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 2 رقم الحالة تقرير

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
آذار/مارس  31 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

 نيسان/أبريل تقريبًا. 30وسيصدر التقرير القادم في  .2019 نيسان/أبريل 17 إلى

 
 األحداث أهم
وقد تضاعف هذا العدد  ،ا  شخص 73.393 حاليا  الهول مخيم ي فيبلغ إجمالي عدد السكان  •

)حوالي  أسرة 71وصلت حوالي  ،. في األسبوع الماضيآذار/مارسفبراير و شهري شباط/بين 
وال تتجاوز معظمهم من المخيمات المجاورة مثل الروج وعين عيسى.  ،( إلى الهولاً فرد 174

منهم  مئةفي ال 65وعاما   ةثمانية عشر من سكان المخيم  مئةفي ال 70حوالي أعمار 
 .الثانية عشرةدون سن 

في إلى حد ما تخفيض عدد الوافدين الجدد إلى تخفيف الضغط على خدمات الطوارئ  دىأ •
تشمل هي و  ،احتياجات الحماية المحددة المتعددة ال تزال قائمةإال أن  ،مناطق االستقبال

 ُيقال) اً عام 65و 15الذين تتراوح أعمارهم بين والرجال الغياب الملحوظ للفتيان المراهقين 
هم( فضاًل عن التحديات الكبيرة المتعلقة أسر وغير قادرين على التواصل مع  ن حتجزو مأنهم 

 المدنية.األحوال بوثائق 
لحقين السادس المفي  ،المياه واإلصحاح و  بما في ذلك أعمال ترسيم الحدود ،بدأ إعداد الموقع •

حوالي  قيمي ،حاليفي الوقت السوء االحوال الجوية. عن  ناجمةتأخير فترة بعد  والثامن
أثناء انتظارهم إلتمام هذه األعمال. على  وقاعات كبيرةشخص في خيام كبيرة  15.000

)تكفي الستيعاب إضافية  وحدة إيواء 846هناك حاجة إلى  ،الرغم من التوسعات المستمرة
في خيام كبيرة  اً تم استضافتهم حاليتلنقل جميع سكان المخيم الذين شخص(  3.000حوالي 

 عائلية. أو
وتفعيل خط ساخن مخصص  ،بتحسين نظام اإلحالة الطبية ةالصحفي قطاع قام الشركاء  •

في األسبوع بسرعة.  حرجاً تحديد األولويات ونقل الحاالت األكثر لتنسيق  سؤوليوتعيين م
 في الحسكة والقامشلي. حالة إلى مستشفيات 350أحال الهالل األحمر الكردي  ،الماضي

معايير  حدود ضمنبالنسبة لتعداد السكان معدالت الوفيات إجمالي ت السيطرة على تم •
 ،2019 نيسان/أبريل 15 وحتى. / يوم 10.000/  1.0ارئ البالغة و لطفي حاالت ا سفيرا

 / يوم. 10.000وفاة /  0.5معدل وفيات األطفال  -حالة وفاة  262تم تسجيل 
المالحق الثالث تم إنشاء أربعة مكاتب معلومات توفر معلومات عن الخدمات الحالية في  •

يجب إجراء اتصاالت أكثر تنظيمًا مع المبادرات  ،ومع ذلك ،والرابع والخامس والسابع
وع والن عمربما في ذلك االعتبارات المتعلقة بال ،بالمخاطر ةوعيتفضاًل عن ال ،المجتمعية
 .االجتماعي

بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومفوضية األمم  ،استأنفت إدارة المخيم ،نيسان/أبريل 6في  •
برنامج العودة الطوعية إلى الوطن بعد تعليق دام أربعة أشهر.  ،لشؤون الالجئينالسامية المتحدة 

 ،عراقي في المخيم 30.000. يوجد حوالي إدارة المخيم لدىأسرة  1.769جلت س   ،حتى اآلنو 
ستحدث على السكان حركات تعلى الرغم من أن  ،غير واضح ةالجدول الزمني المحدد للمغادر و 

 األرجح على دفعات صغيرة خالل فترة طويلة.

…
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شركاء الذين للمليون دوالر   4.3. تم بالفعل صرف حوالي مليون دوالر 16 تبلغ قيمتهما نحوالصندوق اإلنساني السوري مخصصين احتياطيين  دشن •
 والمأوى والمواد غير الغذائية. المياه واإلصحاحو المتعددة حماية والصحة والتغذية والقطاعات في مجاالت الينفذون مشروعات 

 
 لوضعا عن ةعام لمحة

 
استجابة  تقديمعلى األرض بإجراء تقييمات لالحتياجات في المخيم لضمان الموجودة وتقوم الفرق  ،في جميع القطاعات حرجةال تزال احتياجات السكان  •

بما في ذلك المأوى والمصابيح  ،لبنية التحتية والخدماتفي مجاالت اتتواصل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق االستجابة و . اتولويومراعاة لألأكثر كفاءة 
 والصحة. مياه واإلصحاحوخدمات ال ة ومرافقمالئمالشمسية والخيام والمساحات المجتمعية ال

األعمال الداخلية والخارجية  تملمن المتوقع أن تكو في األشهر األربعة األخيرة.  نازح 63.500وصول أكثر من ل نظراً ال يزال إعداد الموقع يمثل أولوية  •
 10.000)من  أسرة 2.700نحو  يستوعب هذان الملحقانف مايو. سو أيار/نهاية قبل  حق الثامنالملو  ،نيسان/أبريلنهاية قبل  الملحق السادس في 
ب حاليًا نص يجري  ،شخص(. في غضون ذلك 3.000) وحدة إيواء 846ـ لتكفي  أرضال تزال هناك حاجة إلى تحديد و  -شخص(  13.000إلى 

 .ملحقخيمة في ال 2.380
بما في ذلك من خالل  ،الجهود لزيادة توافر المرافق الطبية داخل المخيم تتواصلوبالتالي  ،قبول إحاالت إضافية محدودةقدرة المستشفيات المحيطة على  •

خدمات الصحة اإلنجابية  قديممن حرستا لتسريرًا  20يضم اإلنشاء سريع  تم نقل مستوصف ،نيسان/أبريلفي بداية شهر و إنشاء المستشفيات الميدانية. 
 .الصندوق اإلنساني السوري من  دعمب اً سرير  50 يضمسريع اإلنشاء مستوصف تركيب ل اً خطط أيضتوجد و  ؛الفتياتو وصحة األم للنساء 

لن تحل قضايا الحماية الطويلة  افإنه ،في األشهر المقبلة والصحة المياه واإلصحاحباإليواء و  ةتعلقالممن المتوقع أن تستقر المؤشرات اإلنسانية  رغم أنه •
القضايا القانونية.  تشملمحددة  اتوخبر  ،الجهات الفاعلة في مجال الحمايةوجود وزيادة  ،هجًا منسقةتتطلب نُ التي و  ،األجل المتنوعة والمعقدة بطبيعتها

