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 31 إلى 21. ويغطي الفترة من اإلنسانيينبالتعاون مع الشركاء  ةأعد هذا التقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في سوري
 يتم نشر تقارير الحالة في مخيم الهول كل أسبوعين.س. 2019مارس آذار/

 .2019أبريل نيسان/ 15سيصدر التقرير التالي في حوالي  

 

 نقاط رئيسية

__________________________________________________________________________  

 

مارس ، بلغ عدد سكان مخيم آذار/ 31 حتى تاريخ •

 هم٪ من65حوالي  (.عائلة 21,245) 73,041الهول 

 ينالوافدوبلغ عدد ٪ نساء. 27، و 18أطفال دون سن 

 حوالي 2018 كانون األول/ديسمبر 4الجدد منذ 

 شخص. 63،323

انخفض عدد الوافدين الجدد بشكل كبير في الفترة  •

 500 حيث بلغ عدد الوافدين الجدد المشمولة بالتقرير،

األسبوع الماضي. تبلغ السعة خالل فقط  شخص

الحالية الستضافة الوافدين اإلضافيين في اإلستيعابية 

 2,000والخيام الكبيرة الحجم  مناطق التجمعات العامة

المستقبلي أكبر من  تدفق الوافدين كانفي حال شخص. 

هذا  لهم. المأوى األوليتوافر ذلك، فال يمكن ضمان 

شخص في مركز االستقبال،  100يتم إيواء حوالي و

 .صحيةب حالتهم البالقرب من المركز الطبي، بسب

 القطاعات، كافةال تزال االحتياجات اإلنسانية كبيرة في  •

وهناك حاجة إلى موارد وجهود كبيرة من الجهات 

الفاعلة في إلنسانية قامت الجهات كما الفاعلة لتوسيع نطاق االستجابة بما فيه الكفاية. اإلنسانية المانحة والجهات 

 من أجزاء أخرى من البالد من أجل االستجابة في الهول.بعض الحاالت بإعادة توجيه الموارد 

اإلحالة القدرة على محدودية مع  الوافدين الجدد على وجه الخصوص،إن الحالة الصحية حرجة آلخر دفعة من  •

 30هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية في المخيم نفسه، حيث يتم نقل ما يقرب من و. للمستشفيات

 إلى المستشفيات في الحسكة بشكل يومي. ،إلصابات وسوء التغذيةلمعظمها عالج  حالة، 50إلى 

. لقد األجانب٪ من 15٪ من المواطنين العراقيين و 42٪ من سكان المخيم هم من النازحين السوريين، و 43إن  •

باغوز، مع وجود الكثير الالرحلة من جهاد بسبب واإل يةالقتال لألعماللفترات طويلة عانى معظمهم من التعرض 

من القُّصر  350من االحتياجات الخاصة، بما في ذلك النساء والفتيات الحوامل واألشخاص ذوي اإلعاقة وأكثر من 

 .بذويهم غير المصحوبين

 السكان خدمات حماية موسعة. وسماتيتطلب حجم و مخيم الهول عدد من تحديات الحماية المعقدة.يتواجد في  •

األجانب، الذي يستضيف )التوسع( الملحق المخيم مسؤولة عن تنظيم الوصول اإلنساني إلى منطقة وما تزال إدارة 

الذكور تحد بعض القيود من الخدمات اإلنسانية. ال تزال هناك مخاوف بشأن عدم وصول الصبيان والمراهقين كما 

. ال تزال النساء والفتيات المراهقات بحاجة إلى أشكال ومصيرهمسالمتهم القلق حول إلى المخيم و 15فوق سن 

ثار العنف وسوء اإلستجابة آلو على النوع اإلجتماعيمختلفة من المساعدة للحفاظ على الكرامة ومنع العنف القائم 

المعاملة. يظل كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة بالصحة العقلية والنفسية من أكثر 

 الفئات السكانية المهملة.
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الوافدين تدفقات الستيعاب أحدث  لمخيمالطاقة اإلستيعابية لبكامل طاقتهم لتوسيع  ا  حالياإلنسانيون يعمل الشركاء  •

المالحق السادس والثامن أو الخيام الكبيرة الحجم. يتم إعداد  التجمعات العامةوتقليل الوقت الذي يقضونه في مناطق 

الستضافة أشخاص إضافيين وتحسين  األجانبالتي تستضيف )التوسع(  منطقة الملحقتوسيع  . كما يتمالجديدة

 رئيسية.الولويات اإليواء والمياه واإلصحاح من األ وخدمات الظروف المعيشية. يمثل تعزيز مرافق

بما في ذلك الخيام الكبيرة الحجم، ومرافق الصحة والمياه  ،، وسيتم نقل مواردهالصورتم إغالق مركز عبور  •

 ، إلى مخيم الهول.واإلصحاح

 

73,041 
 إجمالي عدد سكان المخيم

 

92% 
نساء وأطفال من إجمالي 

 عدد سكان المخيم

15% 
أجانب من إجمالي عدد 

 باستثناءسكان المخيم )
 العراقيين(

14,700 
الرعاية  مرضى تلقوا

 الصحية

355 
أو غير مصحوبين أطفال 

عائالتهممنفصلين عن   

1,722 
إحاالت إلى المشافي منذ 

2019آذار  1  

 

 لمحة عامة

 

شخص في شهر كانون  10,000تحول مخيم الهول من استضافة حوالي ، الل فترة تقل عن أربعة أشهرخ •

المخطط اإلستيعابية شخص، وهو ما يتجاوز بكثير القدرة  73،000ثر من ، إلى استضافة أك2018األول/ديسمبر 

