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  ةاإلنسانية ستجاباال: سوريةال العربية الجمهورية
 خيم الهولم في

 2019 مايو/أيار 1حتى  - 3 رقم الحالة تقرير
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 17 من الفترة التقرير ويغطي. اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون في سورية أوتشا() االنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب قبل من التقرير هذا إعداد تم
 تقريبًا. 2019 مايو/أيار 20وسيصدر التقرير القادم في كل أسبوعين، تصدر تقارير الحالة عن مخيم الهول  .2019 أيار/مايو 1إلى  نيسان/أبريل

 
 األحداث أهم
وقد وصلت  ،ا  شخص 73.477الهول مخيم بلغ إجمالي عدد سكان أيار/مايو،  1 لغاية  •

كما  ،شملالجمع بهدف  سوريةمن مخيمات أخرى في شمال شرق  اً مؤخر  سرعشرات األ
 4منذ  شخصاً  64.087 وصل إجماالً وقد األشخاص الذين خرجوا من المستشفيات.  وصل

 .البنية التحتية للمخيمًا على كبير  اً ضغطالعدد هذا  وفرض كانون األول/ديسمبر،
 منهم ٪67حوالي  تقل أعمارو  ،الغالبية العظمى من سكان المخيم النساء واألطفالتشكل  •

ب اسباألهي  ( واإلسهال الحاد٪63.7زال األمراض الشبيهة باإلنفلونزا )ت. ال عاما   18ن ع
تي تم الاإلصابة بهذين المرضين عدد حاالت و  ،لالعتالل بين جميع الفئات العمرية ةالرئيسي

 .زدياداالفي  آخذغ عنها بالاإل
ال  ،في حين استقرت تدفقات السكانو توسيع نطاق استجابتهم. اإلنسانيون يواصل الشركاء  •

 والحماية. صحاحال سيما المأوى والمياه واإل -في جميع القطاعات  ملحةتزال االحتياجات 
المخيم  إدارةمع  الجارية شاتانتيجة للنق اً حاليمعلق  المحلقين السادس والثامنالعمل في إن  •

في  ونقيميشخص  15.000ال يزال  ،من التحديات أمام المنظمات اإلنسانية. ونتيجة لذلك اً عددهذا قد يطرح و  ،حول إمكانية إنشاء مخيم منفصل
 .لحق السابع وخاصة في الم ،جماعيةالاإليواء  مرافق

عدم وجود أو بالمتعلقة  ، تلكعلى سبيل المثال ،فورية لمجموعة من القضاياالحلول ال غيابوأصبحت مطولة في ظل  قائمةاحتياجات الحماية ال تزال  •
ووجود أطفال غير مصحوبين بذويهم يحتاجون إلى ترتيبات رعاية مؤقتة وتتبع األسر ولم شملها والمراهقات الحوامل.  ،مدنيةاألحوال المصادرة وثائق 

 حتى اآلن.مع أسرهم لم شملهم على األقل  140منهم  ،غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم طفل   470تم تحديد ما ال يقل عن 
بما في ذلك أثناء توزيع  ،السن واألشخاص ذوو اإلعاقة على الرعاية الكافية ويواجهون صعوبات خاصة في الحصول على المساعدةكبار ال يحصل  •

مكانية طرق التوزيع و اإلنسانيون الشركاء  ويدرسمواد اإلغاثة.  بما في ذلك من خالل  ،نياإلنسا الوصولعلى ة القدر الوصول إلى المرافق لتحسين ا 
 .دماجواإل عيةوكذلك التو  ،توفير األجهزة المساعدة

تم تلبية االحتياجات الغذائية ت ،وبالتالي .يوميا   بالحصص الغذائية الشهرية والوجبات المطبوخة والوجبات الجاهزة لألكل والخبز النازحينيتم تزويد  •
 ة.جماعياألغذية والمطابخ الة الحالية في مساحات تخزين ثغر على الرغم من ال

الحوار  كما يتواصل. مشددةيخضع لتدابير أمنية الذي و  ،األجنبية )غير العراقية( سرالملحق الذي يستضيف األالمخيم تنظيم الدخول إلى  إدارةتواصل  •
دارة المخيم.   مقتصراً الجهات الفاعلة األخرى بينما ال يزال وصول  ،ملحقعمل في الالحماية الطفل قطاع  اءشركأحد  بدأوقد بين مقدمي الخدمات وا 

تصريحًا تفويضات وخبرات محددة تي تمتلك أنشطة تتبع األسر. وقد ُمنحت المنظمات اإلنسانية الما يتعلق ببما في ذلك  ،هكل حالة على حدمتابعة على 
 لسكان األجانب.مشاكل ال قابلة للتطبيقحلول  التوصل إلى بهدف مسارات اإلحالةو وبالتالي توفير الدعم  ،الملحق بدخول

دارة المخيم. ومع ذلك من م مباشرينظبت دة إلى الوطنو للعطلبات أسرة عراقية  1.900سجلت حوالي  • وثائق هوية  توفرفإن عدم  ،السلطات العراقية وا 
 فترة زمنية طويلة. على مدارعلى دفعات صغيرة  نتقالاال يتممن المرجح أن و  ة،جدول زمني محدد للمغادر م يتضح لكما شكل عقبة. يصالحة قد 

طالب السكان باإلفراج عن يحيث  مرتفعاً  ،باغوزالمعظم السكان الذين تم نقلهم من  الذي يستضيف ،من المخيم الملحق الخامس ال يزال التوتر في  •
وكان  ،البلدات والقرى في محافظة دير الزوربعض المظاهرات في  سلسلة منوتم تنظيم أقربائهم الذكور والسماح لهم بالعودة إلى مناطقهم األصلية. 

