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(اعتباًرا من 31 مارس/آذار 2017)لمحة عامة عن إمكانية وصول المنظمات اإلنسانيةالشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان:
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الصحراء
الغربية

ا من قبل األمم المتحدة. الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسمًيّ

ليبيا

عدد األشخاص الذين يعيشون في المناطق التي
يصعب أو ال يمكن الوصول إليها بالماليين

المناطق التي يصعب أو ال يمكن الوصول إليها

حجم النازحين في المناطق التي يصعب
الوصول إليها في أفغانستان**

* تعذر تحديد المناطق التي يصعب أو ال يمكن الوصول إليها في 
أفغانستان بشكل دقيق بسبب عدم توافر المعلومات أثناء إعداد هذه 

اللمحة اإلنسانية.

** تعذر تحديد أعداد السكان في المناطق التي يصعب أو ال يمكن 
الوصول إليها في ليبيا بسبب عدم توافر المعلومات أثناء إعداد هذه 

اللمحة اإلنسانية.

*

ال تزال مخاطر النزاع وانعدام األمن في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة 
في  المتضررة  المناطق  إلى  الوصول  على  رئيسية  قيوًدا  تشكل  لدولة،  التابعة  غير 
عام  من  الثاني  النصف  في  التحسن  في  اإلنسانية  المساعدات  وصول  استمر  فقد  ذلك،  ومع  العراق. 
2016 والربع األول من عام 2017، خاصًة داخل محافظة نينوى، في أعقاب الهجوم الذي شنته قوات 
األمن العراقية في يونيو/حزيران 2016. وقد أدى التنسيق بين الجهات العسكرية الفاعلة واالستجابات 
التي تقودها األمم المتحدة إلى تزايد استعداد الجهات اإلنسانية الفاعلة لتقديم المساعدات خارج إقليم 
كردستان. كما يعد الدعم الذي تقدمه دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام جزًءا ال يتجزأ من 

قدرة الجهات التنفيذية الفاعلة على األرض.
وبينما أصبح من الممكن الوصول إلى شرق الموصل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فال يزال هناك 
نحو 550.000 مدني ال يمكن الوصول إليهم في غرب الموصل. وفي أغلب أنحاء العراق، يستمر 
انعدام األمن في التأثير على العمليات اإلنسانية عموًما في المناطق التي تقع خارج سيطرة تنظيم الدولة 

اإلسالمية.

ال تزال العمليات في ليبيا خطرة وال يمكن التنبؤ بها بسبب عوامل متعددة تتضمن وجود 
الجماعات  وانتشار  الدوليين،  الموظفين  باختطاف  والتهديدات  الناسفة،  والعبوات  األلغام 
المسلحة غير المنظمة، واستمرار الصراع وأعمال العنف. وفي أعقاب عملية سرت العسكرية التي 
شنتها القوات الحكومية، فقدت داعش السيطرة على مناطق واسعة من ليبيا، لكن بالرغم من ذلك فال 
تزال تفرض سيطرتها على عدد قليل من الخاليا في أجزاء مختلفة من البالد، مما يشكل تهديًدا خطيًرا 
للوجود الدولي. وتشمل العوامل اإلضافية التي تعيق وصول المساعدات اإلنسانية القيود المادية مثل 
تدمير البنية التحتية للطرق من جراء القتال، فضًال عن القيود اإلدارية. كما تعد حرية تنقل المنظمات 

اإلنسانية وموظفيها و/أو البضائع إلى المناطق المتأثرة وداخلها مقيدة إلى حٍد كبير.

ال يزال تقديم المساعدات اإلنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها يمثل 
تحديًّا هائًال. هناك عقبتان رئيسيتان تحوالن دون إيصال المساعدات اإلنسانية: 
إليها،  الوصول   يمكن  ال  التي  المناطق  في  اإلنسانية  االحتياجات  عن  موثوقة  معلومات  وجود  عدم 
وتحديات الوصول إلى المناطق التي تعاني من الصراع وانعدام األمن.  وتتزايد التهديدات األمنية التي 
تواجه موظفي اإلغاثة. في يناير/كانون الثاني 2017، وصل عدد الحوادث المتعلقة بموظفي اإلغاثة 
إلى 42 حادثًا في مقابل 17 في الفترة نفسها من العام الماضي. وتشير استطالعات الرأي إلى تزايد 
االحتياجات اإلنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها في قطاعات الغذاء، والمياه والصرف 
الصحي والنظافة، والمأوى، والصحة، والتعليم. وعالوة على ذلك، فإنَّ الناس الذين يعيشون في تلك 
على  القائم  العنف  مثل  بالحماية  المتعلقة  القضايا  عن  إبالًغا  األكثر  هم  النازحين،  خاصًة  المناطق، 
نوع الجنس، والزواج القسري، والطرد، وعدم المساواة في توزيع المساعدات. ويبلغ العدد اإلجمالي 
لألشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية 9.3 مليون من بينهم 3.9 مليون يعيشون في المناطق التي 

يصعب الوصول إليها.