 شخص.  41،000البالغة تقريباً لها في المخيم 

لى الرغم من أن عدد الوافدين الجدد قد انخفض خالل الفترة المشمولة بالتقرير، إال أن الوافدين الجدد ال يزالون ع •

وسوء التغذية والتعب الناجم عن  مة عن الصراعالناجوالمعاناة من اإلصابات الحاجة شدة يظهرون عالمات 

 األساسية.والخدمات السلع  الحصول علىوعدم  القتاليةالتعرض ألشهر من األعمال 

على الرغم من التوسع الهائل المستمر في المساعدات والخدمات المنقذة للحياة في المخيم، ال تزال هناك تحديات.  •

ومساحات  واسعةفي خيام كبيرة الحجم، وقاعات يقيمون ، عائلة 5،720شخص ، أو  19،000ال يزال أكثر من إذ 

الملحقين السادس والثامن ومنطقة الفاعلة إلى توسيع المخيم عبر اإلنسانية حيث تسعى الجهات  للتجمعات العامة،

 سبوعين المقبلين.األ خاللنقل الناس إلى خيام عائلية يجب أن يتم ، والتوسع

الصحة  خدماتو ،ة األولية والثانويةيخدمات الصحاللفرق الطبية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع لتقديم تعمل ا •

وتيسير اإلحالة إلى المستشفيات. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم  ،سوء التغذيةالمساعدة المتعلقة بو ،اإلنجابية

ً مريض 350إحالة أكثر من  القدرة ال تزال التي بالكاد تستوعب عدد اإلحاالت الهائل.  إلى المستشفيات في المنطقة ا

ً تحد اإلستيعابية المحدودة لإلحاالت تمثل ً رئيسي يا على استيعاب في الجهود الالزمة لتعزيز قدرة المستشفيات  ا

 في محافظة الحسكة. المرضى

. ياً شخص يمثل تحد 73،000 يحتوي أكثر منالنظافة في مخيم ال يزال ضمان الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات  •

ً لتر من الماء لسكان المخيم يومي 1،500،000أكثر من إيصال يتم و  .ا

، بما في المجتمعيةشبكات األمان  تعطلاالكتظاظ واالنفصال األسري و تتعرض النساء والفتيات للخطر بسببو •

٪ من سكان المخيم هم من النساء واألطفال دون 90حقيقة أن أكثر من ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي. إن 

، تستدعي اتخاذ تدابير حماية محددة مثل الدعم النفسي االجتماعي المنظم ، وترتيبات الرعاية المؤقتة 18سن 

 لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وإجراءات البحث عن المفقودين ولم شمل األسرة.

خدمات الصحة والحماية بشكل مستمر  في سبيل تقديمالفاعلة اإلنسانية جهات لل وصولتيسير الالمزيد من ستوجب ي •

 .المواطنين األجانبتستضيف  الذي في الملحق
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ً مؤقتاإلنسانية مارس، تم إيقاف الخدمات آذار/ 21في  • بعض النازحين وقوات أو نقلها، في أعقاب اشتباكات بين  ا

في . ال يزال الوضع األمني آخرين وردت أنباء عن إطالق نار مع وفاة شخص وجرح ثمانية واألمن المحلية. 

 المخيم متوتراً.

مناقشات لتعزيز الحلول الدائمة للنازحين، بما في ذلك  اإلنسانية الفاعلةينبغي أن تبدأ الدول األعضاء والجهات  •

في جنوب شرق محافظة دير خطر المتفجرات ستصبح عملية مسح وإزالة وبالتالي . األجانب لبالدهمالرعايا إعادة 

االتفاقيات الدولية واضحة بشأن إن الزور من أولوياتها، حيث يبدأ النازحون في العودة إلى مناطقهم األصلية. 

 يرها بمجرد توقف األعمال القتالية.المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها وتدم مسحمسؤوليات أطراف النزاع في 

 
 

 التمويل

 

الدول األعضاء إلى مواصلة تقديم  اإلنسانيون كافةللحفاظ على االستجابة اإلنسانية، تدعو األمم المتحدة والشركاء  •

 المساعدات.إلى زيادة  الهادفةالدعم للعاملين في المجال اإلنساني الذين يستجيبون في المنطقة ولتيسير الجهود 

مليون دوالر أمريكي إضافية لدعم احتياجات  27تناشد وكاالت األمم المتحدة التي تدعم السكان في المخيم تخصيص  •

وأن تكون قادرة  واإلصحاحالمأوى والمياه مساعدات السكان الحاليين على مدار األشهر القادمة، بما في ذلك زيادة 

بما في ذلك حماية الطفل والعنف القائم  -جات التغذية والصحة والحماية احتيامساعدة لتلبية العلى مواصلة جهود 

تواصل المنظمات غير الحكومية في شمال شرق وتواالحتياجات الغذائية لسكان المخيم.  - على النوع االجتماعي

 التمويل الحالي.مستمرة إلعادة توجيه المرونة السوريا مع المانحين لطلب تمويل إضافي و

لدعم  اإلحتياطيةمخصصات الفي أمريكي مليون دوالر  16( بمبلغ SHFالصندوق اإلنساني السوري ) تم تعبئة •

بالنظر إلى محدودية وقطاعات الحماية والصحة والمأوى والمواد غير الغذائية والصرف الصحي والتغذية والتعليم. 

توجيه الموارد الحالية من  اإلنسانيون يعيد الشركاءكما حجم االحتياجات. اً سيغطي ذلك جزئيوفر، التمويل المت

تجديد هذه الموارد لضمان تلقي المساعدة للسكان ويتوجب أجزاء أخرى من البالد لالستجابة لحالة الطوارئ. 