 .اً إلحاح كثراأل ول من بين المطالبهمخيم المن سكان الإطالق سراح 
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 2019نيسان/أبريل /تصوير: اليونيسف

 
 

 لوضعا عن ةعام لمحة
 
على و اإلنساني توسيع نطاق العمليات في جميع القطاعات وتقديم المساعدة المنقذة للحياة آلالف النازحين في مخيم الهول. في المجال يواصل الشركاء  •

 العائلية عية إلى الخياماال سيما فيما يتعلق بالصحة والمأوى واالنتقال من الخيام الجم ،تحديات ةال تزال هناك عد ،الرغم من التوسعات والجهود المستمرة
الموجودة تقوم الجهات الفاعلة اإلنسانية و . )غير العراقيين(ها األجانب بم قيإلى المواقع التي ي تواصلالماإلنساني والحماية والوصول  والمياه واإلصحاح

 .اتولويمراعاة لألاستجابة أكثر كفاءة و  تقديم على األرض بإجراء تقييمات منتظمة للظروف السائدة في المخيم لضمان
سوء تعاني من الخصوصية و التي توفر قدرًا ضئياُل من  ،والخيام الكبيرة الخيام المطاطيةداخل في مناطق جماعية عديد من النازحين استمرار بقاء المع  •

 رات.التوتتأجيج هذه تزداد التوترات بين سكان المخيم. كما تساهم القيود المفروضة على حرية الحركة في  ،اً أحيان الصحيةالنظافة  ةحال
ة عن متتطلب الضائقة والصدمات الناجو حاجة إلى الدعم النفسي المتخصص باإلضافة إلى إدارة الحاالت من قبل موظفين مؤهلين.  ال تزال هناك •

اتباع  ًا،خاصة بين األطفال األكبر سن ،وتأثير التلقين تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام،سيطرة تجارب المريرة تحت وال ئيةعداعمال الالتعرض لأل
 غير كافية. الحالية األشكال األساسية للدعم العاطفي التي تتجاوز اإلسعافات األولية النفسية والقدرات المحلية والموارد البشريةوُتعد متعمق. نهج 

لعودة المتعلقة باوالخيارات  ،وحرية التنقل ،ولم شمل األسرة ،االحتجازوهي  -التي أعرب عنها سكان المخيم  اً عيو شكثر ال يمكن معالجة الشواغل األ •
طار الطوعية  للسكان بالنسبة بما في ذلك البلدان المجاورة ) ،أو تشارك في عمليات العودة على إال من خالل السلطات التي تسيطر -الزمني  هاوا 

باحترام القانون اإلنساني  للمطالبة ةالمعني الجهاتألجانب غير العراقيين. ينبغي مواصلة الدعوة على أعلى المستويات مع جميع ل منشأالعراقيين( ودول ال
 ينوغيرها من معايير معاملة األطفال المرتبط ،لطفلاواحترام مصالح  ،ومعايير اإلجراءات القانونية في االحتجاز ،الدولي وقانون حقوق اإلنسان

لتوزيعها على بهذا الخصوص رسائل موحدة  إعدادعات المسلحة. يجري الجماب
 موظفي المنظمات اإلنسانية.

من المرجح أن تتدهور ف ،رتفاع درجات الحرارةال ونظراً  ،القادمةفيما يتعلق بالمرحلة  •
كما  ،عديةبما في ذلك زيادة خطر اإلصابة باألمراض المُ  ،األوضاع في المخيم

الجهات الفاعلة اإلنسانية عكف . تتحدياً  تخزين الطعامأماكن نقص المياه و يشكل 
 ستعداد لمواجهة التحديات القادمة.ف خيارات االاستكشاو  للمستقبلااإلعداد على 

تتواصل و اإلحاالت محدودة للغاية.  استيعابال تزال قدرة المرافق الصحية على  •
بما في ذلك من خالل  ،المخيمالجهود المبذولة لزيادة توافر المرافق الطبية داخل 

 .إنشاء المستشفيات الميدانية
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 التمويل
 
بتحديث تقديراتهم لمتطلبات  اً قام الشركاء في المجال اإلنساني مؤخر  ،االعتباربعين  ات القائمةثغر مع أخذ االحتياجات الحالية وجهود االستجابة وال •

يلزم و دوالر.  11.623.460 حوالي أومنها  مئةفي ال 28تم استالم  ،مليون دوالر 42.1إلى مليون دوالر  27من وزيادتها  ،التمويل حتى نهاية العام
 .قائمةالثغرات السد دعم إضافي لتلبية االحتياجات و  تقديم

. تم بالفعل صرف حوالي للستجابة في مخيم الهول مليون دوالر 16احتياطيين تبلغ قيمتهما  تمويل الصندوق اإلنساني السوري مخصصي أطلق •
 .للشركاء الذين ينفذون مشروعات في مجاالت الحماية والصحة والتغذية والمياه واإلصحاح والمأوىمليون دوالر  4.3

مناطق موارد من بعض ال ،في المنطقة نفذ برامجالتي تو  ،البالد في شمال شرق العاملة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية منظماتنقلت  •
 اً ليس مستداماإلجراء هذا فإن  ،. ومع ذلكسوريةشمال غرب ل خزونات المخصصةبما في ذلك الم ،الهولمخيم في  ستجابة لألزمةومحافظات أخرى لال

 .نقص المساعداتب سيتأثرونين سوف نازحفي المناطق األخرى ومخيمات الللمساعدة ألن المحتاجين 
مع المانحين لطلب تمويل إضافي  شمال شرق سوريةالعاملة في المنظمات غير الحكومية الدولية تتواصل  ،دناهمذكورة أباإلضافة إلى المتطلبات ال •

 .مرونة أكبر إلعادة توجيه األموال الحاليةو 
 

 ثغرة التمويل التمويل المتلقى متطلبات التمويل المنظمة
 3,444,473 1,555,527 5,000,000 منظمة الصحة العالمية

 9,069,240 0 9,069,240 األغذية العالميبرنامج 
 1,672,927 1,907,073 3,580,000 صندوق األمم المتحدة للسكان

 8,096,985 4,903,015 13,000,000 اليونيسف
 8,202,955 3,257,845 11,460,800 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

 30,486,580 11,623,460 42,110,040 المجموع
 
 

 اإلنسانية االستجابة
 

  الحماية 
 االحتياجات:

 
حلول فورية لقضايا  يابغأصبحت مطولة في ظل  ، بلهولمخيم اللم تنخفض احتياجات الحماية في  •

 متعددة.
 ونظراً الظروف الكريمة والخصوصية واألمن. لمزيد من ا توفر في خيام عائلية سرلم يتم استيعاب جميع األ •

الخيام الكبيرة  هافي بما ،جماعيةفي ظروف دون المستوى في األماكن ال ونعيشي ال يزال النازحون ،الملحقين السادس والثامنإلى  سرف نقل األاقيإل
 الحجم المكتظة.

