لبنان :آخر المستجدات المشتركة بين الوكاالت بشأن تدفق النازحين إلى عرسال
 3كانون األول 2013

السياق

Arsal

يعمل الشركاء في مجال اإلغاثة اإلنسانية على االستجابة للتصدي لتدفق أكثر
من  3850أسرة 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.

نسمة
عدد سكان عرسال

لقد لجأ غالبية النازحين إلى بلدة عرسال ،في حين يتم إيواء البعض في قرى
العين والفاكهة وشعت وراس بعلبك المجاورة.

20,653

يعمل الشركاء في مجال اإلغاثة اإلنسانية في الميدان منذ بداية تدفق النازحين.
وتتولى المفوضية تنسيق االستجابة المشتركة بين الوكاالت ،وذلك بإشراف
وزارة الشؤون االجتماعية.

35,000
+

نازحا مسجال
بحلول  2كانون األول 2013

+

*20,000
نازح مسجل لدى البلدية المحلية
منذ  15تشرين الثاني 2013

يجري التسجيل لدى البلدية بشكل منتظم من أجل ضمان حصول الوافدين الجدد على
المساعدة .عرسال  © 2013-11-29المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

التحديات
ال يزال انعدام خيارات اإليواء يشكل تحديا بالغ األهمية .لقد قام الشركاء بتحديد األسر األكثر حاجة
إلى المساعدة وهم سيستعرضون الخيارات المتاحة في مواقع قريبة ،بما في ذلك بعلبك والهرمل،
كحلول ممكنة لهذا التحدي .كما ال بد من مواصلة جهود حشد الدعم والتأييد من أجل إنشاء مراكز
إضافية لإليواء المؤقت في محيط عرسال.
يواجه الشركاء في مجال الحماية صعوبات في متابعة دعم النازحين من ذوي االحتياجات الخاصة
بسبب النقص في معلومات االتصال والتنقل المستمر إلى مناطق أخرى في لبنان.

الخطوات المقبلة
يتعاون الشركاء من أجل تشجيع النازحين غير المسجلين على تسجيل أنفسهم .سيتم تعزيز
المعلومات المتعلقة بالحماية والمشورة بشأن المساعدات المتاحة أثناء عملية التسجيل للتقليل من
الحاجة إلى الزيارات المنزلية.
يعمل الفريق العامل المعني بالحماية أيضا على تعزيز قدرة الشركاء في مجاالت رئيسية من
االستجابة ،بما في ذلك إدارة المخيمات والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

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

دمشق

أبرز المستجدات
نفذ الشركاء عملية تسجيل متنقلة لضمان قدرة النازحين األكثر ضعفا ً وعرضة
للخطر على الحصول على الحماية والمساعدة
تلقت نحو  800أسرة مجموعات مستلزمات لإليواء من أجل تحسين ظروف
مساكنهم مع بداية فصل الشتاء

مواد اإلغاثة األساسية واألمن الغذائي
(مؤسسة عامل ،الجماعة اإلسالمية ،بلدية عرسال ،دار الفتوى ،المجلس الدنماركي لالجئين،
مجموعة التطوع المدني اإليطالية  ،GVCالمنظمة الدولية للهجرة ،لجنة اإلنقاذ الدولية ،جسور
النور ،هيئة اإلغاثة السعودية ،مساعدات أمير قطر ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،اليونيسيف ،برنامج األغذية العالمي)
تم تقديم المساعدة إلى نحو  %90من األسر من خالل توزيع المواد الغذائية والمواد األساسية للنوم
والطبخ والنظافة الشخصية والحفاظ على الدفء .وستجري عمليات التوزيع غدا للوصول إلى
أألشخاص الذين تم تسجيلهم مؤخرا.
المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
(منظمة العمل لمكافحة الجوع ،دار الفتوى ،منظمة انترسوس  ،Intersosالمنظمة الدولية
للهجرة ،البلدية ،وزارة الشؤون االجتماعية ،مجلس الالجئين النرويجي ،منظمة إنقاذ الطفولة،
منظمة أرض اإلنسان ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،اليونيسيف)
مع بداية هطول األمطار الغزيرة وحلول الطقس البارد ،باتت الحاجة إلى تجهيز المساكن للشتاء أكثر
إلحاحا .وقد تم توزيع ،حتى هذا التاريخ ،نحو  800مجموعة من مستلزمات اإليواء .وسيتم توفير
 2000مجموعة إضافية وتوزيعها وفقا لالحتياجات .كما ويواصل الشركاء برامجهم االعتيادية لتجهيز
المنازل الخاصة التي تستضيف نازحين.
تم فحص مياه البئر التي حفرت إلمداد الملجأ المؤقت وتم التأكد من سالمتها .يواصل الشركاء مراقبة
نوعية المياه عن كثب وقد قاموا بتوزيع فالتر للمياه على نحو  420أسرة .كما تواصلت خدمات نقل
المياه والتوعية على النظافة الصحية والصرف الصحي ،مثل بناء مرافق االستحمام والمراحيض
وتنظيف الجور الصحية وجمع النفايات الصلبة ،خالل األيام الماضية .وقد تم إنشاء أكثر من 230
مرحاضا حتى هذا التاريخ مما يزود أكثر من  3000شخص بهذه المرافق األساسية.

75,653
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)
ظل الوضع مستقرا بشكل عام مع وصول  30إلى  50أسرة كل يوم .تم استئناف عملية التسجيل لدى البلدية
المحلية اليوم لضمان حصول الوافدين الجدد على المساعدة .فتم تسجيل نحو  230أسرة وكان الخبراء في
مجال الحماية في الموقع لتحديد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة على الفور ،مما يسرع اإلحالة إلى آلية
تقديم المساعدة .باإلضافة إلى ذلك ،قامت الفرق المتنقلة بزيارة عدة مواقع إيواء خالل عطلة نهاية األسبوع
للوصول إلى النازحين غير المسجلين األكثر حاجة ،وذلك استنادا إلى المعلومات التي تم جمعها كجزء من
التقييم المتعدد القطاعات .سيتم تنظيم عملية التسجيل لدى البلدية بشكل دوري بما يتماشى مع االتجاهات
الجديدة في حاالت الصول.

الصحة العامة
مؤسسة عامل ،جمعية "بيوند" ،المنظمة الدولية للمعوقين ،اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،الهيئة الطبية الدولية ،منظمة أطباء العالم ،وزارة الصحة العامة ،منظمة أطباء
بال حدود ،منظمة سبارو للبحوث الصحية ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،اليونيسيف)
باشرت عيادة متنقلة إضافية العمل نهار االثنين لتعزيز تغطية الرعاية الصحية لألشخاص الذين يواجهون
صعوبة في الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية المحلية.
يعمل الشركاء على توسيع قدرات االستجابة الصحية من خالل اعتماد دوام عمل مطول وتعيين موظفين
إضافيين وتوفير األدوية.
بلغ عدد حاالت اإلصابة بالليشمانيات  .100وقد تم اإلبالغ عن سائر الحاالت لدى وزارة الصحة العامة.
* تجري مراجعة مجموع عدد األفراد الذين وصلوا إلى عرسال ،وذلك على ضوء المعلومات المحدثة عن حجم األسر.