  اآلخرين المحتاجين.
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 اإلستجابة اإلنسانية

 

 الصحة

 

 

 اإلحتياجات

طبية ثابتة هناك حاجة لزيادة عدد العيادات الطبية المتنقلة )ثالث( ، ونقاط  •

 سعاف )اثنتان(.اإل( وسيارات ة)ست

خدمات الصحة اإلنجابية الشاملة وتعزيز مسار اإلحالة وكذلك قدرة  زيادة •

 .التوعية الصحية والتعليم الصحيالرعاية الصحية الثانوية والصدمات. هناك حاجة إلى تعزيز 

 يم الهول، وال سيما في منطقة الفرز.واألدوية األساسية لمخة الصدماستدامة إمدادات المواد المرتبطة ب •

 لمرضى في مستشفى الحسكة الوطني.القدرة على استيعاب اتعزيز  •

هناك حاجة إلى زيادة عدد موظفي الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي كجزء من فرق الصحة  •

 الثابتة/المتنقلة.

 منتظمة عن المخيم.توسيع نظم مراقبة األمراض في جميع أنحاء المخيم وتقارير  •

 لتجنب االنتكاسات. عالجهامزيد من التنسيق مع قطاع التغذية لمتابعة الحاالت التي تم  •

، مع القدرة على توفير المساعدة الصحية منطقة التوسعيجب التعجيل بإنشاء نقطة صحية ثابتة إضافية داخل  •

لة شفاف إلدخال النساء واألطفال األجانب إلى المنقذة للحياة والتي تحافظ على الحياة، باإلضافة إلى مسار إحا

 المستشفى خارج المخيم.

 هناك حاجة إلى المزيد من أخصائيي الصدمات والجراحين وأطباء األطفال وأطباء النساء والقابالت. •

 

 ستجابةاال

 

األخرى  الحقساعة طوال أيام األسبوع، في حين أن الم 24الـ تقدم منطقة االستقبال خدمات صحية على مدار  •

 ساعة في اليوم. 12تعمل 

ً ، جارية. يوجد تلقيحمن أجل التنمية، بما في ذلك ال تواصلأنشطة ال • وسيتم استقدام  ميدانياً صحيين  مثقفينعشرة  حاليا

 المزيد قريباً.

 .منطقة التوسعوالفرق تحاول تغطية جميع المراحل بما في ذلك منطقة الفرز/االستقبال و ةمستمر حلقيالتحمالت  •

ً وفق طفاًل  12,686 لقيح، تم ت2019مارس آذار/ 21و  2018ديسمبر كانون األول/ 9 فيما بينلوزارة الصحة،  ا

. منطقة التوسعطفالً في  2,480من بين  741طفل. وهذا يشمل  18,200دون سن الخامسة، من بين حوالي 

ضد الحصبة، في حين تم تطعيم  5،302طفالً ضد شلل األطفال و  12,657 تلقيحفي مخيم الهول، تم  بالمجمل

 .(IPV) فاعلبلقاح فيروس شلل األطفال غير الطفالً  4,986

، وتم إنشاء فريق متخصص يتم توسيع شبكة المستشفيات الخاصة العاملة، بما في ذلك مستشفيين في مدينة القامشل •

 إحاالت حاالت الطوارئ. لزيادةيتكون من الجراحين والممرضات 

مع الجهات الفاعلة في مجال الصحة بشأن إنشاء مستشفى ميداني. فنية التشغيلية والحول الشؤون شات المناقتجري  •

 50-35بسعة  كبيرتي الحجم ينقاعت في لجمعية دير مار يعقوب المقطعالتابع الميداني مستشفى اليتم اآلن إعداد 

 .إلقامة هذا المستشفى ، في انتظار تحديد الموقعاً سرير

 الحماية في الخدمات الصحية الحالية.شؤون يقوم قطاعا الصحة والحماية بالتنسيق لتعميم  •

 المناقشات لتعزيز وتعظيم قدرة الرعاية الصحية الثانوية ومرضى الصدمات.تجري  •

12,686 
 سن دونقحين األطفال المل

 الخامسة
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 شر الخبراء لدعم الشركاء وتقديم دعم فني إضافي للفرق على أرض الواقع.تم ن •

وخدمات رسم الخرائط الصحية، وخدمات الصحة اإلنجابية، وآلية اإلبالغ عن الوضع، عن تحديثات إعداد ال •

 األمراض المعدية والفجوات في اإلحاالت.

 تجري مناقشات وتقييمات بشأن إنشاء مستشفى ميداني جديد إضافي. •

 

 المعوقاتو ثغراتال

 

 الخاصة.زيادة التمويل لدعم اإلحاالت إلى المستشفيات /تمويل إضافيهناك حاجة ل •

مرافق الرعاية الصحية الثانوية لمحدودة القدرة الارتفاع الضغط والعبء على المرافق الصحية الحالية و •

 والصدمات.

ً ال يزال  • حالة  100ما يقرب من الخاص باألجانب. إلى الملحق  وصول بعض الشركاء في قطاع الصحة يمثل تحديا

 صابة بالعدوى.في الملحق معرضون لخطر اإل قابلة للنقلصدمة غير 

عدم كفاية عدد العيادات المتنقلة والنقاط الطبية الثابتة. نقص األطباء المتخصصين والموارد البشرية الطبية   •

 األخرى.

االعتماد على سالسل توريد وسلسلة إمداد كافية من األدوية والمواد االستهالكية لجميع الفرق الصحية العاملة.  •

 جواً.األدوية والمعدات المنقولة 

تم التعاقد مع مستشفيين وقد من مخيم الهول. ت حاالتحدياً إلستقبال اإلتشكل محدودية قدرة المستشفيات في الحسكة  •

 إضافيين.