 ومنفصلين عن ذويهم، ينغير مصحوب طفالً  470تم تحديد ما ال يقل عن  نيسان/أبريل،. بحلول نهاية شهر اً كبير  اً ال يزال وضع األطفال يمثل تحدي •
التي رعاية البما في ذلك ، ملحةال تزال ترتيبات الرعاية المؤقتة و أسرهم ولم شملهم.  تتبعما زالوا في مراكز الرعاية المؤقتة في انتظار  109هم بين من

 طويلة األجل. وأمؤقتة لمدة  ، سواًء كانتالتي تم تحديدها وتدريبها بشكل صحيح الحاضنةاألسر توفرها 
الدعم  برامجو  ،وفرص التعليم غير الرسمي ،والمساحات اآلمنة ،السكان العاطفية ورفاهالخاصة باالنفعاالت على المبادرات متزايدًا زال الطلب يال  •

دارة الحاالت  ،النفسي واالجتماعي األكثر تنظيماً   .ةقدر بسبب محدودية ال ممكنةغير  اً ما تكون بعض الخدمات األكثر تخصص اً غالبو . اً ألكثر تعقيداوا 
فإن الحاجة الستعادة  ،تسجيل المواليد والوفيات على مستوى المخيمب ،لمجتمعا وممثليبالتعاون مع إدارة المخيم  ،الطبي في المجال م الشركاءقو بينما ي •

حاملي الحماية فرز الوثائق المصادرة ومطابقتها مع قوائم قطاع يواصل شركاء و ال المدنية التي تمت مصادرتها أمر بالغ األهمية. و حوثائق األ

109 
عن  ين/ منفصل ينطفل  غير مصحوب

مراكز الرعاية ن في قيموي مذويه
 المؤقتة
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الوضع أسوأ بالنسبة منها، لكن  نسخ فقط همنصفيمتلك و  ،العراقيين وثائق صالحة ازحينمن الن ٪30ما يقدر بنحو يمتلك . البطاقات المسجلين
 التي قد ترغب في العودة الطوعية إلى العراق. سرهذا يشكل عقبة أمام األ، و العراقيينلألطفال 

 ،بالعودة مبدئيةال نيتهمأن على الرغم من و . يةحكومة العراقالنظمها التي تالعودة إلى الوطن االشتراك في برامج أسرة عراقية  1.900حوالي طلبت  •
 حيث من ،الحاالت بعض تعقيد فإن ،عام بشكل النازحين لجميع بالنسبةو . وبعدها العودة أثناء القانونية سالمتهمل حاسم أمر الوثائق حيازة فإن

 .الوثائق مصادرة وفقدان أب التحديات المتعلقة لىجديدة ُتضاف إض قيودًا فر ي ،وتحديد جنسية المواليد الجدد ،ةاألبو / النسب وتحديد ،األسرية العالقات
بما في ذلك  ،بسبب نقص الموظفين المؤهلين والموارد الكافية لضمان االستجابة المناسبةهمال من اإلكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة  عانيي •

 ،التنقل القدرة علىلتحسين من الجهود المزيد ذل يجب بكما إلى المرافق. اإلنساني ساليب التوزيع والوصول وينبغي إيالء االهتمام ألالرعاية المنزلية. 
احتياجات األشخاص تلبية ل اً ليس مصمم ،على سبيل المثال الخيام ات،توزيع المساعدإن . دماجالتواصل واإلو  ،بما في ذلك توفير األجهزة المساعدة

 ،في بعض الحاالت إيجابياً هذا أمرًا قد يكون وبينما مع أسر أخرى لتلقي الدعم الالزم.  إلقامةخاصة كبار السن. قد يضطرون إلى او  غير المتزوجين،
 .أو اجتماعياً  في حاالت أخرى غير مقبول ثقافياً يكون فإنه 

وكذلك  ،على النوع االجتماعيال تزال هناك حاجة إلى خدمات متخصصة لمعالجة الضائقة النفسية الناجمة عن التعرض لمختلف أشكال العنف القائم  •
يجب التركيز  ،على الرغم من زيادة عدد الفرق المهنية والمتخصصين في الصحة اإلنجابية. مع توسع المخيم ،الصحة اإلنجابية برامجالحاجة إلى 

واالختيار المناسب لمواقع  صحاح،رافق المياه واإلموتحديد مواقع  واإلضاءة،المرافق  من حيث تصميم والفتياتعلى االحتياجات المحددة للنساء 
مستوى الو على أ ،داخل كل منظمة إنسانيةسواًء  ،واالستغالل الجنسيين بالغة األهمية نتهاكمنع االل ةالقوي تلتدخالال تزال ا ،التوزيع. بشكل عام

 الوكاالت.المشترك بين 
 

 االستجابة:
وخمسة من المنظمات غير الحكومية العاملة  سوريةثالث وكاالت حماية رئيسية وثالثة شركاء مقيمين في  ؛شريكًا في مجال الحماية 12يعمل حوالي  •

 .الجهود لتنسيق اً تجتمع أسبوعيكلها و  ،وعبر الحدود شمال شرق سورية في
بينما يعتمد هذا و يحاول شركاء القطاع تحسين التواصل مع المجتمعات.  ،تحديد االحتياجات واإلحالةالمكلفين بإلى جانب الوجود المستمر للمتطوعين  •

يث إلى حمواقعهم  نقلالحماية في تحسين فعالية مكاتب المعلومات من خالل قطاع شركاء ينخرط  ،ن الجهات الفاعلةبيالمعلومات  لتبادعلى  اً أيض
لقاء الضوء عليها و نشر الموظفين والمرافق و ل . وتوجد خططجديدة وفي نقاط التوزيعالمراحل ال داخلبما في ذلك  ،يتركز السكان تحسين إمكانية ا 

 .الملحقين الخامس والسابعفي الموجودة ال سيما المكاتب  ،إليها لوصولا
مكان أفراد  بشأنال سيما  ،هي فقط القادرة على اإلجابة على األسئلة الحرجة ى المنطقةعلى الرغم من أن إدارة المخيم واألطراف التي تسيطر عل •

