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السياق

Arsal

يعمل الشركاء في مجال اإلغاثة اإلنسانية على االستجابة للتصدي لتدفق أكثر
من  3000أسرة نازحة في أعقاب القتال العنيف الدائر بين القوات المسلحة
السورية وجماعات المعارضة المسلحة في منطقة القلمون في ريف دمشق في
سوريا .لقد انتقلت االشتباكات العنيفة التي كانت قد اندلعت في  15تشرين
الثاني في بلدة قارة إلى العديد من القرى المجاورة .وبعد تصاعد أعداد الوافدين
الجدد نهار الخميس ،ظلّت األعداد المسجلة اليوم منخفضة نسبيا مع وصول ما
يقدر بنحو  100-50أسرة منذ يوم أمس .غير أن األرقام الدقيقة ال تزال بحاجة
إلى التأكيد.
يعمل الشركاء في مجال اإلغاثة اإلنسانية في الميدان منذ نهار الجمعة من أجل
دعم السلطات البلدية .وتتولى المفوضية تنسيق االستجابة المشتركة بين
الوكاالت ،وذلك بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية.

35,000
نسمة
عدد سكان عرسال

+

19,500
نازح مسجل
بحلول  15تشرين األول

+

18,126
نازح مسجل لدى البلدية المحلية
منذ  15تشرين الثاني 2013

موقع الملجأ في عرسال © 2013-11-21 ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

دمشق

آخر المستجدات
•
•
•

التحديات
أدى التوتر في الوضع األمني إلى تعطيل مؤقت لبعض أنشطة المساعدة .سيعمد الشركاء
إلى تقييم الوضع وإعادة جدولة األنشطة في أقرب وقت ممكن.
تتواصل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول إيواء مناسبة إذ أن العديد من النازحين ال يزالون
يقيمون في مساكن غير مالئمة .كما أن انعدام الخصوصية ومرافق االستحمام في المالجئ
الجماعية ال يزال يثير القلق .والشركاء يتفاوضون من أجل إيجاد الحلول الممكنة مع
أصحاب الملك.

الخطوات المقبلة
من المقرر إجراء تقييم لمسألة اإليواء ،فذلك سيساعد على تحديد الحلول المحتملة في هذا
المجال ،مثل المباني غير المكتملة التي يمكن تحويلها إلى مالجئ جماعية.
ومن المقرر البدء بتقييم للحالة التغذوية لدى السكان النازحين نهار االثنين من أجل ضمان
معالجة حاالت سوء التغذية المحتملة على وجه السرعة.

يواصل الشركاء مراجعة مخزون الطوارئ الخاص بهم.

للمزيد من المعلومات:
جان نيكوال بويز beuze@unhcr.org +961 79160195

لقد شهدت بلدة عرسال اليوم توترات في الوضع األمني ،م ّما أدى إلى تعليق
العديد من األنشطة
باشرت ستة فرق اتصال وتوعية حملة للتلقيح ضد شلل األطفال والحصبة
تباطأ معدل الوافدين الجدد

المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
(منظمة العمل لمكافحة الجوع ،منظمة  ،Intersosالبلدية ،وزارة الشؤون االجتماعية ،مجلس
الالجئين النرويجي ،منظمة إنقاذ الطفولة ،منظمة أرض اإلنسان ،المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،اليونيسيف)
ّ
تعذر عقد االجتماع الذي كان مقررا لمعالجة الثغرات التي ال تزال عالقة في موقع المأوى الذي
يستضيف حاليا  41أسرة بحاجة إلى المساعدة ،وذلك بسبب الوضع األمني في عرسال ،غير أنه
سيُعقد في مطلع االسبوع المقبل.

72,626
مجموع عدد السكان
المقيمين في عرسال

االستجابة

الحماية

(المجلس الدنماركي لالجئين ،منظمة أرض اإلنسان ،لجنة اإلنقاذ الدولية ،وزارة الشؤون االجتماعية،
مجلس الالجئين النرويجي ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،اليونيسيف)
ت ّم تعليق أنشطة التسجيل اليوم إذ أن أعداد الوافدين الجدد ظلّت منخفضة .ركز الشركاء على تلبية
االحتياجات الملحة على مستوى الحماية ،مثل حماية األطفال ،بما في ذلك تحديد األطفال المنفصلين عن
ذويهم وتقديم المشورة والدعم العاطفي.

تمّت مساعدة األسر غير المقيمة في المأوى من خالل تجهيز المباني غير المكتملة ونقل المياه إليها الصحة العامة
وتركيب مرافق للصرف الصحي ومراحيض في المالجئ الجماعية ومستوطنات الخيام وتزويدها
بفالتر للمياه.

مواد اإلغاثة األساسية واألمن الغذائي
(مؤسسة عامل ،الجماعة اإلسالمية ،بلدية عرسال ،دار الفتوى ،المجلس الدنماركي لالجئين،
مجموعة التطوع المدني اإليطالية  ،GVCلجنة اإلنقاذ الدولية ،جسور النور ،هيئة اإلغاثة
السعودية ،مساعدات أمير قطر ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،اليونيسيف،
برنامج األغذية العالمي)
تلقت اليوم  257أسرة كان قد ت ّم تسجيلها لدى البلدية يوم أمس مواد إغاثة أساسية ،مثل البطانيات
والفرش وأواني المطبخ ومستلزمات النظافة الصحية ،فضال عن السلل الغذائية.
ولضمان حصول جميع من هم في حاجة إلى المساعدة على المعونة الالزمة ،يجري الشركاء
عمليات تقييم منزلية وأنشطة توزيع متنقلة للمالبس واللوازم الصحية النسائية على المنازل
الخاصة ومستوطنات الخيام غير الرسمية.

(مؤسسة عامل ،جمعية "بيوند" ،المنظمة الدولية للمعوقين ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،الهيئة
الطبية الدولية ،منظمة أطباء العالم ،منظمة أطباء بال حدود ،وزارة الصحة العامة ،منظمة سبارو
للبحوث الصحية ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،اليونيسيف)
نظرا إلى استنفاد القدرات ومحدودية المخزون لدى الجهات المحلية المزودة للرعاية الصحية ،يعمل
الشركاء على دعم مراكز الرعاية الصحية األولية من خالل تزويدها باألدوية وغيرها من المعدات،
باإلضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية من خالل وحدات طبية متنقلة.
وقد باشرت اليوم ستة فرق اتصال وتوعية حملة للتلقيح ضد الحصبة وشلل األطفال ،على أن تستمر
خالل األيام القادمة .كما عمدت ثالثة فرق متنقلة أخرى إلى االتصال باألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة.