 

 

 أمن الغذاء

 

 اإلحتياجات

 

يتم تلبية االحتياجات في المخيم بحصص غذائية شهرية وحصص جاهزة لألكل. فيما 

الطويل، يجب تعزيز عدد المرافق للسكان إلعداد يتعلق باألمن الغذائي على المدى 

 طعامهم.

 

 ستجابةاال

 

االستجابة مستمرة ، حيث تصل إلى جميع سكان المخيم، من خالل ثالثة خطوط للمساعدة؛ توفير وجبات مطبوخة  •

لمدة تصل إلى  تكفيالتي  -( RTEالجاهزة لألكل ) الغذائيةحصص الللقادمين الجدد في مراكز االستقبال، وتوفير 

ً الخبز  توزيعالشهرية. باإلضافة إلى ذلك، يتم  الغذائيةحصص الأيام، وتوفير  5  .يوميا

ً للقادمين الجدد 2,000تتسع منطقة االستقبال لتقديم  • الجاهزة لألكل  الغذائيةص صحالويبلغ عدد  .وجبة يوميا

(RTE) 11,908 عائلة مؤلفة من لحصة قيد التحضير، يتوقع أن تكفي كل منها  15,050 حواليوهناك . حصة

 أشخاص مدة تصل حتى أسبوع. 5-6

وجبات الطعام المطبوخة، وتمت اً بفرد 61,750أسرة أو  16,100، تمت مساعدة نيسان/أبريل 1 حتى تاريخ •

 73,041أسرة أو  21,245 بينما تلقت الجاهزة لألكل الغذائيةحصص الب اً فرد 63,323أسرة أو  188,080مساعدة 

 61,750كجم من الخبز لـ  469،012مساعدات غذائية شهرية. باإلضافة إلى ذلك، في شهر مارس، تم توفير  اً فرد

 مارس.آذار/أسرة يوميًا خالل شهر  16,100أو  فرداً 

11,908 
مخزون الحصص الغذائية 

 الجاهزة لألكل
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 يونيو.حزيران/فردًا( شهريًا، حتى  73,041أسرة ) 21,245القدرة التموينية الشهرية ألكثر من  تصلو •

 

 الثغرات والمعوقات

 

الشركاء، ال يتوقع القطاع أي فجوات حرجة في المساعدات الغذائية في قبل من المعد وفقًا لتحديث المخزون  •

الغذاء بسبب وجود فجوة في  إمداديوليو، من المتوقع حدوث انقطاع في /المستقبل القريب. ومع ذلك، في تموز

 مويل. تشكل مهلة أربعة أشهر الستيراد األغذية إلى البالد ثغرة محتملة.الت

جتمعية لفجوة الحالية للمطابخ المتقدر اتعد مرافق الطهي فجوة رئيسية من حيث المواقد ومناطق إعداد الطعام.  •

 .مطبخ 206 المشتركة بـ

 الموافقة.، وذلك بسبب إجراءات الملحقمنطقة وصول لسكان محدودية ال •

 

 

 المواد اإلغاثية غير الغذائية/المأوى

 

 اإلحتياجات

 

من ، عقدة 1,368لمأوى المخصصة لتبلغ الحاجة الحالية إلى قطع األراضي  •

. سيستمر الوافدون المتوقع ازديادها في حال وصول المزيد من الوافدين الجدد

في المستقبل في طلب المواد األساسية غير الغذائية؛ بما في ذلك المراتب 

 والمصابيح الشمسية واألحذية. وقناني الماءوالبطانيات )الفرش( 

 

 اإلستجابة

 

الكبيرة من أجل تلبية احتياجات المأوى، حشد الشركاء جميع الموارد المتاحة بما في ذلك الخيام العائلية والخيام  •

 سبع خيمة كبيرة الحجم و 209، تم تركيب  2018ديسمبر شهر كانون األول/. منذ القاعات هائلة الحجمالحجم و

 خيمة عائلية. 10,653وأكثر من  هائلة الحجمقاعات 

المواد غير الغذائية والمالبس الشتوية على السكان النازحين  مساعدات منمجموعة  18,000تم توزيع أكثر من  •

بسبب الطقس البارد، تستمر المساعدات في فصل الشتاء على الرغم من الخطط األولية للتوقف وحديثًا في المخيم. 

 مارس.شهر آذار/في منتصف 

عقدة  700بمقدار  لملحقتوسيع اإذ أن العمل جاري على لموقع لمزيد من التوسع في المخيم. اتحضير يتم  •

الملحقان كون يأن توقع . يالملحقين السادس والثامنفي  اإلصحاحالمياه  في مجالبدأ الترسيم والعمل كما  إضافية.

 أبريل.شهر نيسان/بحلول منتصف  جاهزان

 

 الثغرات والمعوقات

 

 19،000أسرة ) 5,700عيش أكثر من تلم تواكب وتيرة تمديد المخيم التدفق السريع للوافدين الجدد. ونتيجة لذلك ،  •

 .العامة المشتركة، بما في ذلك الخيام الكبيرة والمناطق مناطق مشتركة للسكنشخص( في 

ال توجد إذاً . خيمة عائلية 8,336ي ويتم التحضير لتزويد المخيم بحوالتم تعليق توزيع الخيام بسبب نقص المساحة.  •

 عقدة. 1,368لخيام هي تركيب األراضي لبمساحة االفجوة الحالية إن الخيام العائلية. عدد في  ثغرة

10,653 
التي تم  عائليةالخيم ال

ذ كانون األول تركيبها من
2018 



 