األرض الفلسطينية
اليمنالمحتلة للعاملين سوريا بالنسبة  للوصول  متاحة  اليمن  في  عددها 333  البالغ  المديريات  غالبية  تعد 

في المجال اإلنساني. ووفًقا للمنظمات اإلنسانية التي عملت في اليمن على مدار العام 
على  قيود  بها  توجد  أو  كامٍل  بشكٍل  للوصول  متاحة  تعد  المديريات  من   69٪ حوالي  فإن  الماضي، 
"قيود متوسطة على الوصول" فيما ما يقرب من ٪18 من  الوصول بشكٍل محدوٍد نسبيًّا. كما توجد 
المديريات. وبحسب التصنيف، يبلغ إجمالي المناطق التي يصعب أو ال يمكن الوصول إليها 43 مديرية 
في اليمن. ويبلغ عدد السكان في المديريات األربع وثالثين المصنفة ضمن "األكثر صعوبة في الوصول" 
ما يقرب من 2.1 مليون نسمة، من بينهم 1.3 مليون يحتاجون بشدة إلى المساعدات اإلنسانية حسبما 
تشير التقديرات. وتتابع القيادات في المجال اإلنساني بنشاط مع جميع أطراف الصراع سبل تحسين 
إجراءات الوصول وجعلها أقل إرهاًقا، وذلك لتمكين االستجابة في الوقت المناسب وتحسين الوصول 

إلى كافة أنحاء اليمن.

يعتبر الحصول على الرعاية الصحية أمًرا مقلًقا في قطاع غزة. 
في عام 2016، رفضت السلطات اإلسرائيلية ٪36 من طلبات 
الحصول على تصاريح خروج للمرضى المحالين للعالج الطبي خارج غزة، مقارنًة برفض ٪23 من 
الطلبات خالل عام 2015. ووفًقا للسلطات اإلسرائيلية، فقد قامت بوضع عمليات فحص أكثر صرامة 
خالل الشهور األخيرة للتصدي للمخاطر األمنية. كما ازدادت القيود اإلسرائيلية المفروضة على دخول 
وخروج الموظفين المحليين التابعين لمنظمات اإلغاثة من وٕالى غزة، حيث ارتفع معدل رفض تصاريح 
حاملي الهويات الصادرة من غزة من ٪4 في 2015 إلى ٪34 في 2016. وبحلول نهاية العام، تم منع 
ما ال يقل عن 47 موظف أمم متحدة يعملون في غزة من الحصول على تصريح لمدة 12 شهًرا إضافية. 
كما يخضع دخول الفلسطينيين الذين يحملون الهويات الصادرة من الضفة الغربية إلى شرق القدس 
إلجراءات خاصة شمن منظمة إصدار التصاريح بما في ذلك المرضى والموظفين المحليين العاملين 
في المنظمات اإلنسانية. وقد بلغ إجمالي عدد حاالت منع الوصول في األرض الفلسطينية المحتلة 349 

خالل عام 2016، من بينها 211 حالة في الضفة الغربية.

ال يزال وصول المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين في سوريا مقيًدا بسبب استمرار 
النزاع، وتغير خطوط المواجهة، والعقبات اإلدارية والبيروقراطية، والعنف الدائر على 
طول طرق إيصال المساعدات، وانتهاكات األمن والسالمة التي تتعارض مع القانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وفي حين يمثل توقف األعمال العدائية منذ 27 فبراير/شباط 2016 
المناطق  في  العالقين  األشخاص  فإنَّ  مؤقت،  بشكل  المعونات  إيصال  ويتيح  الترحيب  يلقى  تحسًنا 
المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها يحتاجون إلى المساعدات بشكل منتظم ومستمر. ويعيش أكثر 
من 4.7 مليون شخص في المناطق المحاصرة أو المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي تقع تحت 
سيطرة داعش باألساس. وتقدر أعداد السكان الذين يعيشون في المناطق المحاصرة بنحو 643.000 

نسمة.


