محطة الضخ 

 سالمة المياه.لتأكد من خطة ل
مسؤولية  ست نقل .ضامر األ تفشي خطر من الحدو  صحية بيئة على للحفاظ مستمرة صحاحواإل المياه مرافق وتنظيف الصلبة النفايات جمع أنشطة تزال ال •

 ، بينما تحتاج خدمة التنظيف الحالية إلى تحسين للحد من خطر انتشار الجراثيم.نقلتنظيف المراحيض للسكان بمجرد االنتهاء من جميع عمليات ال
 .ة مستمراً شهريال النظافة لوازم مجموعات توزيع ال يزال •

 :معوقاتوال الثغرات

قبل االستهالك. وافق الشركاء على تعزيز متابعة سلسلة  هالتلوثعديدة احتماالت  ولكن توجدالمخيم آمنة،  إلىتعتبر مياه الشرب التي يتم توصيلها حاليًا  •
 0.2 البالغمعيار األدنى المن أجل الوصول إلى  البيدونات،المخيم و في تخزين مرافق الشاحنات و ال ،النقل بأكملها، بما في ذلك على سبيل المثال

 .المتبقي عند نقطة االستهالك الحر لتر من الكلور/ملجم
عادةو  إصالح استمرار تشمل القيود الحالية • زالةو  واإلصحاح المياه مرافق تأهيل ا   .التعفين خزانات من الحمأة ا 

2.454.000 
 يومياً  تسليمها تمي ماء لتر

 )صالحة للشرب وغير صالحة للشرب(
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  .تحدياً يشكل  صيفال أشهر في المياه إمدادات على المتزايد الطلب لتلبية المياه من كافية كمية تأمينمازال  •
خزانات بضرر إلحاق ال ة بشكل غير رسمي إلى إثقال كاهل المرافق الصحية وتسبب فينصوبأدى تباطؤ حركة األسر إلى المراحل الجديدة والخيام الم •

  .المياه والمراحيض
 التبخير والرش.، وغالبًا ما تتم بواحدة من الفجوات الرئيسية خالل فصل الصيفمكافحة ناقالت األمراض ت عد  •

 التعليم 

 االحتياجات:

منذ المدارس ب لم يلتحقوا المخيم في سنة 17و 3 بين أعمارهم تتراوحطفل  26.000ما يقدر بنحو  يوجد •
 .والنزوح وهم بحاجة إلى خدمات تعليميةنوات بسبب النزاع عدة س

ة إلعادة هؤالء يغير الرسمي ضرور التعويضي التعليم  برامجاالجتماعي المناسب و و  بما في ذلك الدعم النفسي ،التعليم المستهدفةبرامج توفير  و جد أن •
  .األطفال إلى حياتهم الطبيعية ووضع مسارات واضحة للتعليم الرسمي في المستقبل

 .تعليم جيد قديمومتابعة لضمان ت يةت تدريبدوراهم يحتاجون إلى إن، فطويلة لديهم خبرة تمعظم المعلمين / الميسرين من داخل المخيم وليسأن بما  •

 االستجابة:

ومن المقرر رعاية وتنمية الطفولة المبكرة ومساحات التعلم المؤقتة. إدارة  ن من المنظمات غير الحكومية الدولية وثالثة شركاء محليينتااثن تتولى •
ن سكان المخيم ألمن األولويات  الملحقين السادس والسابععد إعداد وتشغيل مساحات التعلم المؤقتة في الجديدة. ي   بعض مساحات التعلم المؤقتةافتتاح 

  .ةبصدد االنتقال إلى الخيام / المراحل المنظم
بينما يتم ، من خالل أنشطة التعليم غير الرسمي في مساحات التعلم المؤقتة عاماً  14و 6طفل تتراوح أعمارهم بين  9.000يتم الوصول إلى حوالي  •

 .المالحق األول والثالث والرابعفي  ، ال سيمارعاية وتنمية الطفولة المبكرة برامج لتقديمطفل  500الوصول إلى 

 :المعوقاتو  الثغرات

بسبب نقص  المالحق السادس والسابع والثامن=إلى  ول والثاني والثالث والرابع والخامسالمالحق األبعض األسر غير مستعدة لالنتقال من إن  •
 تبدو معقدة ومكلفة. ذه العمليةه الخدمات التعليمية في الوقت الحالي. ويجد الشركاء المنفذون أيضًا صعوبة في نقل مراكزهم ألن

ستكون هناك ي عمالة األطفال، على سبيل المثال ي نظر إلى األطفال الذين يحملون اللوازم من نقاط التوزيع على أنها قضية رئيسية في المخيم، وبالتال •
للتعامل مع هذه القضية بشكل أفضل )األمن الغذائي وسبل العيش( حماية الطفل وغيره من القطاعات قطاع حاجة إلى بعض البرامج المتكاملة مع 