ألسئلة على اجابات موحدة اللعاملين في المجال اإلنساني تقديم اجارية حول  ال تزال المناقشات ،عملية العودةلاألسر المحتجزين واألطر الزمنية 
 تناسقتناقش الجهات الفاعلة في مجال الحماية قائمة باألسئلة المتكررة التي تطرحها المجتمعات بانتظام لزيادة و . من قبل سكان المخيم المتداولة

 الجهات الفاعلة اإلنسانية. هاقدمتي تالمعلومات ال
 ،الموظفين الميدانيين في جميع القطاعات بين قبوالً التي أعدها قطاع الحماية لدعم التفاعالت الكريمة مع السكان المحليين  "المبادئ األخالقية"اكتسبت  •

على الحماية من االنتهاك واالستغالل الجنسيين ذلت جهود لتوفير تدريب بُ و . لذين تم تعيينهم مؤخراً  ات اإلنسانية لتوعية الموظفينمنظموُدعيت ال
 نتهاكاإلجراءات الوقائية ضد اال تنفيذلضمان التغطية الكاملة. ويجري إنشاء شبكة تنسيق مشتركة بين الوكاالت ل ، وذلكللموظفين والشركاء في الموقع

 واالستغالل الجنسيين.
تم  ، كما(غير العراقيين)في الملحق الذي يستضيف السكان األجانب  ةواحدمن بينها  ،عملها لألطفال الئمةم ساحةم 11و متنقلةالفرق التواصل  •

األطفال  حاالت ال تزال متابعةو الخدمات.  توسيع نطاقلالمالحق الثاني والرابع والسابع في  لألطفال الئمةم ساحات جديدةمثالث نشاء التخطيط إل
بكامل طاقتها. تم تعزيز القدرة  مستمرةترتيبات الرعاية المؤقتة  الوقت نفسه، ال تزالفي و  ،اتولويإحدى األ غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

في مركزي رعاية مؤقتة. استحمام ووحدتي تركيب للأربع غرف جاهزة  إنشاءمن خالل  األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهمعلى استيعاب 
عنهم حتى اآلن.  ينطفاًل غير مصحوبين بذويهم ومنفصل 140مبادرات األسر الحاضنة. تم لم شمل  بما في ذلك ،يتواصل تدريب مقدمي الرعايةو 

تسجيل جميع  اكتملحيث  ،خولةم ىخر أ ةمستقلنظمة إنسانية التنسيق بين الوكاالت الرائدة في مجال حماية الطفل ومالتعاون بفضل عزز وقد ت
عادة تأسيسها.تتبع األطفال في مركزين للرعاية المؤقتة لمواصلة   الروابط العائلية وا 

 مشورةو جلسات توعية من خالل االحتياجات في جميع أنحاء المخيم  عنف القائم على النوع االجتماعيحماية من الالب المتنقلة المعنية  فرقالوتغطي  •
ات مجموع. وقد تم توزيع الملحقين الثالث والرابعي ت فايتان آمنتان للنساء والفتمساححاالت. تعمل اإلو  اإلسعافات األولية النفسيةو  جماعية وفردية

 على النوع االجتماعيلعنف القائم ل تصديفي الفترة المشمولة بالتقرير. كان ال ئيةالنسا الشخصية النظافةإضافية من المناديل الصحية ومستلزمات 
النوع االجتماعي واالستجابة له  القائم علىحول الوقاية من العنف زيادة الوعي بهدف معينة  ذوات سمات شخصيةأو حتى التفاعل مع نساء وفتيات 
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أن استراتيجية استخدام الصحة اإلنجابية كنقطة دخول هي الطريقة األكثر فعالية هذا بسبب المعايير االجتماعية التقليدية السائدة. ويؤكد  اً معقدأمرًا 
 .على النوع االجتماعيللتغلب على الحواجز الثقافية في معالجة قضايا العنف القائم 

المواد و المأوى صحاح و المياه واإل اتحضرها موظفو قطاع ،بين الجنسين الفروق جلسة أخرى لتعميم مراعاة تظمنُ  ،استجابًة للثغرات التي تم تحديدها •
 والصحة والغذاء. غير الغذائية

 
 :المعوقاتو الثغرات 

فرز و  ،ألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهمالرعاية المؤقتة ل اتمثل نقص قدر  ،التي سبق تحديدها قائمة المعوقاتو  ال تزال بعض الثغرات •
وطرق الوصول المستمر إلى الملحق الذي يستضيف السكان األجانب غير العراقيين لتقديم مساعدة موحدة  ،والحواجز اللغوية ،الوثائق الشخصية

 لجميع السكان في المخيم بناًء على االحتياجات اإلنسانية.
مثل إدارة حاالت  ،بتنفيذ تدخالت متخصصة هنيينم المياهي ق اً أكثر االحتياجات إلحاحو الحماية والخدمات.  توفيرال تزال هناك حاجة مستمرة لتعزيز  •

 ،. عند التنبؤ بحالة نزوح طويلة ومعقدةمل معهااعوتحديد اإلعاقة والت والعنف القائم على النوع االجتماعي حماية الطفلو الدعم النفسي واالجتماعي 
نشاء أنظمة التدخل. مجاالت قادرين على تدريب وتوجيه المتطو هذه الموظفين ذوي مهارات محددة في  يلزم وجود ن م ثغرةسد هذه ال ويمكنعين وا 

لجميع  والموارد البشرية تحدياً  الميداني الفعلي واجدتل الشكحيث ي ،وزيادة الوجود اإلنساني العام في القامشلي ينخارجي انتداب موظفين إضافيين خالل
 .اإلنسانيين الشركاء

يحد  ،خيم في أي يومالم إلىزيارات ميدانية في  الذهاب من القامشلي في المتحدة األمم موظفي تمكن دةو محد رصف وجود مع ،الحالياألمني  الوضع •
 من التنسيق والتفاعل في بعض األحيان.