 

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

 

 سورية: اإلستجابة اإلنسانية في مخيم الهول

 

 2019 1رقم  الحالةتقرير 

خيمة عائلية، وهو  3,032ما مجموعه  باإلمكان تركيب؛ في المالحق الخامس والسادس والثامنالمساحة توفر مع  •

 ماكن مشتركة.أفي األشخاص اللذين تتم استضافتهم ما ال يكفي الستيعاب جميع 

وال يتوقع وجود فجوة باستثناء المصابيح الشمسية والمراوح القابلة إلعادة الشحن؛  تتوفر المساعدات غير الغذائية •

  .قيد اإلعدادكالهما و

 

 

 التغذية

 

 اإلحتياجات

 

 5,651سنوات، و  5طفل دون سن  25,000يستهدف قطاع التغذية ما يصل إلى  •

 (. PLW)من النساء الحوامل والمرضعات

أمًرا أساسيًا، إلى جانب  PLWاألطفال المصابين بسوء التغذية دون سن الخامسة والـ  وتحديد الكشف عنيعد  •

 برامج التغذية الوقائية وعالج األطفال المصابين بسوء التغذية.

 مع المضاعفات. SAMسوء التغذية الحاد الوخيم   حاجة إلى تعزيز آليات اإلحالة إلى مراكز استقرار حاالتناك ه •

التكامل مع قطاعي الصحة والحماية فيما يتعلق بإحالة األطفال غير المصحوبين بذويهم وزيادة التوعية بخدمات  •

 سوء التغذية.

سوء حالة  249و  ،  MAMسوء تغذية حاد معتدل حالة  558 عنفي المخيم تم الكشف  مارس،آذار/ 23 حتى •

ً  هامع مضاعفات؛ معظم SAM الةح 308بدون مضاعفات و  SAMتغذية حاد وخيم   .بين الوافدين حديثا

 

 ستجابةاال

 

 أسرة. 10-8، بسعة منطقة الملحق األولمركز التغذية في  سيتم افتتاح •

إعداد العيادات ويتم ، تم إنشاء أحدهاالمخيم بأكمله؛ احتياجات لتغطية  عيادات خارجية للمرضىإنشاء ثالثة  •

 .األخرى

 MAM سوء التغذية المعتدل صحية ومضاعفات بدون  SAM حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم تتم معالجة •

ومتابعتها  كز استقرار الحاالتامرذات المضاعفات الصحية إلى  SAMومتابعتها داخل المخيم. تتم إحالة حاالت 

 .ركزالسماح لها بمغادرة المحتى يتم 

 .فرق أخرىسبعة واإلعدادات جارية إلرسال ، تتكون من ممرضات التغذية. فاعلة متنقلةطبية ثالثة فرق هناك  •

من أجل  MUAC قياس محيط منتصف الذراع العلوي تدريب المتطوعين المجتمعيين على استخدام شريطتم  •

ً متطو 24تم تدريب حيث التعرف المبكر على سوء التغذية؛  ً  170أكثر من بالفعل وسيتم تدريب  عا   آخرين.متطوعا

تقديم المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية لألمهات المرضعات. وتجري حمالت توعية حول الرضاعة سيتم البدء ب •

، لتشجيع إلى مساحتين في كل ملحقيزداد عدد المساحات الصديقة لألطفال في المخيم سالطبيعية والتغذية التكميلية. 

 لرضاعة الطبيعية.باأشهر هن دون سن الستة األمهات على إرضاع أطفال

 

 

 

25,000 
األطفال دون سن الخامسة 

سيتم استهدافهمالذين   
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 الثغرات والمعوقات

 

تؤدي الزيادة الكبيرة في أعداد سكان المخيم وعدم كفاية القدرة على االستجابة إلى خلق ثغرات في تقديم خدمات  •

ومستشاري الرضاعة المتخصصين والممرضات وأطباء  للقيام بالكشفالمتطوعين عدد التغذية. هناك نقص في 

توجب على ي . إذPLWلتعزيز القدرة على الوصول إلى جميع األطفال دون سن الخامسة والـ  ، وذلكاألطفال

 سرعة.ستجابة باالشركاء التغذية زيادة 

سوء التغذية  في الحسكة تستقبل جميع األطفال المصابين بحاالت هناك مركز واحد إلستقرار حاالت سوء التغذية •

 الحكمة. هناك إمكانية إلقامة مركزين إضافيين لتحقيق االستقرار في مستشفى المعقدة SAM الحاد الوخيم

فيات تم اقتراح المستشلذلك ومستشفى الحياة، لكن ال يمكن الوصول إلى هذين المركزين من خالل وكالة النقل. 

 واإلحالة في الوقت المناسب.إليها الميدانية التي بها مراكز لتحقيق االستقرار لسهولة الوصول 

يحتوي كل يجب أن  إذ .، وهم حالياً ثالثةغير كاف الرضاعة الطبيعية األمهات المرضعاتعدد مستشاري يعتبر  •

 على األقل.مستشار أو اثنين في المخيم على منطقة توسع و ملحق

 

 

 ة ــــــالحماي

 

 اإلحتياجات

 

ً انخفاض عدد الوافدين في األسبوع الماضي لم يقل • من الطلب على أنشطة  ل تماما

الطوارئ مثل تحديد االحتياجات واإلحالة الفورية والمعلومات. في الوقت نفسه، 

ً لبناء استجابة منهجية لتلبية هناك حاجة ماسة أل شكال المساعدة األكثر تنظيما

 .على األمد البعيداالحتياجات 

عدد األطفال غير المصحوبين بذويهم/األطفال ث استمر ارتفاع يح. مقدمة األولوياتال يزال وضع األطفال في  •