 .بها وااللتحاق بالمدارسفي تمكين هؤالء األطفال من التسجيل  لمن أج
 الجديدة. المالحقفي  مستمرة تعليميةلة إيجاد مساحة مناسبة إلقامة مرافق شكم ال تزال •
 رعاية وتنمية الطفولة المبكرة.مراكز و  الحضور في بعض مساحات التعلم المؤقتةمعدالت تسببت الحرارة المفرطة والمرض واإلسهال في انخفاض  •
لكنها عادت اآلن إلى  ،الصالحة لالستخداممؤقت بسبب نقص المياه ومحطات غسل اليدين غير بشكل خفض إمدادات المياه لبعض المراكز تم  •

 .المستويات السابقة

 العيش وسبل المبكر اإلنعاش 

 االحتياجات: 

معظمهم في حاجة ماسة  ،1.804 يبلغتشير التقييمات إلى أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة بين النازحين  •
 . إلى المساعدة المتخصصة

 . هنزلالتي تعملن في مناحرفيات والمنتجات النساء الويلزم تقديم الدعم لل العمل، مقابل النقد أنشطةإلى  هناك حاجة •
نشاء ورش عملو  اتالمخيم قاسو أ تأهيل إعادة تلزم •  .ا 

26,000 
 ل في سن المدرسة داخل مخيم الهولطف

1.804 
تشير التقديرات إلى شخصًا ذي إعاقة 

 وجودهم في مخيم الهول
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 االستجابة:

 في المساعدة ، وفي الوقت نفسه،تعافيها في مباشربشكل  المتضررة األسر مشاركة لضمان األجل قصيرة عمل فرص توفير على زيترك يوجد حالياً  •
 .العادية االقتصادية األنشطة

 فرصة 46 خلقت وهي ،المالحق الرابع والخامس والسابع في جمع النفايات الصلبة والتخلص منها أنشطة تستمر ،العمل مقابل النقد برنامج إطار في •
ينصب التركيز بشكل خاص على و  .الرمال ذباب لمكافحة والرش التبخير مع بالتوازي النفايات، من طناً  3.120 بنحو يقدر ما إزالة عن فضالً  ،عمل

 .ها نساءعيلاألسر التي ت
ال و  .مستلزمات النظافة لهم روتوفي المساعدات الحركيةعلى صيانة  ةالشديد اتاإلعاق ذوي األشخاصتدريب للمدة أربعة أشهر  تدريبية ةدور ت جرى حاليًا  •

 مقابل النقد برنامج إطار فيمستمرة  الخيام إصالح ورشةو  ،مستفيداً  135 يستهدف، وهو المجتمعية المراكز خالل من اً مستمر  المهني التدريبيزال 
 .اً مستفيد 60 ستهدفت يوه ،العمل

 

 :معوقاتوال الثغرات

 ةاإلعاق ذوياألشخاص و  سنكبار الل الشاملة الخدمات ويوجد نقص في المخيم، داخل حديثاً  إنشاؤها تم التي المناطق في لكسب الرزقيلزم خلق فرص  •
 في منتجين أعضاءً  يصبحوا لكيدعمهم لبرامج التدريب المهني من خالل  أنفسهم على االعتمادالنازحين من  نيتمكيلزم   .في جميع أنحاء المخيم

 .المستقبل في سيقيمون بها التيكذلك المجتمعات و  اآلن فيه يقيمون الذي المجتمع
 

 

 

 

 وعاشوا مكثفة عدائية ألعمال تعرضوا لسكان كبير داخلي نزوح عن ،2018 سبتمبرأيلول/ في بدأ الذيو  ،الزور دير محافظة في العسكري التصعيدسفر أ: األزمة عن خلفية
 من الفترة خالل الحسكة محافظة في الهول مخيم إلى شخص 64.000 من أكثر نقل تم. التوقعات افةك الباغوز من المغادرين عدد تجاوز قدو . الشديد الحرمان من حالة في

 اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات ولكن النازحين، تدفق استقر لقد. لها يرثى حالة في طفالاألو  نساءال من معظمهم ،2019 نيسان/أبريل إلى 2018 ديسمبراألول/ كانون
 يزال الو . منهم ٪80يشكل العراقيون والسوريون أكثر من  ،جنسيات مختلفة من شخص 70.000 حواليالهائل ل حتياجاتاال وحجم لنطاق لالستجابة تحديات تواجه تزال ال

 600.000 حوالي إلىالوصول  حالياً  اإلنساني المجال في لشركاءمكن ليو . شخص مليون 1.6 بنحوعدد المحتاجين للمساعدة  يقدرحيث  ،يولةسبال يتسم اإلنساني الوضع
 .المساعدة لتقديم شهرياً  شخص

 

 

 

  :ب االتصال يرجى ،المعلومات من لمزيد
 +hedinn.halldorsson@un.org، 963953300078 ،اإلعالم مسؤول ،هالدورسون دينيه

 https://www.unocha.org/syria زيارة يرجى ،المعلومات من لمزيد

 