أخرى تتعلق أسباب أمنية و القائم على ح السلطات المحلية اقتر ال وفقاً  ،ول الحاليينهالمخيم جديد منفصل الستضافة جزء من سكان  مخيميشكل بناء  •
استراتيجية أو رؤية  تناسب معال ي من البناء أشهر لالنتهاء 8-6للجهات الفاعلة في مجال الحماية. إن اإلطار الزمني البالغ  تحدياً  ،إدارة المخيمب
والتي يجب أال  ،يثير الشكوك حول الطبيعة المؤقتة لنقل السكان ألسباب أمنية وهذاألطراف المسيطرة على عودة النازحين إلى مناطقهم األصلية. ا

ختلفة من مالموارد. قد تظهر مستويات  نقصل اً نظر  خطورة تكرار خدمات الحماية في المخيم الثانيوتشكل ضرورة . ما ينبغيتستمر لفترة أطول م
ذا ظهرت اختالفات في معايير اإلقامة أو العالج بين و الهول. مخيم بداًل من االستفادة من الهياكل القائمة وتوسيع قدرة الخدمات داخل  ،المساعدة ا 
 فقد تزداد التوترات والشكاوى. ،الهول وموقع جديدمخيم 

بسبب الخطة  ،الملحقين السادس والثامنقف نقل األسر إلى و سيؤدي . و الملحق السابعال سيما في ا ،عيةافي خيام جم مقيماً  ال يزال جزء من السكان •
االفتقار إلى مع  ،التي ال ترقى إلى المستوى المطلوبة يظروف المعيشال ديإلى تمد ،جديد منفصل مخيمرة المحلية لبناء ت عنها اإلدانلعالتي أ

 .الخصوصية والراحة
 

 

 الصحة
 
 االحتياجات: 

 إنشاء مستشفى ميداني داخل المخيم حاجة ملحة.أصبح  •
اإلنذار المبكر في جميع أنحاء المخيم ليشمل جميع النقاط و ض امر األيجب توسيع نطاق أنظمة مراقبة  •

 الصحية في مراحل مختلفة.
استمرار لضمان جودة المياه و  صحاحواإلقطاع المياه مع و  ،لتجنب االنتكاسات اكتمل عالجهاتعزيز التنسيق مع قطاع التغذية لمتابعة الحاالت التي  •

 مياه الشرب. توفير
 مياه الشرب والطهي.على تعزيز القدرة على إجراء فحص جودة المياه بانتظام  يلزم •
 ةظفحامالقدرة على توفير المساعدة الصحية المنقذة للحياة وال لديهاثابتة إضافية داخل الملحق  طبيةإلنشاء نقطة إصدار تفويض التعجيل ب ينبغي •

 .خارج المخيم ياتالنساء واألطفال األجانب إلى مستشف إلحالة يةشفافيتسم بالفضاًل عن مسار إحالة  ،عليها
 
 
 

5.932 
استشارة طبية تم تقديمها في ثماني 

مخيم الهول خلل الفترة من  داخلمرافق 
 نيسان/أبريل 20إلى  14
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 ستجابة:اال
ن في مدينة ابما في ذلك مستشفي ،المشاركةإلى مستشفيات مختلفة في الحسكة. تم توسيع شبكة المستشفيات الخاصة تقريبًا حالة حرجة  600 تليحأُ  •

 بسبب نقص القدرات. ،عريشةالال سيما  ،ات أخرىمخيماإلحاالت من  وتم إيقاف. محدودة اتال تزال القدر  ،القامشلي. ومع ذلك
 .ةحاالت الطارئإحالة التم إنشاء فريق متخصص مكون من جراحين وممرضات لزيادة  •
 .الملحقين األول والخامسيوجد مستشفيان ميدانيان قيد اإلنشاء في  •
 20إلى  14ن وخالل الفترة م. منطقة التوسعبما في ذلك  الحقالمتواصل المنشآت الثابتة المتعددة والفرق المتنقلة تقديم الخدمات الطبية في جميع  •

 بالغ عنوقد تم اإل ،مخيم الهول. حاالت اإلسهال آخذة في االرتفاع داخلاستشارة في ثمانية مرافق صحية  5.932حوالي  تقديمتم  نيسان/أبريل،
 .نيسان/أبريل 20إلى  14ن في الفترة محالة  412

وطنية لمكافحة حملة  تبدأ نيسان/أبريل، 21 بتاريخ. توسعوالبما في ذلك مناطق الفرز / االستقبال  ،الحقالمفرق تعمل في جميع والمستمر  لقيحالت •
 واستهدفت األطفال دون سن الخامسة. ،المخيم داخل شلل األطفال

حيوية الوظائف قياس التشخيص و للاحتوت الشحنة على معدات و من المعدات واألدوية واألدوات لدعم مستشفى ميداني.  طناً  11أكثر من تم تسليم  •
 ة.دمحالة ص 600و ة عالجيةجرع 39.823واألدوية لتغطية  لوازمباإلضافة إلى أنواع مختلفة من ال ،وأمراض القلب والجراحة

 بما في ذلك حاالت الحصبة المشتبه فيها. ،عدية مستمراألمراض المُ تحسين نظام مراقبة ال يزال  •
 وتخريج ؛الحكمةمستشفى في الحاالت سوء التغذية الحاد مع مضاعفات في مركز استقرار ب صابةمحالة  18تم قبول  ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير •

 .مريضاً  32
عيادات  6باإلضافة إلى  ،اً سرير  25إلى  8لتوسيع السعة الحالية من استعدادات وهناك  ،لمخيمفي اواحد لحاالت سوء التغذية  استقرارتم افتتاح مركز  •

 مختلفة من المخيم. الحقمفي  خارجية
 .ينسق قطاعا الصحة والحماية لتعميم الحماية في الخدمات الصحية الحالية •

 
 :معوقاتوالالثغرات 

 تهاإحاليس من الضروري إجراءات طبية للحاالت الباردة / الصفراء )الحاالت التي ل يلزم تنفيذ ،الحاالت التي تهدد الحياة عددعلى الرغم من انخفاض  •
على خيمة كل ها من قبل متخصصين خارج المخيم(. ال يزال عبء توفير الخدمات الصحية في جها ومتابعتها وعالاستقرار ولكن يجب  ،الفورعلى 
 المخيم. داخلفي إنشاء مستشفى ميداني  إلى التأخير عزى ذلك جزئياً ويُ  ،مستمراً حدة 