بلدان أخرى( واستعادة الروابط من وجود مواطنين غير سوريين )عراقيين و الذي يشمل  ،السياق الفريد جراءتتفاقم تحديات الحماية  ،في الوقت الحالي
 وال سيما األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ،االحتياجات الخاصة لألطفالو  ؛تؤثر على السكانالتي شديدة النفسية الضائقة وال ؛العائلية المعقدة

 والقضايا المتعلقة باالحتجاز. ،همذوي
 ،بما في ذلك أسماء الموظفين الذين يخططون للدخول ،موافقات إضافيةعلى الحصول على )التوسع(  ملحقفي ال األجانب الوصول إلى إمكانية  تتوقف •

وفرق بناء  ،بما في ذلك الوحدات الطبية المتنقلة ،ملحق. يستطيع العديد من الشركاء الوصول إلى اللها وتفاصيل األنشطة المخطط ،وتفضيل الموظفات
وفي وأولئك الذين يقدمون الخدمات من خالل أماكن مالئمة لألطفال.  ،إدارة المخيم ووموظف ،الخيام الذين ينصبون شركاء الو  ،المياه واإلصحاحمرافق 

هذه التحديات ل التصديمن  ،ثابتصعوبات في إقامة وجود في السابق التي واجهت  ،طبيةالتمكنت إحدى المنظمات غير الحكومية  ،اآلونة األخيرة
في الوقت الذي يلزم فيه  ،الوصول وبناء الثقةإمكانية لتفاوض بشأن االشركاء الجدد ال يزال من الصعب على  ،. ومع ذلكبالعمل ومنحت اآلن اإلذن

قوض تدخالت تومنتظم وتخضع أنشطة الحماية لمزيد من الرقابة التي  ثابتيصعب الحصول على وجود ، و ات بسرعةالخدمات والمساعدتوسيع نطاق 
بيئة خلق في  - األجانب همفي نبم -ساهم عدم اليقين بشأن مصير األوالد الذكور والمراهقين  ،باإلضافة إلى ذلكو . اإلرشاد االجتماعي ثلمحددة م

أفراد األسرة حيث أعربت العديد من النساء عن مخاوفهن بشأن مكان ورفاه  ،الباغوزمن منطقة القادمة  سروخاصة األ ،اً حديث وافدةال سرمتوترة بين األ
 تلكفي  والتواصل مع النساء واألطفال رشاد االجتماعيمواصلة اإلإلى حاجة توجد احتجاز.  زاكر قلوا إلى مفي الطريق وربما نُ  واانفصلالذين الذكور من 

 روابط مع األسر.قامة المناطق لتوضيح الجهود الحالية والقيود الالحقة إل

 
 التمويل

 
تدعو األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني جميع الدول األعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم للعاملين في المجال  ،للحفاظ على االستجابة اإلنسانية •

 في المنطقة وتيسير الجهود الرامية إلى زيادة المساعدات. االستجابةنفذون اإلنساني الذين ي
حتى نهاية عام  اعلى تحديث متطلبات التمويل الخاصة به اً حالي االنسانية  تعمل القطاعات ،في ظل عدم وجود حلول دائمة محددة لسكان مخيم الهول •

 مع الجهات المانحة لطلب تمويل إضافي ومرونة مستمرة إلعادة توجيه األموال سورية. وتتواصل المنظمات غير الحكومية في شمال شرق 2019
تأثير  ذلكوسيكون ل ،مخيم الهولفي  يةالنقد برامجلقيود على ال في شمال شرق سوريةالمنظمات غير الحكومية  خضعت ،. في هذا الوقت الحرجالمتاحة

تحث المنظمات غير و  الغذاء التكميلي.النقد مقابل العمل والنقد مقابل برامج ال سيما فيما يتعلق ب ،ر على القدرة على تلبية االحتياجاتاأساسي وض
إتاحة الوقت الكافي إلرسال الرسائل إلى و مسؤولية قدر من الهول بمخيم الد في و لنقلدريجي ت سحبإجراء أي  التأكد منالحكومية الجهات المانحة على 
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برامج أخرى. من المحتمل أن يؤدي السحب المبكر ل أساليبوتمكين االنتقال إلى  ،تر والتأثير السلبي على المستفيدينلحد من التو بهدف االمجتمعات 
بالفعل نقاط ضعف حرجة  تظهر عليهممع توقع تداعيات أكثر حدة على السكان الذين  ،السلبية تكيفلنقد مقابل الغذاء إلى تبني السكان لنفس آليات الا
 تغذية.تعلق بسوء الت

 
 

 اإلنسانية االستجابة
 

 الصحة
 
 االحتياجات: 

( 2سعاف )اإل( وسيارات 6ثابتة )الطبية النقاط الو  ،(3زيادة عدد العيادات الطبية المتنقلة الحالية ) توجبي •
ية نفسوتعزيز الصحة والتثقيف الصحي والصحة ال ،اإلنجابيةباإلضافة إلى توسيع نطاق خدمات الصحة 

 وموظفي الدعم النفسي واالجتماعي كجزء من فرق الصحة الثابتة / المتنقلة والرعاية الصحية الثانوية والصدمات.
إلى جانب التوسع في أنظمة مراقبة األمراض في جميع أنحاء  ،الصدمات واألدوية األساسيةعالج ات ستلزمهناك حاجة إلى سالسل إمدادات مستدامة لم •

 المخيم.
 لتجنب االنتكاسات.التي غادرت المشافي تعزيز التنسيق مع قطاع التغذية لمتابعة الحاالت  •
 ،اهعلي ةحافظمة المنقذة للحياة والالقدرة على توفير المساعدة الصحي لديها ملحقهناك حاجة إلى اإلسراع بإنشاء نقطة صحية ثابتة إضافية داخل ال •

 خارج المخيم. ياتإلدخال النساء واألطفال األجانب إلى المستشف يةشفافيتسم بالوكذلك مسار إحالة 
 
 ستجابة:اال
 .ياً ساعة يوم 12األخرى الدعم لمدة  المالحقبينما تقدم  ،تقدم منطقة االستقبال خدمات صحية على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع •
 .توسعوالبما في ذلك مناطق الفرز / االستقبال  ،المخيمالحق مفرق تعمل على تغطية االحتياجات في جميع مستمر وال التلقيح •
فريق متخصص مكون من جراحين وممرضات لزيادة  تكوينوتم  ،مستشفيين في مدينة القامشلي هابما في ،ةشاركتم توسيع شبكة المستشفيات الخاصة الم •