على ترتيبات الرعاية  غط كبيرضهناك  مازالومنهم حتى اآلن.  355تم تحديد  إذ(، UASCالمنفصلين عن ذويهم )

المؤقتة ومجموعة كاملة من تدخالت الدعم العاطفي والنفسي االجتماعي، وإجراءات البحث عن شمل األسرة ولم 

شملها، وإدارة الحاالت ألكثر الحاالت تعقيدًا، ومتابعة االستشفاء للحفاظ على وحدة األسرة. خالل هذا الشهر، تم 

قدمي الرعاية أثناء العالج في المستشفيات. ينبغي توسيع نطاق خدمات الحماية، ودعم طفالً بم 280تزويد حوالي 

الرفاه الشامل لألطفال لمعالجة التعقيد في ترتيبات الرعاية المؤقتة على وجه التحديد ، وكذلك البحث عن المفقودين 

 ولم شمل األسرة.

فة من المساعدة للحفاظ على الكرامة ومنع العنف القائم ال تزال النساء والفتيات المراهقات بحاجة إلى أشكال مختل •

على النوع والرد على آثار العنف واإليذاء النفسي والجسدي. يجب دمج دعم العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

مع التدخالت في مجال الصحة اإلنجابية للكشف واالستجابة بفعالية. هناك حاجة للموظفات لضمان  االجتماعي

 .للحاالت وصول أفضل

ال يزال كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة من بين أكثر الفئات السكانية المهملة وغير المدعومة، معرضين لخطر  •

 الرفاهية والكرامة.، والحرمان من تلقى المساعداتاالستبعاد من 

المخيم، مما يؤثر  إدارةللتنظيم من قبل  اً خاضع األجانبإلى الملحق الذي يستضيف اإلنساني الوصول  ما يزال •

على قدرة بعض الشركاء على االستجابة. هناك حاجة إلى تجنب اإلجراءات المطولة لضمان التواجد الفعال 

 .عدم إيذاء المستفيدين من الخدماتو  سرية العمللتي تحترم اومنهجية العمل وفق المبادئ اإلنسانية 

56 
األطفال غير المصحوبين 

والمنفصلين عن ذويهم الذين أ
 عائالتهمتم لم شملهم مع 
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نجابية اإلجتماعي، والتي يمكن دمجها مع الصحة على النوع اإل القائملعنف ل االستجابة الحاجة ملحة لخدماتإن  •

للنساء، بما في  النظافة الشخصيةمتنقلة. وينطبق الشيء نفسه على الحاجة إلى مجموعات طبية وتقديمها عبر فرق 

 ذلك النساء المرضعات والفتيات والفتيان المراهقين.

بما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال الحد من مخاطر العنف القائم  واإلصحاحهناك حاجة إلى مرافق المياه  •

عي وكذلك أقفال مناسبة مرافق منفصلة حسب النوع االجتماأي وضمان اإلضاءة الكافية؛  على النوع االجتماعي

 لألطفال وغيرها من المواد لتعزيز حماية وأمن النساء مثل المصابيح الشمسية.

يجب توسيع نطاق اإلسعافات األولية النفسية والدعم النفسي المتخصص، باإلضافة إلى إدارة الحاالت من قِبل  •

 .في مجال العنف القائم على النوع االجتماعيمؤهلين مسؤولين 

 

 جابةاإلست

 

على النوع االجتماعي في المخيم؛ في مناطق االستقبال وفي  القائمللعنف لالستجابة تعمل اآلن أربعة فرق متنقلة  •

الصحة اإلنجابية والعنف القائم على النوع وفر فرق األول والثالث والرابع والخامس والسابع. وت مالحقال

، وسيتم إنشاء ياتآمنتان للنساء والفت تتواجد مساحتانالخدمات على مدار الساعة سبعة أيام في األسبوع.  اإلجتماعي

ً مساحة ثالثة   .الملحق الرابععلى األرجح في  قريبا

 للعاملين في المجال اإلنساني. قضايا العنف القائم على النوع اإلجتماعييجري تنظيم تدريب لتعميم مراعاة  •

 بالغين.للحفاضات شراء اليتم حالياً  •

تحديد االحتياجات وإحالة الحاالت وتوفير و يواصل المتطوعون تغطية المناطق التي استقر فيها الوافدون الجدد •

. والمالحق الثالث والرابع والخامس والسابعالمعلومات عن الخدمات. توجد مكاتب المعلومات في منطقة االستقبال 

 اإلجراءات العالجية. في سبيل كسب التأييد أووتحليل الطلبات،  تواصلال لتبسيط تحسين اإلجراءاتويجري 

على وجه الخصوص، ومتابعة الحاالت التي يتم إدخالها  UASCتواصل فرق الحماية تحديد األطفال المحتاجين،  •

يبات في ثالث ترت 105في حين ال يزال طفل  56، تم لم شمل UASCحالة   355من أصل إذ أنه إلى المستشفى. 

وفريقان متنقالن  مساحات صديقة لألطفالستة وتتواجد للعناية المؤقتة أثناء البحث عن المفقودين ولم شملهم. 

 .فاعالن

تتواصل جهود التنسيق مع تضافر أفضل بين كافة شركاء قطاع الحماية، سواء المتواجدين في القامشلي أو عبر  •

 الميدانية.الحدود،. حيث تقوم القطاعات  بدعم االستجابة 

 

 

 الثغرات والمعوقات

 

أو جماعات مسلحة أخرى بالرعاية )داعش( يجب تزويد األطفال الذين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة اإلسالمية  •

 والحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون الدولي اإلنساني.

