
www.unocha.org 

  المبادئ على ةوالقائم ةعلاالف ةاإلنساني نشاطاتال وتنسيق حشد على )أوتشا( اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب يعمل

  ودولية وطنية جهات مع بالشراكة

 األرواح ينقذ التنسيق

 

 الزور دير صور، عبور ومركز الهول مخيم :سورية

 2019 فبراير/شباط 25 حتى 3 رقم عاجل حديثت

 االنساني الوضع

 في )داعش( اإلسالمية الدولة تنظيممعاقل  خرآ من شخص 9،000 قرب مني ما إجالء تم ،الماضية 72ـ ال الساعات خالل •
 في 99وتشكل النساء واألطفال نسبة  .الهول مخيم إلى إحضارهم تم مدني 6،000 حوالي من بينهم ،الزور دير محافظةب باغوز
 .الجدد الوافدين من المئة

ما يقرب  الخامسة سن دون واألطفال النساءتشكل  ،شخص 47،000 حوالي شباط/فبراير 24 حتى الهول مخيم سكان مجموع بلغ •
 .من ثالثة أرباعهم

 تي الوال للغاية كتظةالم االستقبال مناطق في وخاصة ،المخيم داخلاالستيعابية  ةدر قال ضغطًا على اإلضافي التدفق هذا فرض •
صحاح ومراحيضو  مياه مرافقفيها  تتوفر  توجيه تم ،االنتظار مناطق في تخفيف االكتظاظ في وللمساعدة ،مؤقت كإجراءو . كافية ا 

بيانات  معالجةفساح المجال لإلمن الموقع  السابعة لمرحلةا في مفتوحة منطقة إلى أمس عصر المخيم إلى جديد وافد 3،000
 .االستقبال منطقة في بالفعل الموجودين األشخاص

حيث  ،ولهوال جينه بين الطريق منتصف فيالذي يقع  ،صور عبور مركز إلى شخص 3،000 حوالي وصل ،نفسه الوقت فيو  •
  .شخص 500و 400بين  صور للقدرة اإلستيعابية في األقصى الحد تراوحي. الهول إلى نقلهم ينتظرون

 اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات عكفت ،محتملة إضافية تدفقاتوصول لأهبًا وت الهول، مخيم في الجدد الوافدين ستيعابال •
 .تين السادسة والسابعةالمرحلاستكمال  خالل من عاجل بشكل الموقع توسيععلى 

 قد الحالية والقدرات الموارد فإن الهول، مخيم فيالمقدمة  المساعدات وزيادة الخدماتنطاق  في الهائل التوسع من الرغم على •
 النظافةصحاح و واإل المياهقطاعات المأوى و  في حرجة ثغرات وال تزال هناك ،الجدد الوافدين ظرًا الستقبالن شديدة لضغوط تعرضت

 .الصحةو 

 اإلنساني األثر

 وقت بعد المخيم داخل وكذلك الهول، مخيم إلى جينه مخيم من طريقال في وفاة حالة 75 تسجيل تم ،شباط/فبراير 25 حتى •
 للوافدين يئةسال الصحية للحالة ونظراً . منهممئة ال في 65نسبة  اً واحدالذين لم يتموا عامًا  الرضع شكلو  ،الوصول من قصير
 سواءً  الطبية المرافق تعزيز يتم لم ما ة،الوفا معدالت استمرار زيادة من كبيرة مخاوف هناك فإن ،البارد الشتوي والطقس الجدد

حاالت و  الحرجةالصدمة  حاالتورعاية  لمرضىالستيعاب ا ميداني مستشفى إنشاءهذا  ويشمل ،المخيم داخل أو أثناء االنتقال
 .الوالدة

 جانب إلى ،العراء في التغوط عن اآلن اإلبالغ تم حيث ،االستقبال مراكز في ال سيما ،صحاحواإل المياه مرافق كفاية عدمأدت  •
 إلىبالفعل  ةعفضستمال فئاتالض عر  يس مما ،األمراض تفشي مخاطر ةاديز  إلى ،عام بشكل المخيم سكان تلقيحمستوى  انخفاض
 .وأخرى متعلقة بتوفير الحماية إضافية صحية مخاوف
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 ،منهممئة ال في 25نسبة  الخامسة سن دون طفالالذين يشكل األ ،الجدد لوافدينالشديد التي تكتنف ا الضعف حالة إلى بالنظر •
نشاء ،واالجتماعي النفسي والدعم ،شملها جمعو  األسر هوية تحديد سيما ال - عاجل بشكل الحماية خدمات نطاق توسيع يجب  وا 

 .لألطفال صديقة مساحات

 االستجابة على القدرة

عائلية  خيام توفر حين إلى الجدد لوافدينا يواءإل مؤقتة ترتيبات لتوفير الحجم كبيرة خيمة 105 بتعبئة المأوى قطاع شركاء يقوم •
. القادمة األيام خالل ةإضافيخيمة  70 وسيتم نصب ،السابعة المرحلة فيخيمة كبيرة الحجم  35 نصب تم ،اآلن حتىو . جديدة

 .بكافة الوسائلإضافية  خيام على تعبئة اإلنساني المجال في الشركاءويعكف 
 24ـ ال خالل المساعدة على الجدد الوافدين جميعومن المقرر حصول مجموعات المواد غير الغذائية  توزيع عملياتتتواصل  •

 مقبلة.ال ساعة
ًا مرحاض 24و مياه خزانات 10 تركيبو  ؛السابعة المرحلة فيالموجودين  شخص 3،000ـ إلى ال لألكل جاهزة وجبات إرسال تم •

 .طارئ كحل قريب مخيم من جاهزة مراحيض وحدات 8نقل و  طوارئ؛ال مخصصًا لحاالت
 ثالث ُأقيمت بينما ،االستقبال منطقة في األسبوع أيام طوال الساعة مدار على فرق تقييم وتصنيف المرضىو  طبية فرق تعمل •

 التغذية خدمات تقديم يتم كما ،اإلنجابية الصحة خدمات قدمانت منها انتاثن - المخيم منالسابعة  المرحلة في متنقلة عيادات
 .معها بالتوازي

 األشخاص على المبكر التعرف أجل من واالستقبال الفرز مناطق في األسبوع أيام طوال الساعة مدار على حمايةال فرق جداتو ت •
 على الحصولتوفير إمكانية و  ،ةالطارئ المساعدةتقديم و  ،الصلة ذات الفحص إجراءات تعجيلو  ،الخاصة االحتياجات ذوي

  .المتخصصة الخدمات
 وحفاضات الصحية والمناديل البيدوناتو  الصحية النظافة مستلزمات من مجموعات نازح 2،400 تلقى ،صور عبور موقع في •

 .األطفال
تاحة الفرصة إل االستقبال مناطق في اتالمساح بعضأفرغ  قد وداخله المخيم إلى األشخاص لنقل درجالمت النهج أن على الرغم من •

 .التدفقات من المزيد حدوث حالة في التدفق إلدارة محسنة إجراءات إلى حاجة هناك تكون فقد ،الجدد الوافدين ستقبالال
استمرار  ضمان عن فضالً  الهول، في مخيم الجدد الوافدين جميع احتياجات لتلبية إضافية مالية مواردإلى  ماسة حاجة توجد •

 .المخيم داخل ازحينالن جميعحتياجات ال ستجابةاال

 

 .الميداني الوضع حسبما يقتضي أو جديدة معلومات توفر بمجرد للوضع القادم التحديث سيصدر