 .ةحاالت الطارئالإحاالت 
 ها.ببما في ذلك حاالت الحصبة المشتبه  ،تحسين نظام مراقبة األمراض المعدية مستمر •
 25إلى  8خطط لتوسيع سعته الحالية من  توجدو  ،في المخيمحاالت سوء التغذية تم افتتاح مركز استقرار بشكل وثيق  يتعاون قطاعا الصحة والتغذية  •

 سريرًا.
لتلبية احتياجات برنامج تنفيذ اإلدارة  اً شراء أدوية األطفال محلييتواصل . اً طن 14 تزن بما في ذلك خطط إلرسال شحنة  ،مستمر اللوازم الصحية إيصال •

 المتكاملة ألمراض الطفولة.
 الحماية في الخدمات الصحية الحالية. ينسق قطاعا الصحة والحماية لتعميم •
 

 :معوقاتوالالثغرات 
 تمويل إضافي لدعم اإلحاالت إلى المستشفيات الخاصة.توجد حاجة إلى إال أنه  ،على الرغم من أن نظام اإلحالة قد تحسن •
 عبء كبير على المرافق الصحية الحالية وقدرة محدودة على توفير مرافق الرعاية الصحية والصدمات الثانوية. اً يوجد حالي •
 باإلضافة إلى عدد العيادات المتنقلة والنقاط الطبية الثابتة. ،يجب زيادة عدد أخصائيي الصدمات والجراحين وأطباء األطفال وأطباء النساء والقابالت •
 .اتوالمستهلك -األطفال  يةدو أوخاصة  -ية األدوية غير الكاف •
 االعتماد على سالسل توريد األدوية والمعدات المنقولة جوًا. •

 
 

 

350 
شخصًا تمت إحالتهم إلى المستشفيات في 

 األسبوع الماضي
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  الغذائي األمن 
 
 :االحتياجات 
عدد المطابخ نبغي زيادة ولكن ي ،يتم تلبية االحتياجات العاجلة بحصص غذائية شهرية وحصص جاهزة لألكل •

 طويلة األجل.سكان على األقل لسد الثغرات في تلبية احتياجات ال مئةفي ال 50الجماعية بنسبة 
 

  ستجابةاال
( 2 ؛مراكز االستقبال فيين الجدد وافدلل هية( توفير وجبات مط1تصل إلى جميع سكان المخيم من خالل ثالثة خطوط للمساعدة: و االستجابة مستمرة  •

 .اً يتم تقديم الخبز يومي ،باإلضافة إلى ذلكو . اً يوم 30لمدة تكفي ( توفير حصص غذائية شهرية 3 ؛أيام 5حتى  كفيتوفير حصص جاهزة لألكل ت
. تبلغ وجبة 20.700 الحصص الجاهزة لألكل لالحالي  مخزون الويبلغ الجدد.  وافدينلل اً وجبة يومي 2.000توفير ديها القدرة على االستقبال لمنطقة  •

لمدة تصل أفراد  6-5من مكونة  أسرةإلطعام كل حزمة  كفيأن ت ن المتوقعمو  ،حزمة 13.800 جاهزة لألكلالحصص ال المخزون المتداول منسعة 
 إلى أسبوع.

 63.759أسرة أو  19.193مساعدة و  ؛وجبات مطبوخةصورة في  اً فرد 62.186أسرة أو  16.493 إلىتم تقديم المساعدة  ،نيسان/أبريل 14 حتى •
باإلضافة إلى و . آذار/مارسحصص غذائية شهرية لشهر  من خالل اً فرد 73.393أسرة أو  21.317ومساعدة  ،من ذوي االحتياجات الخاصة اً فرد
 .اً يومي اً فرد 73.393أسرة أو  21.317 إلىن الخبز يلوغرامًا مك 1794.026تم تقديم  ،ذلك

 شهر.الفي األسبوع الثاني من لشهر نيسان/أبريل بدأت دورة توزيع المواد الغذائية  •
 يونيو.حزيران/حتى  ،اً ( شهرياً فرد 73.393أسرة ) 21.317كثر من ألشهرية على توفير حصص غذائية القدرة  •

 
 :المعوقاتو  الثغرات

 حرجة في المساعدات الغذائية في المستقبل القريب. ثغراتال يتوقع القطاع أي  ،من الشركاءالمقدم لتحديث المخزون  اً وفق •
 .206هي  جماعيةلمطابخ الفي عدد اة الحالية ثغر ة رئيسية من حيث المواقد ومناطق إعداد الطعام. الثغر تعد مرافق الطهي  •
 .إجراءات الموافقةبسبب  التوسعبالنسبة لسكان  ةالوصول إلى األسواق مقيدإمكانية  •

 
 الغذائية غير والمواد المأوى 

 
 :االحتياجات 
الملحق في  368و ،الملحق السابعفي  200 -قيد اإلنشاء  إيواء وحدة 4.914 توجد ،في الوقت الحالي •

كون هناك حاجة ست ،منها . بمجرد االنتهاءالحقفي الم 1.906و ،الملحق الثامنفي  1.440و ،السادس
 مع استمرار الحاجة إلى تحديد األراضي ذات الصلة. ،أخرى  وحدة 846 لتوفير

 .الطويلة والمصابيح الشمسية واألحذية البيدوناتو  والبطانيات فرشالبما في ذلك  األساسية، سيظل أي وافد في المستقبل بحاجة إلى المواد غير الغذائية •
 
 

 :االستجابة
. منذ خيام القاعات الكبيرةابما في ذلك الخيام العائلية والخيام الكبيرة الحجم و  ،قام الشركاء بتعبئة جميع الموارد المتاحة ،من أجل تلبية احتياجات المأوى  •

 خيمة عائلية. 10.653وأكثر من  خيام مطاطية 7و خيمة كبيرة الحجم 209تم تركيب  ،2018ديسمبر كانون األول/
خيمة عائلية  2.380ب نصتم  ،حتى اآلنو حيث انتقل الناس إلى خيام عائلية.  ،خيمة كبيرة الحجم معظمها في المناطق الملحقة 96تم االستغناء عن  •

 .ةلحقناطق المفي الم
 ة من المواد غير الغذائية والمالبس الشتوية.مجموع 18.000تم توزيع أكثر من  •
 .مصباح تعمل بالطاقة الشمسية 5.000 ألمم المتحدة في مخيم الهولا اءشرك أحد وفرسي •
 .الملحقين السادس والثامنإعداد الموقع لمزيد من التوسع في المخيم مع استمرار أعمال البناء في  جري اآلني •

 

20,700 
 الجاهزة لألكلغذائية الحصص ال مخزون 

18,000 
مجموعة لوازم الشتاء والمواد غير 

 تم توزيعهاالتي الغذائية 
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 :المعوقاتو  الثغرات
لزيادة المساحة المتاحة ونقل  الملحقين السادس والثامنفي حين أن األعمال مستمرة في  -الواصلين تدفق توسيع المخيم بسرعة تتناسب مع معدل  تعذر •