مالحق في تجنب إزالة متطوعي الحماية من البينما ال يزال عدد متطوعي الحماية غير كاف، فمن الضروري  •

 باغوز، حيث تحتاج الخدمات إلى االستمرار.الجين وه النازحين الجدد من التي سبقت تدفق المخيم

مساحات إلى عدد السكان والوجود الحالي، تشير التقديرات إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى حوالي ثمانية  استنادا ً •

وبالمثل ، قد تكون هناك حاجة قيد اإلعدادات. إضافية صديقة لألطفال في المخيم، مما يكمل الستة الحالية واثنان 

 آمنة للنساء والفتيات في جميع أنحاء المخيم، مما يكمل االثنين العاملين. سبعة مساحاتإلى حوالي 
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سن واألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل طاقم حرجة في جميع أنحاء المخيم في توفير الدعم لكبار ال ثغرةتوجد  •

ً إذ متخصص وفرق متنقلة.   .ال يوجد موظفين منتشرين حاليا

على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في فرز الوثائق التي صادرتها سلطات المخيم، والتي تم تخزينها في  •

قائمة الوافدين. ال تزال الجهود مطلوبة في فرز أرشيف في المخيم، إال أن العديد من الوثائق ال تزال غير مطابقة ل

 . الوثائق وتصحيح األخطاء

السكان زيادة كبيرة في الحماية وتوسيع الخدمات، مع اإلشارة إلى التدخالت األكثر تنظيماً  سماتويتطلب حجم  •

متخصص لألشخاص ذوي مثل الدعم النفسي االجتماعي وإدارة الحاالت واستعادة الروابط العائلية المعقدة والدعم ال

 اإلعاقة بما في ذلك إصابات الحرب.

 

 

 

 المياه واإلصحاح

 

 اإلحتياجات

 

والنظافة الشخصية  واإلصحاحلضمان الوصول المنتظم إلى خدمات المياه  •

الهامة والسلوك الصحي وتوفير بيئة آمنة لسكان المخيم، يجب تلبية عدد من 

مجموعة من  18,500االحتياجات على وجه السرعة. هناك حاجة إلى أكثر من 

مثل الحفاضات  أخرىنظافة مواد  جانب استبدالإلى  ،أدوات النظافة كل شهر

 والمناديل الصحية.

 التشغيليةللحفاظ على النظافة والحالة قطاع المياه واإلصحاح  للعمل والتزام كامل من شركاء مطلوب تقسيم واضح •

ً  ركبةللمراحيض الم  المراحيض ومرافق االستحمام. 2500 فعليا

لفترة متوسطة األجل، لضمان  1,350ثغرة تفوق الـ صهريج لتخزين المياه و 800تفوق الـ  ثغرة ملحةتوجد  •

 400. باإلضافة إلى ذلك، تعد أكثر من واإلصحاحإمدادات المياه في جميع مرافق المياه  الوصول المنتظم إلى

، من ناقالت األمراضحاوية نفايات صلبة، وحملة للتوعية بالنظافة، بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة ومكافحة 

  لحقين السابع والثامن.المالحق والمالمجاالت األخرى المثيرة للقلق، ال سيما في مناطق جديدة مثل منطقة العبور و

 

 اإلستجابة

 

لتًرا للشخص في اليوم(  20لتر يوميًا )بمعدل  1,516,000بتوصيل أكثر من قطاع المياه واإلصحاح يقوم شركاء  •

 النازحين. كافةلشرب والغسيل لتلبية احتياجات ا، ل

ستيفاء مرحاض/مرافق لالستحمام قيد اإلنشاء إل 400مرحاًضا في حين أن أكثر من  468تم االنتهاء من تركيب  •

خزان مياه  475 تم تركيب. باإلضافة إلى ذلك، (1:50 نسبة المراحيض إلى عدد األشخاص )مقاييس الطوارئ 

لتر(  100حاوية نفايات صلبة )سعة  620خزانًا. تم تسليم حوالي  170تركيب أكثر من والعمل جاري ل

  .حاوية أخرى 200 والتحضيرات جارية إلرسال

والنظافة الصحية والترويج للنظافة على نطاق صغير وإدارة اإلصحاح يجري حالياً تنظيف وصيانة مرافق المياه و •

 النفايات الصلبة والتبخير والتطهير، ولكن يلزم تحسينهما بطريقة مستدامة.

1,516,000 
ت الماء التي يتم راليت

مياً إلى مخيم إيصالها يو
 ولاله



 

 

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

 

 سورية: اإلستجابة اإلنسانية في مخيم الهول

 

 2019 1رقم  الحالةتقرير 

المنطقتين رقم خمسة ورقم أربعين من الملحق مرحاًضا في  64في الفترة المشمولة بالتقرير، تم تركيب ما مجموعه  •

 96 . وهناك2مرحاضاً في منطقة التوسع رقم  52كما تم تركيب ثمانية مراحيض في منطقة االستقبال، و  السابع،

 .الثالثمرحاًضا قيد اإلنشاء في الملحق 

 

 الثغرات والمعوقات

 

المراحيض  نسبة 1:20)القياسية نسبة الإلى حمام للوصول استمرحاضاً/مرافق  1,350تضم أكثر من  توجد ثغرة •

 .لوافدينقبل التدفق األخير لالمتاحة في مخيم الهول  ( إلى عدد األشخاص

 هناك حاجة ماسة إليصال مستلزمات النظافة شهريًا. •

المركبة حالياً وإصالح/ترميم مرافق المياه واإلصحاح عدم التزام وتأكيد الشركاء لضمان والحفاظ على النظافة  •

 ومتابعة إدارة النفايات الصلبة في المخيم.