 محدودة على توفير مرافق الرعاية الصحية الثانوية والصدمات.القدرة الإلى جانب  ،عبء كبير على المرافق الصحية القائمةال •
 باإلضافة إلى عدد العيادات المتنقلة والنقاط الطبية الثابتة. ،يجب زيادة عدد أخصائيي الصدمات والجراحين وأطباء األطفال وأطباء النساء والقابالت •
 عتماد على سالسل توريد األدوية / المعدات المنقولة جوًا.اال مع ،إمدادات األدوية الخاصة باألطفال غير مستدامة •

 

  الغذائي األمن 
 

 :االحتياجات
 والحصص الغذائية ،الجاهزةبما في ذلك الوجبات  ،الغذائية بطرق تكميلية متعددةيتم تلبية االحتياجات  •

والخبز. على الرغم من توفر األغذية والخضروات الطازجة  ،والحصص الغذائية الشهرية ،لألكل الجاهزة
 .ةهم الغذائيتنظمأتنويع من عدد كبير من سكان المخيم  يمنععائقًا  نشكالي ةالتكميليية النقدالسيولة  نقصإن القوة الشرائية المنخفضة و ف ،قاسو في األ

 
  ستجابةاال

( توفير 2مراكز االستقبال؛  فيللوافدين الجدد  جاهزةتوفير وجبات  (1يتم الوصول إلى جميع سكان المخيم من خالل ثالثة خطوط للمساعدة:  •
 يومًا. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تقديم الخبز يوميًا. 30تكفي لمدة ( توفير حصص غذائية شهرية 3؛ بعد التسجيل أيام 5حصص جاهزة تكفي حتى 

سيساعد سكان ، األمر الذي ع وتسريع عملية التوزيعيتوسبهدف  أيار/مايوفي شهر  الملحق الخامسسيتم افتتاح نقطة جديدة لتوزيع المواد الغذائية في •
 لوصول إلى نقطة التوزيع.على االمخيم المناطق النائية في 

 .نيسان/أبريلفي  21.000إلى  2018 كانون األول/ديسمبرفي  3.000حصص غذائية شهرية من  علىصلت حفع عدد األسر التي ارت •

206 
 في المطابخ الجماعيةالحالي  النقص
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 إلىمن الخبز يلوغرامًا ك 2.111.294 قديمتم ت ،باإلضافة إلى ذلكو حصص غذائية شهرية. على  اً فرد 73.477 حصل ،مارسآذار/في شهر  •
عن الشهرية الغذائية حصص ال. واستكملت توزيع المواد الغذائية لشهر نيسان/أبريل في األسبوع الثاني من الشهر بدأت دورة. اً يومي اً فرد 73.477

التي أدت إلى عجز العديد من سكان المخيم عن و  ،النقدية اتن التعليق األخير للمساعدعة ناجمال ثغرةال سدجاهزة لغذائية حصص  طريق إضافة
 مساعدة بهدف الوصول إلى جميع األسر بحلول نهاية الدورة.على الأسرة  13.750ت حصل ،مايو/أيار 1 حتىق. اسو شراء أغذية طازجة من األ

. حزمة 20.700 اً حاليجاهزة الغذائية الحصص ال مخزونويبلغ دين الجدد في منطقة االستقبال. وافلل اً وجبة يومي 2.000القدرة على توفير  تتوفر •
لمدة أفراد  ستةأو  خمسةمن مكونة  أسرةإلطعام كل حزمة  كفيمع توقع أن ت ،حزمة 13.800 ال تزال قيد اإلعداد التيجاهزة الحصص عدد البلغ وي

 .يونيوحزيران/حتى  ًا،شهري اً شخص 73.393أسرة أو  21.317الحصص الغذائية  عدادالشهرية إل حتياطيةتبلغ الطاقة االو تصل إلى أسبوع. 
 

 :المعوقاتوا الثغرات
ة في المساعدات الغذائية في المستقبل القريب. يجري حاليًا إعادة توجيه حرجثغرات  من غير المتوقع ظهور ،المخزون عنلبيانات المحدثة وفقًا ل •

بما في ذلك الحصص الغذائية الشهرية والحصص الغذائية  ،الهولمخيم المساعدات الغذائية من مناطق أخرى لالستجابة لالحتياجات العاجلة في 
ذا طرأت. طويلةمخيم الهول لفترة  داخلين إلى البقاء نازحإذا انتهى األمر بال، ال سيما ال يمكن أن يستمرهذا  نولك ،لألكل هزةالجا حالة طوارئ  وا 

 للخطر بسبب عدم كفاية المخزون.األغذية العالمي قد تتعرض استجابة برنامج  ،تمويل إضافي في غيابجديدة مفاجئة 
عداده.  ثغرةومرافق الطهي  جماعيةتشكل المطابخ ال • لمطابخ في عدد االحالي  ويبلغ النقصأساسية فيما يتعلق بالمواقد وأماكن تخزين الطعام وا 

 .مطبخاً  206ة جماعيال
 .إجراءات الموافقةبسبب  اً إلى األسواق مقيد منطقة التوسعسكان  ال يزال وصول •

 
 الغذائية غير والمواد المأوى 

 
 :االحتياجات

 اً قيد االستخدام حالية مساح 12.700من بينها ، مساحة إلقامة خيام 15.500 نحويتسع مخيم الهول ل •
 ،لقرارات التي اتخذتها إدارة المخيم(ل اً ا بعد انتظار ماستخدامه بدألم يالملحقين السادس والثامن اللذان)باستثناء 

 سكان المخيم الحاليين. يعابالست وحدة إيواء 21.300توفير حاجة إلى  توجدبينما 
بعض  إلقامة نظراً الخيام تعاني من عدم الكفاءة  ونصبالمتاحة لالستخدام  فإن المساحة ،الستجابة السريعة الستيعاب جميع السكانضرورة ال اً نظر  •

المخاطر  فضاًل عن ،قائمما يزيد من خطر نشوب حر  ،الخيام بشكل عشوائي. وقد أضر هذا بمعايير الجودة من حيث المساحة المطلوبة بين الخيام
 األخرى.