 .وحدة 846تبلغ  متوقعةهناك ثغرة ال تزال  ،في الخيام الكبيرة والمناطق المجتمعية اً ون حاليقيمشخص ي 15.000
متوفرة المواد غير الغذائية  ،عالوة على ذلكو في الخيام العائلية.  ثغرة. ال توجد خيمة 9.180 المخزون المتداولعدد الخيام العائلية المتاحة / في يبلغ  •

 .المتداولالمخزون كالهما في و  ؛باستثناء المصابيح الشمسية والمراوح القابلة إلعادة الشحن ثغرةتوقع وجود نوال 
  .حتى يتم توظيف حراس لحماية المنشآت والمواد جماعيةتم إيقاف األعمال في المطابخ والمراحيض ال •
 
 

 التغذية 
 

 االحتياجات:
. ةحامل ومرضع مرأة ا 5.651، والخامسةطفل دون سن  25.000 قرب منسيستهدف قطاع التغذية ما ي •

 اً أمر  نساء الحوامل والمرضعاتاألطفال دون سن الخامسة والالمصابين بسوء التغذية بين يعد اكتشاف وتحديد 
 .إلى جانب برامج التغذية الوقائية وعالج األطفال المصابين بسوء التغذية ،اً أساسي

 في الملحق. الخامسةألطفال دون سن اخاصة  ،إلى مراكز االستقراره مضاعفاتو المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم حاجة إلى تعزيز آليات إحالة  توجد •
 .ورفع الوعي بشأن خدمات التغذيةبذويهم مطلوب مزيد من التكامل مع قطاعي الصحة والحماية فيما يتعلق بإحالة األطفال غير المصحوبين  •

 
  

 االستجابة:
ت مضاعفادون  سوء التغذية الحاد الوخيمة إصابة بحال 357و ،المعتدل بسوء التغذية الحاد شخص مصاب 660تم عالج  ،أبريل/نيسان 14 حتى •

تلقي من المخيم لبعد قدومها حاالت سوء التغذية ستقرار امركز في  همضاعفاتو  سوء التغذية الحاد الوخيمحالة  461ومتابعتها في المخيم. تم قبول 
ومتابعتها داخل المخيم. تتم إحالة حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل و  بدون مضاعفات صحية الوخيمسوء التغذية الحاد لعالج. يتم التعامل مع حاالت ا

 .السماح لها بمغادرة المشفىومتابعتها حتى يتم مركز االستقرارذات المضاعفات الصحية إلى  سوء التغذية الحاد الوخيم
في حين يتم إنشاء برامج  ،سريرًا في األسابيع القادمة 25ها إلى يمكن زيادتأسّرة  10و 8ن بيبسعة تتراوح  األولالملحق يتم افتتاح مركز تغذية في س •

 واحد قيد التنفيذ.و ثالثة بالفعل  ، وتوجدلتغطية المخيم بأكمله ةالخارجيالعيادات عالجية لمرضى 
 في طور اإلعداد. فرق أخرى سبعة ، و التغذيةمتخصصات في ثالثة فرق متنقلة تتألف من ممرضات توجد  •
 اً متطوع 24تم تدريب  ؛لتحديد حاالت سوء التغذية في وقت مبكرعين المجتمعيين على استخدام شريط قياس محيط منتصف العضد تدريب المتطو  •

 .فيما بعد اً متطوع 170بالفعل وسيتم تدريب أكثر من 
حمالت توعية حول الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية. يزداد عدد المساحات بدأت رضعات و الرضاعة الطبيعية لألمهات المبشأن مشورة تقديم البدأ سي •

 .أشهر رضاعة طبيعية دون سن ستةطفال األلتشجيع األمهات على إرضاع  ملحقين في كل اثنتفي المخيم إلى الرضع ة لألطفال مالئمال
 
 

 :المعوقاتو الثغرات 
 والممرضات وأطباء األطفال. ،ومستشاري اإلرضاع المتخصصين ،نقص متطوعي الفحصل نظراً  ثغرةال يزال توفير خدمات التغذية يمثل  •
. يتطلع الشركاء إلى ومضاعفاته سوء التغذية الحاد الوخيمواحد فقط في الحسكة لتغطية احتياجات جميع األطفال الذين يعانون من مركز استقرار يوجد  •

 .اً لكن النقل ال يزال يمثل تحدي ،ةإنشاء خدمات إضافية في مستشفيات الحسكة والحيا
ينبغي أن نما ، بيثالثة فقط للمخيم بأكمله توجد ،في الوقت الحالي .األم ومستشاري الرضاعة الطبيعيةالرضيع و لطفل لمالئمة لمناطق االعدم كفاية  •

 .محلق وتوسعلكل  على األقل ةكون واحدت
 
 

25,000 
 طفل مستهدف دون سن الخامسة
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 واإلصحاح المياه 
 

 :االحتياجات
)مرحاض واحد  20:  1دش للوصول إلى نسبة  1.350و باب مرحاض 1.350هناك حاجة إلى أكثر من  •

 .ةلحقناطق الموالم المالحق السادس والسابع والثامنخاصة في  ،(اً شخص 20كل لـ
 من مرافق الصرف الصحي الحالية إلى إعادة تأهيل. مئةفي ال 40يحتاج حوالي  •
 خزان مياه )حاويات( 800 باإلضافة إلى ؛سكان المخيمجميع احتياجات لتغطية شهريًا مجموعة من مستلزمات النظافة العائلية  18.410 يلزم توفير •

 .صلبةالنفايات للحاوية  400و
 

 :االستجابة
على الحفاظ  اً أخرى قيد اإلنشاء. يعمل شركاء القطاع حالي 171 -خزان مياه  475إلى جانب  ،لالستحمام اً جديد اً مكان 80و اً مرحاض 676تم تركيب  •

تتواصل الجهود للوصول إلى ف ،الملحقين السادس والثامنفي أما المخيم.  في المالحق من األول إلى الخامسلكل مرحاض في  اً شخص 20 معدل على
 .شخصاً  50واحد لكل تم تحقيق نسبة مرحاض  ،وبشكل عام(. اً شخص 50 كلمعايير الطوارئ )مرحاض واحد ل

إلصابة حاالت ا ةداأنشطة لمكافحة ناقالت األمراض )حمالت تنظيف المناطق وتطهيرها( للحد من خطر زي اً الشركاء في المجال اإلنساني أيض نفذي •
 إلسهال.با

 في مناطق االستقبال للحد من ممارسات النظافة غير اآلمنة.إضافية مرافق مياه وصرف صحي  ركيبكما يتم اختبار جودة المياه بانتظام وت •
يتم الوصول إلى الحد األدنى من المعايير و  ،ةقائميتم توفير إمدادات المياه من خالل النقل بالشاحنات في حاالت الطوارئ ومن محطة معالجة المياه ال •