 

 

 التعليم 

 

 اإلحتياجات

 

طفل،  26,000يبلغ إجمالي عدد األطفال في سن المدرسة في المخيم حوالي  •

 معظمهم كانوا خارج المدرسة لمدة خمس سنوات على األقل.

، وبالتالي ةاللغ المعوقاتوالجنسية واحتياجات التعلم و البلد األصلييختلف  •

 هناك حاجة إلى تدخل موجه لتلبية االحتياجات التعليمية.

 

 اإلستجابة

 

تعليمية مؤقتة  مساحاتطفل في سن المدرسة في خمس  4,000لحوالي  الرسمييتم حالياً توفير برامج التعليم غير  •

 .المالحق األول والثالث والرابعفي 

واحتياجاتهم التعليمية بشكل أفضل، يجري تقييم مشترك لتحديد عدد األطفال لفهم عدد األطفال في سن الدراسة  •

االستجابة ودعم التنسيق بين  تتم االستفادة من هذه النتائج لتحسينعاًما. س 19و  6الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الشركاء.

 

 الثغرات والمعوقات

 

 مكتظ. خيمالت الطوارئ، غير متوفرة في مالتعليم في حاللبدء بدروس تعلم المؤقت، ما تزال مساحات ال •

األنشطة  لزيادةتتجاوز االحتياجات التعليمية في مخيم الهول القدرة على االستجابة، بسبب نقص الموارد الالزمة  •

  .بسبب حجم اإلحتياجات الهائلالتعليمية و

 

26,000 
في سن المدرسة األطفال 

 ولخيم الهفي م
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 التعافي المبكر

 

 اإلحتياجات

 

ويلزم تقديم "، مقابل العملالنقد عمل من خالل برنامج "هناك حاجة لفرص  •

 حرفيات والمنتجات نساء الالدعم لل

 .في المنزل •

، والتي قد تسبب تأثيراً خطيراً على ا، ال سيما من داء الليشمانيمتراكمةالحد من المخاطر المتعلقة بالنفايات ال •

 الصحة العامة.

 إعادة تأهيل سوق المخيم وإنشاء ورش العمل. •

بين النازحين، ومعظمهم في  600-575أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يتراوح بين  تشير التقييمات األولية إلى •

 أمس الحاجة إلى مساعدة متخصصة.

 

 

 

 اإلستجابة

 

وبذلك تساعد التركيز على توفير فرص عمل قصيرة األجل لضمان مشاركة األسر المتضررة مباشرة في تعافيها  •

 النشاط االقتصادي الطبيعي. في عودة

، المالحق الرابع والخامس والسابع، والتي تغطي "النقد مقابل العمل" منهجيةإدارة النفايات الصلبة من خالل ستتم  •

ذباب "طنًا من النفايات، بالتوازي مع التبخير والرش ضد  3,120زالة ما يقدر بنحو إلفرصة عمل  94مما يوفر 

يجري التخطيط إلدارة النفايات الصلبة في وث. التركيز بشكل خاص على األسر التي ترأسها إناويتم . ل"الرم

 المراحل األخرى.

ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل التدريب على صيانة الوسائل  ،خطط إلعادة تأهيل سوق المخيمهناك  •

 مجموعات األدوات.إلى تزويدهم بالحركية باإلضافة 

 مستفيدًا. 135المراكز المجتمعية التي تستهدف  فيالتدريب المهني يتواصل  •

 مستفيدًا. 60تستهدف  " التيالنقد مقابل العملمن خالل منهجية "ورشة صيانة للخيام تتواصل  •

 

 الثغرات والمعوقات

 

 اً.هناك حاجة إلى خدمات سبل العيش في مناطق المخيم التي تم إنشاؤها حديث •

 خدمات شاملة لكبار السن وذوي اإلعاقات في جميع أنحاء المخيم.هناك حاجة ل •

تمكين النازحين من االعتماد على أنفسهم، من خالل التدريب المهني لدعمهم ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع  •

 الذي يقيمون فيه اآلن وكذلك في المستقبل. 

 

 

600 
شخاص ذوي األ

في أمس اإلعاقة و
 الحاجة للمساعدة
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 عن األزمة لمحة

 

، إلى نزوح داخلي 2018سبتمبر /إيلولشهر غوز بمحافظة دير الزور الذي بدأ في ابالين وهجأدى التصعيد العسكري في 

الحماية. لقد تجاوز عدد مخاوف تعرضوا ألعمال عدائية مكثفة وعاشوا في حالة من الحرمان الشديد والذين للسكان  كبير

شخص إلى مخيم الهول  60،000باغوز في األشهر الماضية كل التوقعات. تم نقل أكثر من الاألشخاص الذين غادروا مدينة 

وقد في حالة يرثى لها. هم نساء وأطفال  10من كل  9وأكثر من  2018ديسمبر كانون األول/سكة منذ في محافظة الح

ارس، ولكن ال تزال هناك تحديات أمام الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني آذار/ماستقر تدفق النازحين، حتى نهاية شهر 

ال الوضع اإلنساني في المحافظات األربع في الشمال شخص. بشكل عام  ال يز 73,000لالستجابة لنطاق وحجم احتياجات 

ا، حيث  متقلبا  الرقة وأجزاء من حلب،  ودير الزور  والحسكة  وهي الشرقي، يقدر عدد الناس المحتاجين للمساعدة ومعقد 

  .شهريا  شخص بالمساعدة  600,000حوالي من الوصول إلى الشركاء اإلنسانيون حالي ا يتمكن مليون شخص.  1.6 بـ
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