 
 :االستجابة

 170 االستغناء عنتم و خيمة عائلية.  12.689أكثر من مطاطية و خيام  9و كبيرة الحجم ةخيم 207 تم نصب ،2018 كانون األول/ديسمبرمنذ  •
خيمة عائلية  2.424 ، تم نصبحتى اآلنو إلى خيام عائلية.  زحونحيث انتقل النا ،مناطق المالحقمعظمها في  ،خيمة كبيرة 207خيمة من أصل 

 .مناطق المالحقفي 
 .ةشمسيعمل بالطاقة اليمصباح  5.000حوالي توزيع لخطط توجد و  ،مجموعة من المواد غير الغذائية والمالبس الشتوية 18.000تم توزيع أكثر من  •
 .الطويلة بما في ذلك المراتب والبطانيات والمصابيح الشمسية واألحذية ،في المستقبل وافدينلل األساسية المواد غير الغذائيةتقديم سيستمر  •
يجري اإلعداد و . الملحق الخامسنقطة توزيع جديدة في قامة اإلعداد إل ىانته وفي الوقت نفسه، ،يجري إعداد الموقع لمزيد من التوسع في المخيم •

 .المشتركة عيةافي نقل السكان من المناطق الجم شروعلل خيممن إدارة المتفويضًا اإلنسانيون حيث ينتظر الشركاء  ،للملحقين السادس والثامن
 

 :المعوقاتو  الثغرات
 قدرته األساسية.ما يتجاوز ب خيمالمفاجئ إلى توسيع مساحة المالنازحين لقد أدى تدفق  •
أو حتى يتم إنشاء هيكل مجتمعي لضمان ملكية خدمات  ،لحماية المنشآت مجموعاتحتى يتم تحديد قادة الجماعية توقفت أعمال البناء في المطابخ ال •

  ها.تشييدالمأوى التي تم 
 
 

12,689 
 عائلية تم نصبها حتى اآلنخيمة 
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 التعليم 
 

 االحتياجات:
وا من أي ُحرم اً عام 18و 6تتراوح أعمارهم بين  اً طفل نازح داخلي 11.000 وجودتشير التقديرات إلى  •

تنظيم الدولة أو ألنهم يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة  ةمتعدد حاالت نزوحإما بسبب  ،تعليم لمدة خمس سنوات على األقل للحصول على فرص
 .اإلسالمية في العراق والشام

إلى ون نتمدرسة والذين يمإلى الحواجز اللغوية التي يواجهها األطفال في سن ال اً ويعزى ذلك جزئي ،هدفة ومختلطةمستلى تدخالت هناك حاجة إ •
 .عديدة جنسيات

هذه أولوية في وُتعد منفصلة لتلبية احتياجات األطفال في سن المدرسة.  مالحق في ،يتألف كل منها من ثمانية خيام ًا،تعليمي اً مركز  20يجب إنشاء  •
 .المالحق الخامس والسادس والسابع والثامن

 
 االستجابة:

 أعوام. 5و 3تتراوح أعمارهم بين  475هم بين من ،طفالً  5.775صل إلى وتالهول مخيم خدمات تعليمية في  جهات فاعلةقدم ثالث ت •
 ،إضافيين طفالً  5.540إما بتوسيع أو إنشاء مراكز تعليم مؤقتة لتوفير الخدمات التعليمية ل ،باإلضافة إلى شريكين إضافيين ،يقوم الشركاء الحاليون •

 سنوات. 5و 3تتراوح أعمارهم بين طفل  540هم بين من
وفصول الحساب ومحو األمية  ،بما في ذلك التعلم الذاتي ،المناهج العراقيةو  ،على تعليم غير رسمي ،فيما بعدأو سيحصلون  ،طفل 11.500يحصل  •

 .آمنةئية شفاستأماكن تعلم ا علىأو  ،سنوات 5و 3األساسية وكذلك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 

 :المعوقاتو الثغرات 
 ،نصف عدد األطفال المحتاجين إلى الخدمات التعليميةالفجوات بين االحتياجات واالستجابة ال تزال قائمة. تصل االستجابة الحالية إلى أقل من  •

 بسبب القيود ونقص القدرات والتمويل.
 .إلقامة ثماني خيام للفصول الدراسية للتعلم المؤقت والتعليم في حاالت الطوارئكافية إيجاد مساحة  ت صعوبةفقد ثبت ،لمدى اكتظاظ المخيم اً نظر  •

 
 

 التغذية 
 

 االحتياجات:
توجد حاجة إلى تعزيز آليات إحالة المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفاته إلى مراكز االستقرار،  •

 .األجانبمن خاصة األطفال دون سن الخامسة 
 .هناك حاجة إلى مزيد من دمج التغذية في خدمات الصحة وحماية الطفل •

 
 االستجابة:

إلى جانب  ًا،أساسي اً هذه المجموعات وتحديدها أمر  ايجاد. يعد ةحامل ومرضعامرأة  5.651، وطفاًل دون سن الخامسة 20.649يتم استهداف نحو  •
 برامج التغذية الوقائية وعالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

ات مضاعفبدون  سوء التغذية الحاد الوخيمة إصابة بحال 418و غذية الحاد المعتدلسوء التإصابة بحالة  735ج تم عال نيسان/أبريل، 29 حتى •
في مركز االستقرار في الحسكة. يتم التعامل مع  مضاعفاتمع  سوء التغذية الحاد الوخيمحالة إصابة ب 515ومتابعتها في المخيم. تم قبول حوالي 

سوء التغذية الحاد ومتابعتها داخل المخيم. تتم إحالة حاالت  سوء التغذية الحاد المعتدلو  بدون مضاعفات صحية سوء التغذية الحاد الوخيمحاالت 
 ها.جريخومتابعتها حتى يتم ت ستقرارذات المضاعفات الصحية إلى مركز اال الوخيم

، وقد تم اً في وقت مبكر مستمر لتحديد حاالت سوء التغذية قياس محيط منتصف العضد  عين المجتمعيين على استخدام شريطال يزال تدريب المتطو  •
 بالفعل. اً متطوع 35 تدريب

26,000 
 طفل في سن المدرسة داخل مخيم الهول

20,649 
سيتم  دون سن الخامسة طفل  

 ببرامج التغذية استهدافهم
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للتعرف  ًا،شهر  59و 6لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  نيسان/أبريل 21السريع في المخيم في  قياس محيط منتصف العضدبدأ فحص  •
حالتهم إلى برنامج  الناشطون في مجال تعبئةالمبكر على سوء التغذية. قام المتطوعون / عالج الالمجتمع بفحص األطفال المصابين بسوء التغذية وا 