 .من المياه للشخص الواحد في اليوم الواحد لتراً  21حوالي  أي ،ياً يومماء لتر  1.516.000يتم توفير و . ياً للشخص الواحد يوم لتراً  25البالغ 
 باإلضافة إلى تنظيف المراحيض وتنظيف موقع المخيم. ،اً إدارة النفايات الصلبة مستمرة يومي •
ات النظافة على الوافدين الجدد مع التوزيع ستلزميتم توزيع مو  ؛مع التركيز على ممارسات النظافة العامة وسالمة المياهالصحية مستمر الترويج للنظافة  •

 ات النظافة.ستلزملمتوزيعات مشتركة جميع الشركاء  نفذالشهري المنتظم. 
 .صندوقاً  413 ن خالل توفيرصناديق القمامة مإلى حتياجات االتلبية  •

 
 :المعوقاتو  الثغرات

وف ُتمنح األولوية خزان مياه )حاويات(. س 800و دش 1.350باإلضافة إلى  20:  1باب مرحاض للوصول إلى نسبة  1.350هناك حاجة إلى  •
 .ديدة: السادس والسابع والثامنالمالحق الجتنظيف المراحيض في ل

 تغطية سكان المخيم بالكامل.ل ياً مجموعة من مستلزمات النظافة العائلية شهر  18.410توجد ثغرة قدرها  •
 .صالحية المرافقلضمان استمرار  إزالة الحمأةو  المياه واإلصحاحإعادة تأهيل مرافق  •
 
 
 

 التعليم 
 

 :االحتياجات
لمدارس الرسمية با والتحقي لممعظمهم  -المخيم  داخلطفل في سن المدرسة  26.000ما يقدر بنحو  يوجد •

 في الوقت الحالي.الوصول إلى المدارس طفل  4.000 ستطيع ما يقدر بنحوي ،لمدة خمس سنوات على األقل. من بين هؤالء
 التعليم.مجال تاج المتعلمون إلى نهج متباين ومختلط في . يحاً مستهدف ألطفال في سن المدرسة يتطلب تدخالً دى احاجز اللغة ل •
 .اً تعليمي اً مركز  20في  تستخدم كفصول دراسيةخيمة  160 تكفي لنحومساحة  نبغي إيجاديو  ؛منفصلة من المخيم مناطقيلزم إنشاء مساحات تعليمية في  •
وفهم عدد األطفال في سن الدراسة واحتياجاتهم التعليمية  اً عام 19و 6تقييم مشترك للتعليم األولي لتحديد عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  بدأ •

 أفضل. على نحو

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

 يومياً 

26,000 
 طفل في سن المدرسة داخل مخيم الهول



 2 رقم الحالة تقرير -الجمهورية العربية السورية: االستجابة اإلنسانية في مخيم الهول 

 

 
 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

www.unocha.org  
 

 :االستجابة
 ثمانيةطفل في سن المدرسة في  1.000بما في ذلك التعلم الذاتي ودروس الحساب ومحو األمية األساسية لنحو  ،ميرسغير اليتم توفير برامج التعليم  •

احتياجات  ةتلبيل الملحق الرابعتستخدم كفصول دراسية في خيمة  16 ُنصبت ،باإلضافة إلى ذلكو . الملحق الثالثتستخدم كفصول دراسية في خيام 
( أو التعليم غير 5-3التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ) اً عام 12و 3طفاًل تتراوح أعمارهم بين  2.350مدرسة. يتلقى حوالي طفل في سن ال 3.000
 أي باستخدام مواد التعلم الذاتي. ،الرسمي

طفل تتراوح  2.000وسيعمالن على خدمة  ،خيمة 16سيتم إنشاء مركزي تعليم مؤقتين إضافيين يتألفان من  ،أبريلنيسان/ابتداًء من منتصف شهر  •
 .المالحق الخامس والسادس والسابعفي  اً عام 18و 6أعمارهم بين 

 
 :المعوقات و  ثغراتال
إلقامة مركز تعليمي يتكون من  تشكل المراحل المكتظة بالمخيم تحدياً  -التعليم في حاالت الطوارئ  نفيذيجب توفير مساحة لمراكز التعلم المؤقتة لت •

 .اً مربع اً متر  72أو  24فصول دراسية تبلغ مساحتها تستخدم كخيام ثمانية 
االستجابة في أسرع وقت ممكن. نطاق لى توسيع ال تزال هناك فجوة كبيرة في استجابة التعليم مقارنة باحتياجات التعليم. يعمل أعضاء مجموعة العمل ع •

على استعداد لتوسيع نطاق األنشطة في فهي  ،األخيرالمالذ خدمات باعتبارها مزود  ،فإن اليونيسف ،شركاء التعليمالمفروضة على قيود البالنظر إلى 
 .الالزم التمويل تالمخيم إذا تلق

 
 
 اإلنعاش المبكر 

 
 :حتياجاتاال
مثل اإلصالح  ،ة لضمان قدرة سكان المخيم على دعم المبادرات األساسيةحيويُتعد فرص النقد مقابل العمل  •

 من القدرة على توسيع نطاق هذه التدخالت.  تالجهات المانحة حدقبل شديدة من  اً واجه الشركاء قيود ،ومع ذلك، والصيانة والتنظيف واإلنتاج المنزلي
الذي يمكن  ،تالليشمانياداء بما في ذلك ناقل  ،على نحو أفضل ألمراضاتراكمة في المخيم لدعم مقاومة مالحد من المخاطر المتعلقة بالنفايات ال يلزم •

 آثار خطيرة على الصحة العامة. يتسبب فيأن 
 .أماكن اإليواءعلى سبيل المثال إلصالح  ،اجيةإعادة تأهيل سوق المخيم وإقامة ورش إنت •
ورش عمل ومساعدة هذه  نظيموهناك حاجة ملحة لت ،بين النازحين 600و 575تشير التقييمات األولية إلى أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يتراوح بين  •

 ة.فئال
 

 :االستجابة
لضمان مشاركة األسر المتضررة مباشرة في تعافيها مع المساعدة في النشاط ستركز استراتيجية االستجابة على توفير فرص عمل قصيرة األجل  •

 االقتصادي الطبيعي.
فرصة عمل مع إزالة  64وخلق  ،الملحقين الرابع والخامسشرع أحد الشركاء في إدارة النفايات الصلبة من خالل برنامج النقد مقابل العمل الذي يغطي  •

التخلص تم يكما س نساء.التركيز على األسر التي تعولها و  ،بالتوازي مع التبخير والرش لمكافحة ذباب الرمال ،من النفايات اً طن 3.120ما يقدر بنحو 
 النفايات الصلبة في المراحل األخرى من المخيم.من 

من خالل توفير دورات  ،إلى جانب دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ،خطط إعادة تأهيل سوق مخيم الهول )البنية التحتية االقتصادية الرئيسية(يجري تنفيذ  •
 صيانة األدوات الحركية الخاصة بهم باإلضافة إلى مجموعات األدوات. علىتدريبية 

ل الذي النقد مقابل العمبرنامج وكذلك ورشة صيانة الخيام باستخدام  ًا،فرد 135التدريب المهني مستمر من خالل المراكز المجتمعية التي تستهدف  •
 .اً فرد 60يستهدف 

 
 :المعوقاتو  الثغرات

فضاًل عن الحاجة إلى زيادة األموال المخصصة ألنشطة  ،في المخيم اً في خدمات سبل العيش في المناطق التي تم إنشاؤها حديثعديدة ثغرات  توجد •
 (.في شمال شرق سورية غير الحكوميةلمنظمات على االجهات المانحة ها رضتي تفال العمل. )انظر القيود المذكورة أعاله

 منتجين في المجتمع الذي يقيمون فيه اآلن أو عند عودتهم. وا أعضاءً صبحمن خالل التدريب المهني لكي ي ،تمكين النازحين من االعتماد على أنفسهم •
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  الحماية 
 االحتياجات:

 
بقاء العديد من النساء واألطفال في خيام جماعية مؤقتة / أماكن عامة في انتظار تلقي المساعدة ل نظراً  •

استمرار وجود فرق الحماية في ال يزال  ،ماسة إلى اإلحاالت الطبيةالبعض األفراد حاجة  واستمرار ،والدعم
 .اً يويح أمراً جميع مراحل المخيم لتحديد االحتياجات والتواصل بشأن المساعدة واإلحاالت 

حماية في مجال شركاء الحدد  ،أبريل/ال يزال وضع األطفال يولد احتياجات ماسة. بحلول منتصف نيسان •
 تتبعما زالوا في مراكز الرعاية المؤقتة في انتظار  121هم بين من ،ويهم في المخيمغير مصحوبين ومنفصلين عن ذ طفالً  458الطفل ما ال يقل عن 

المناسبة  سرترتيبات الرعاية المؤقتة المناسبة وتحديد األنطاق ال يزال هناك طلب كبير على الموارد الالزمة لتحديد وتوسيع  ،لذلكو األسرة ولم شملها. 
مخيم ترك األطفال في و العراقيين )الترتيبات أثناء السفر( أو ببساطة في حالة استشفاء األم  مواطنينالوكذلك في حالة إعادة  ،الرعاية المؤقتة توفيرل
 بما في ذلك بعد خروج األطفال من المستشفيات. مطلوب مجموعة كاملة ،حاجة مستمرة إلعادة تأسيس االتصاالت العائلية ووحدة األسرة وتوجدول. هال

تاحة إل أيضاً و  ،لتقديم بعض فرص التعليم غير الرسميو  ،من المبادرات العاطفية والرفاهية لألطفال في أماكن آمنة لتجنب التعرض لمزيد من المخاطر
الدعم النفسي واالجتماعي األكثر تنظيمًا وإدارة الحاالت  كبير على برامجزال هناك طلب يوالخدمات. ال  اتحضور توزيع المساعدللألمهات  الفرصة

 .اً األكثر تعقيد
حاالت إن . بشكل خاص برزت قضايا وثائق قانونية معقدة للغاية تؤثر على األطفال والنساء ،مع تقدم االتصاالت والمشاورات مع السكان المتضررين •

صعوبة تحديد النسب / األبوة بسبب الزيجات و  ؛وال يمكن إثبات جنسيتهم ًا،مجهواًل أو مفقود والدالوال يزال  ،األطفال المولودين من زيجات غير موثقة
تحديات فريدة من نوعها يتعين البدء في معالجتها تمثل  أسماءوحتى وجود األطفال غير المصحوبين بذويهم الذين ال يحملون وثائق هوية أو  ؛المتعددة

سيكون دور سلطات الدولة في بلد المنشأ  ،عندما يمكن تحديد جنسية األم في غياب األب ،ة. في حالة األجانبمن قبل الشركاء ذوي الخبرة القانوني
ينبغي متابعة الدعوة الكتساب جنسية األم.  ،ينمجهول همؤ أبات الذين ال يزال اسوريفي حالة أطفال األمهات الو لطفل. احاسمًا في منع انعدام جنسية 

 مسألة تسجيل الوفيات. اً الحماية أيض قطاع يتابع شركاء
وخاصة األفراد ذوي القدرة المحدودة على  ،اإلعاقة وواألشخاص ذو  - مخيم الهول كانوا يمثلون نسبة صغيرة من سكان وإنحتى  -ال يزال كبار السن  •

بدأت جهات فاعلة فقد  ،بعض الحاالت المحددة بإدارةبعض الوكاالت  تقومفي حين و يمثلون شريحة من السكان ذوي االحتياجات غير الملباة.  ،الحركة
 شامل.توعية ورعاية برنامج ولكن ال تزال هناك حاجة إلى  ،ر األجهزة المساعدةيفتو ب هأخرى في مجال الحماية وغير 

ة نظافة نسائيخالل توفير مجموعات بما في ذلك من  ،ال تزال النساء والفتيات المراهقات بحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدة للحفاظ على الكرامة •
 على النوع االجتماعيلعواقب المحتملة للعنف القائم ل االستجابة اً أيضو  ،اويجري تعزيزه يويةلى الصحة اإلنجابية حعصول حالإمكانية زال تمخصصة. ال 

وال  ،واإلصحاحمرافق المياه في ن يالجنسمراعاة الفوارق بين قبل وصولهم. كشفت المشاورات مع النساء عن الحاجة الماسة إلى تحسين  تالذي حدث
أن عدم وجود مثل هذه التدابير له  ُذكر. و لحق السابعالمفي  -ولكن ليس على سبيل الحصر  -سيما اإلضاءة وإضافة أبواب قابلة للقفل بشكل خاص 

الليل. وقد أبرزت المشاورات مع النساء والفتيات  أثناءوخاصة  ،متنعن عن استخدام مثل هذه المرافقالتي تال ،آثار ضارة على صحة النساء والفتيات
 نظيملتحسين الشعور باألمن لدى النساء واألطفال. أثناء ت ،الخامس والسابعوتحديدًا  ،الحقالمالحاجة إلى تعزيز تغطية اإلضاءة في بعض  اً أيض

والخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع ن يالجنسالمساواة بين الحماية / مراعاة منظور تعميم حاجة إلى مزيد من التوعية بشأن  توجد ،التدريب
 اإلنسانية.منظمات اللدى جميع االجتماعي 