 أو إلى مركز االستقرار. في العيادات الخارجية
نشاء إلخطط توجد . سريراً  25لليتسع  يتم توسيعه في األسابيع المقبلةوس ،سريراً  10و 8ن تتراوح بيبسعة  ،الملحق األولتم افتتاح مركز تغذية في  •

ة واحدو بالفعل  عيادات خمس . توجدلتغطية كامل المخيم عيادات خارجية. ويجري إنشاء الملحق الرابعآخر في مستشفى ميداني في ستقرار امركز 
 .قيد اإلعداد

 سبعة فرق أخرى قيد اإلعداد. فضاًل عن ،تتألف من ممرضات التغذية ،ثالثة فرق متنقلةتعمل  •
حمالت توعية حول الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية. يزداد بالفعل بدأت قد و  ،الطبيعية لألمهات المرضعاتسيبدأ تقديم المشورة بشأن الرضاعة  •

أشهر رضاعة  ستة عدد المساحات المالئمة لألطفال الرضع في المخيم إلى اثنتين في كل مرحلة لتشجيع األمهات على إرضاع األطفال األقل من 
 .طبيعية

 
 :المعوقاتو الثغرات 

واحدة على هناك أن تكون المستهدف المالئمة للطفل الرضيع واألم. في الوقت الحالي، توجد ثالثة فقط للمخيم بأكمله، بينما  مساحاتالعدم كفاية  •
 .ملحق وتوسعكل في األقل 

 .امرأة حامل ومرضعة 5.000كان هناك مستشاران فقط لكل  أيار/مايو، 2 حتىعدم كفاية عدد مستشاري الرضاعة الطبيعية.  •
 .مراكز التغذية في جميعلتجنب ازدواجية الجهود  ،بما في ذلك األسماء والسجالت الطبية ،البيانات تبادلتحسين يتوجب  •

 
 

 واإلصحاح المياه 
 

 :االحتياجات
 ةلحقناطق الموالم 8و 7و 6و 5دش في المراحل  1.350و باب مرحاض 680حوالي هناك حاجة إلى  •

 غوز في دير الزور.ابالجين و هقبل تدفق النازحين من  حققتالتي ت ،20 :1للوصول إلى نسبة 
 .من مرافق الصرف الصحي الموجودة في المخيم مئةفي ال 22ال تزال هناك حاجة ملحة إلعادة تأهيل  ،بينما تحسنت وظائف المرافق الصحية القائمة •
 400و خزان مياه 800 باإلضافة إلى ؛سكان المخيمجميع احتياجات لتغطية شهريًا مجموعة من مستلزمات النظافة العائلية  18.410 يلزم توفير •

 .صلبةالنفايات للحاوية 
 

 :االستجابة
مساحة لالستحمام. تم تركيب حوالي  80إلى جانب  ،50 : 1بالغ لاتحقيق الحد األدنى يضمن  ،اً فت مؤخر يضأُ  824 من بينها ،اً مرحاض 3.018 وجود •

 قمامة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. صندوق 1.100وخزان مياه  1.435
من خالل النقل بالشاحنات في حاالت الطوارئ ومن محطات معالجة المياه الحالية للشرب واالستهالك  اً مياه يوميمن اللتر  1.516.000يتم توفير  •

 ة وتأكيد سالمتها.حيويللمعايير ال اً من المياه للشخص الواحد في اليوم الواحد. يتم اختبار جودة المياه بشكل منتظم وفق لتراً  21 أي ؛المنزلي
 طفالً  825و اً أم 176تم الوصول إلى  ،أبريلنيسان/ة وسالمة المياه. خالل شهر صحيمع التركيز على ممارسات النظافة ال ،يجري الترويج للنظافة •

 .النظافة بسلوكيات المتعلقة الترفيهية األنشطة خالل من
 هاعقيمحمالت تنظيف المناطق وت ة، فضاًل عنمستمر  ومكافحة ناقالت األمراض صحاحجمع النفايات الصلبة وتنظيف مرافق المياه واإل ال تزال أنشطة •

 ض.امر خطر تفشي األ الحد منللحفاظ على بيئة صحية و 
 .النظافة إلى جانب التوزيع الشهري المنتظملوازم يتم توزيع مجموعات  •

 
 :معوقاتوال الثغرات

 .أحد الثغرات الحرجة سكان المخيم بالكامل استمرار التوزيع علىضمان ل الالزمةمستلزمات النظافة العائلية  نقصُيعد  •
عادة تأهيل مرافق إصالح و عد يُ  • زالة و  المياه واإلصحاحا   الحالية. التحدياتا منالصرف الصحي خزانات  من العفنا 

1,516,000 
تسليمها إلى مخيم الهول  تملتر ماء ي

 يوميا  
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 .سيشكل تأمين كمية كافية من المياه لتلبية الطلب المتزايد على إمدادات المياه في األشهر القادمة تحدياً  •
 

______________________________________________ 
 
 
 
 

 
 خلفية عن األزمة

لسكان تعرضوا ألعمال عدائية كبير إلى نزوح داخلي  ،2018سبتمبر أيلول/الذي بدأ في و  ،غوز بمحافظة دير الزورابالجين و هأدى التصعيد العسكري في 
التوقعات. تم نقل أكثر من  افةكعدد المغادرين من الباغوز تجاوز و الحماية. ب تتعلقمكثفة وعاشوا في حالة من الحرمان الشديد وسط مخاوف متزايدة 

استقر تدفق لقد حالة يرثى لها.  فيفال طاألنساء و المن معظمهم و  2018ديسمبر كانون األول/شخص إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة منذ  64.000
شخص. بشكل عام،  73.000 أكثر من النازحين، ولكن ال تزال هناك تحديات أمام الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني لالستجابة لنطاق وحجم احتياجات

يولة سيتسم بالالرقة وأجزاء من حلب، و دير الزور و الحسكة هي و ، من البالدشمال الشرقي تي تشكل الجزء الال يزال الوضع اإلنساني في المحافظات األربع ال
يًا لتقديم شهر شخص  600.000إلى حوالي  اإلنساني حالياً في المجال . يصل الشركاء للمساعدة حاجةبمليون شخص  1.6ما يقدر بنحو  ويوجد بهد، يعقالتو 

 المساعدة.
 
 
 
 

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