المؤهلين.  ف القائم على النوع االجتماعيحماية الطفل والعنباإلضافة إلى إدارة الحاالت من ِقبل مديري  ،يجب رفع مستوى الدعم النفسي المتخصص •
تنظيم الدولة اإلسالمية في ع لسيطرة و تجربة الخضو التعرض لألعمال العدائية  الناجمة عن ،النفسية أو حتى الصدمات ضيق النفسي،عدد حاالت ال
قانون القانون اإلنساني الدولي و  ال تلبي معايير ظروف فياألخيرة في األونة أو فترات االحتجاز  ،)بالنسبة لشرائح معينة من السكان( العراق والشام
 ال تغطيه بشكل كاف األشكال األساسية من الدعم العاطفي واإلسعافات األولية النفسية. ،يتطلب اتباع نهج أكثر تعمقاً  ،حقوق اإلنسان

ل ال يزاى ملحق المخيم الذي يستضيف رعايا البلدان الثالثة فإن الوصول إل ،حماية الطفلأنشطة تنفيذ وجود ثابت ل إقامةن اء مالشركبينما تمكن أحد  •
يجب بناء الثقة  ،مما يؤثر على قدرة بعض الشركاء على االستجابة. بناًء على الموقف األمني ،من قبل سلطات المخيم ةشديد يةتنظيمقيود ل اً خاضع

الفاعلة في مجال الحماية  جهاتوفاعلية لل عدداً يد من التقدم نحو حضور أكثر إال أن هناك حاجة لرؤية مز  ،تدريجيًا بين مقدمي الخدمات وإدارة المخيم
 ".عدم إلحاق الضرر بالمستفيدين"و لسريةل ومراعاةتعمل باحترام تام لكي في هذه المناطق 
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 االستجابة:
وشركاء الحماية الثالثة  ،في مجال الحماية الثالث وكاالت الرائدةالبما في ذلك  ،فاعلفي االستجابة بشكل  الحمايةقطاع من شركاء  12يشارك نحو  •

ويقومون وعبر الحدود. شمال شرق سورية  فيباإلضافة إلى حوالي خمسة من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة  سورية،اآلخرون المتمركزون في 
 .أسبوعياً  ق المبادرات واألنشطة والتوسعات المخطط لهاينسبت

وإحالة  ،وتحديد االحتياجات ،خصيص أماكن لهمتغطية جميع المناطق التي استقر فيها الوافدون الجدد أو ما زالوا في انتظار تيواصل المتطوعون  •
إجراءات محّسنة . ويجري وضع المالحق الثالث والرابع والخامس والسابعل مكاتب المعلومات عاملة في ال تزاوتقديم معلومات عن الخدمات.  ،الحاالت

المبادئ في التفاعل مع األشخاص قائم على نهج ل اً ولضمان اتباع العديد من الموظفين والمتطوعين المعينين حديث ،لتبسيط االتصاالت وتحليل الطلبات
( وترجمتها إلى اللغة العربية لتذكير االستغالل واالنتهاك الجنسيين الحماية من االهتمام. تم تطوير المعايير األخالقية )بما في ذلك عناصر وضعم

 والسرية. ،والموافقة المستنيرة ،"بالمستفيدين ضررلحاق ال"عدم إمبدأ احترام و الجهات الفاعلة في مجال الحماية بواجباتها األساسية 
وتقدم خدمات مستمرة طوال  ،(المالحق األول والخامس والسابععلى النوع االجتماعي في المخيم ) قائملعنف المكافحة افرق متنقلة ل ثالثةتعمل اآلن  •

لحق الم)في  وجد مساحتان آمنتان للنساء والفتياتتو حاالت. اإلو  االنتهاك والحماية من تقدم الفرق جلسات توعية واستشارات جماعية وفرديةإذ األسبوع. 
م على النوع االجتماعي في المراحل قائلعنف المكافحة االدعم المتخصص ل نطاقخطط لتوسيع  ةتوجد عد (.الملحق الرابعوخيمة كبيرة الحجم في  ثالثال

المالحق األول والثاني والخامس ات في ثغر ال ،على سبيل المثال) للنساء والفتيات ةآمن تمساحاإما من خالل  ،األخرى التي يتم فيها تحديد الثغرات
 يةمراكز المجتمعالم على النوع االجتماعي المرتبط بمرافق حماية أخرى )مثل قائلعنف الا( أو من خالل وجود مديري حاالت ومناطق التوسعاتوالسابع 

 األخرى.النظافة  الشخصية ا زموالة و ستلزمات النظافة النسائي(. تم توزيع متابعةال /
من بينها  ،مساحة مالئمة لألطفال 11 توجد. للمساعدة الطفل االستجابة لمجموعة متنوعة من حاالت األطفال المحتاجينتواصل فرق الحماية وحماية  •

 سوريةفي  المتمركزةومجهزة بمديري الحاالت تديرها المنظمات غير الحكومية  نشطةوخمس وحدات متنقلة / فرق متنقلة  ،واحدة في ملحق األجانب
لكن ترتيبات الرعاية  ،ياتوالحاالت التي يتم نقلها إلى المستشفاألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم . تتوسع متابعة حالة وشمال شرق سورية

 14 ىحتحماية الطفل قطاع طفاًل غير مصحوبين بذويهم في المرافق الثالثة الموجودة التي يديرها شركاء  121مع بقاء  ،طاقتهابكامل تعمل المؤقتة 
 اتترتيبضمن لمزيد من االختيار  بويةرعاية األالعلى  سربرنامج لتدريب األتنفيذ بعبر الحدود  الفاعل قطاع حماية الطفلأبريل. بدأ أحد شركاء نيسان/

بينما من المتوقع  ،المصحوبين بذويهم أسرة على استعداد لبدء توفير الرعاية لألطفال غير 14توجد ، و أسرة حتى اآلن 32تم تدريب إذ لعناية بالتبني. ا
 يمكن تكرار هذه المبادرة في أماكن أخرى من المخيم من قبل جهات فاعلة أخرى.و أخرى لزيادة هذا العدد. تدريبية ة تنظيم دور 

من مختلف  اً موظف 47تم تدريب حوالي  ،على النوع االجتماعيوالعنف القائم  بين الجنسين مراعاة الفروق استجابة للثغرات التي تم تحديدها في تعميم  •
 ،ومن المقرر عقد دورات إضافية. وبالمثل ،والصحة والغذاء ةغير الغذائيوالمواد والمأوى  احصحالمياه واإل تالعاملة في مجاال ةت اإلنسانيمنظماال

موظفيها وشركائها العاملين في المخيم ل االستغالل واالنتهاك الجنسيين منالحماية على تدير وكاالت الحماية الرئيسية مدونة لقواعد السلوك وتدريب 
 لزيادة الوعي وتخفيف المخاطر.

مخيم ركز اثنان منها على  ،قطاع الحماية على ثالثة مشاريعفي مراجعة الوافقت لجنة  ،الصندوق اإلنساني السوري خالل التخصيص الثاني الحتياطي  •
 .اً ال يزال توفر الموارد البشرية المتخصصة يمثل تحدي ،إلى جانب الدعم الماليو دوالر.  مليون  2بقيمة تقارب  ،الهول

 
 :المعوقات الثغرات و 

لتجنب  اً أيض اً مهم اً . سيكون هذا أمر اً من األنشطة األساسية إلى التدخالت األكثر تخصص ،الحماية زال هناك حاجة إلى زيادة مستوى وجود وخدماتتال  •
إلى المناطق المخصصة للوافدين الجدد. إن  ن قبلالموجودين ممخيم الهول  ال سيما من سكان ،داخل الموقع إعادة توجيه الموارد من منطقة إلى أخرى 

يمكن أن تزيد من التوتر الظاهر بالفعل بين المجتمعات في  ،بشكل مؤقت تهادار إإذا لم يتم تجنبها بشكل صحيح أو على األقل  ،مثل هذه الديناميات
مساحات آمنة  ستةإضافة  إلىمحتملة الحماية أن هناك حاجة قطاع يرى شركاء و تصور المواقف التمييزية.  إلىذلك في بعض األحيان يرجع و  ،المخيم

بما في ذلك في الملحقين.  ،ة االستجابةجودلتغطية و امرافق لتحسين  ستة يمكن دعم ما ال يقل عن ف ،حماية الطفلبالنسبة لمرافق أما  ؛للنساء والفتيات
 مجموعة متنوعة من خدمات الحماية. لتقديم تابعينواحد ومركزين  يجتمعركز ممقامة تم التخطيط إل

ال تزال هناك حاجة إلى تعزيز بروتوكوالت و في مجال حماية الطفل.  اً حاسم اً مجهودُتعد  ،حاضنةالسر األبما في ذلك  ،ال تزال ترتيبات الرعاية المؤقتة •
 .المستشفى من خروجهمبعد  همأسر لتجنب أن يفقد األطفال اتصالهم ب ،ال سيما بالنسبة لبعض المرافق الصحية ،ياتاإلحالة إلى المستشف

 تيسير الوصول إلى مرافقوكذلك ل ،فريق عمل مخصص وفرق متنقلةال تزال هناك حاجة ماسة إلى دعم كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل  •
األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون  ويقال أنوغيرها من المرافق. توجد خطة لتدريب المتطوعين على المساعدة في الرعاية المنزلية.  واإلصحاحالمياه 

 لوجود حفر ذات أغطية هشة. يأسفون تحديات في الوصول إلى المراحيض و 
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فإن سياسة مصادرة المستندات الشخصية ال تزال تتسبب في آثار سيئة. ال  ،عليها والمحافظةالوثائق على الرغم من الجهود المبذولة في مجال فرز  •
ق الموجودة في غرفة ائعها في المخيم والوثيزال هناك عدد غير محدد من األفراد الذين ال يوجد تطابق بينهم وبين قاعدة بيانات التعريف التي تم تجمي

وبدأ  همال سيما إذا بدأت عملية إعادة السكان العراقيين إلى وطن ،حيث تم تخزين جميع الوثائق المصادرة. هذا وضع صعب ،الهولمخيم األرشيف في 
ينما تتواصل دعوة السلطات الوطنية في العراق لدعم إصدار مما يعرض أمنهم القانوني للخطر في بلدهم األصلي. ب ،المخيم بدون وثائق ون األفراد يغادر 

 كون لها آثار إيجابية.تفإن المعالجة السليمة للوثائق من قبل إدارة المخيم س ،المدنيةاألحوال وثائق 
العائالت على الفور بمكان وجود مبادئ القانون اإلنساني الدولي األساسية وإبالغ لاالحتجاز سلطات سيطرة و ماألطراف ال احترامال تزال ضرورة  •

لدى  المتزايد القلق والضيق واالستياءحدة لتخفيف  اً حاسم إجراءً  ُيعد بل فحسب، الطرفين على اً ثابت اً لتزاماواإلناث. ال يمثل هذا  المحتجزين من الذكور
 وتترتب عليها ،تؤدي إلى تصعيد التوترفإنها قد  ،الظروف السيطرة على هذهإذا لم تتم و مصير أزواجهن وأبنائهن.  بشأنالعديد من النساء في المخيم 

من األهمية بمكان أن يتم تزويد األطفال المشتبه و المساعدات اإلنسانية وسالمة العاملين في المجال اإلنساني.  إمكانية إيصالعلى  اً آثار ضارة أيض
لرعاية والحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون الدولي اإلنساني. في ارتباطهم بتنظيم الدولة اإلسالمية أو الجماعات المسلحة األخرى با

 ألحداث.الخاصة با العدالةلمبادئ ومعايير  ايخضعو يجب أن  ًا،وإذا كان ذلك ضروري ،حتجازهماوعدم  ،يجب اعتبارهم ضحايا
قوات  ظلاألخرى من المخيم. يجب أن ت الحقوالما مواطنون أجانب مبه يوجدلذين ال ينمع اإلشارة إلى الملحق ،يجب الحفاظ على الطابع المدني للمخيم •

 استعادةالقانون و  لتنفيذإلوأال تدخل إال للتدخل كحل أخير في حاالت التوتر  ،األمن أو الجهات الفاعلة العسكرية / األمنية األخرى في محيط المخيمات
 .والتناسب واالحتياطاتمبادئ الضرورة النظام مع احترام 

 
 لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى "مالحظات قطاع الحماية حول الوضع في الهول" التي نشرها قطاع الحماية * 

 
 

 خلفية عن األزمة
لسكان تعرضوا ألعمال عدائية  كبيرإلى 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 
حالة يرثى لها.  مننساء وأطفال  10من كل  9أكثر من يعاني و  2018ديسمبر كانون األول/شخص إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة منذ  60.000

مارس، ولكن ال تزال هناك تحديات أمام الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني لالستجابة لنطاق وحجم احتياجات آذار/في نهاية شهر  استقر تدفق النازحينلقد 
دير الزور و الحسكة وهي ، من البالدشمال الشرقي تي تشكل الجزء الال شخص. بشكل عام، ال يزال الوضع اإلنساني في المحافظات األربع 733.000

إلى  اإلنساني حالياً في المجال . يصل الشركاء للمساعدة حاجةبمليون شخص  1.6ما يقدر بنحو  ويوجد بهد، يعقالتو يولة سيتسم بالالرقة وأجزاء من حلب، و 
 المساعدة.يًا لتقديم شهر شخص  600.000حوالي 

 
 : ب االتصال يرجى، المعلومات من لمزيد
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