
(اعتباًرا من 15 يوْنيو / ُحَزْيران 2017)لمحة عامة عن إمكانية وصول المنظمات اإلنسانيةالشرق األوسط وشمال أفريقيا:

في مايو/أيار 2017، أجرى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سلسلة من المناقشات الجماعية المركزة مع الشركاء في المجال اإلنساني عبر المراكز اإلنسانية الخمسة في اليمن
اليمن لتقدير الخطورة النسبية للقيود المفروضة على الوصول اإلنساني في كافة المديريات باستخدام مقياس مؤلف من خمس نقاط. وعموًما، فإن مستويات الوصول اإلنساني 
قد تراجعت بشكل طفيف بالمقارنة مع نهاية عام 2016 في 35 مديرية في تسع محافظات أال وهي: تعز، والحديدة، وأبين، والضالع، والجوف، وذمار، وٕاب، ولحج، وصنعاء. ويوجد 
ما يقرب من ٪60 من تلك المديريات في المحافظات المتضررة من النزاع؛ تعز (11 مديرية) والحديدة (10 مديريات). وكما كان الحال في 2016، فإن الصعوبات اإلدارية، والبنى 

التحتية، والتدخل المحلي أو محاولة التدخل في إيصال المساعدات اإلنسانية تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر على وصول المساعدات اإلنسانية.

وقد تفاقمت تلك الصعوبات بسبب األعمال العدائية المسلحة التي وقعت منذ بداية العام على طول الساحل الغربي. ولكن على الرغم مما سبق، فإن معظم المديريات (٪62 منهم) ال تزال 
إما متاحة للوصول بشكل كامل أو لديها معوقات محدودة للوصول (المستوى األول والثاني). ووفًقا للمنظمات اإلنسانية، فإن المناطق التي يصعب الوصول إليها بشدة أو التي بها مستويات 

عالية من القيود المفروضة على الوصول توجد فقط في ٪16 من مديريات اليمن (المستوى الرابع والخامس).

كما أن أكثر من ٪76 من المديريات التي تصنف صعوبة الوصول إليها ضمن المستوى الرابع أو الخامس، أو 39 من 51 مديرية في المجمل، توجد في المحافظات المتضررة من النزاع 
في تعز، وصعدة، ومأرب، والبيضاء، وحجة، والجوف. وٕاجماًال، فإن عدد السكان في المناطق التي تعتبر األكثر صعوبة في الوصول (المستوى الرابع والخامس) يبلغ حوالي 2.7 مليون 

نسمة، مع وجود أكثر من 350.000 نازح (59.430 أسرة) باإلضافة إلى 100.000 عائد.

The boundaries and names shown and the designations used on this map 
do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
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عدد األشخاص الذين يعيشون في المناطق التيالجزائر
يصعب أو ال يمكن الوصول إليها بالماليين

المناطق التي يصعب أو ال يمكن الوصول إليها

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

اللمحة اإلنسانية ولم تتوفر أي تحديثات لهذا العدد من اللمحة.

*

ال يزال العمل في ليبيا محاًطا بالمخاطر وال يمكن التنبؤ به بسبب عوامل متعددة ليبيا
الموظفين  باختطاف  والتهديدات  المتفجرة،  والعبوات  األلغام  وجود  بينها:  من 

الدوليين، وانتشار الجماعات المسلحة غير المنظمة، واستمرار الصراع وأعمال العنف.

وفي أعقاب عملية سرت العسكرية التي شنتها القوات الحكومية، فقد تنظيم الدولة اإلسالمية 
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 على الوجود 

الدولي.

وتشمل العوامل اإلضافية التي تعيق وصول المساعدات اإلنسانية القيود المادية مثل تدمير 
تنقل  حرية  تعد  كما  اإلدارية.  القيود  عن  فضًال  القتال،  جراء  من  للطرق  التحتية  البنية 
المنظمات اإلنسانية وموظفيها و/أو البضائع إلى المناطق المتضررة وداخلها مقيدة إلى حٍد 

كبير.

تحسنت إمكانية وصول المنظمات اإلنسانية نسبيًّا خالل شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار. ويرجع هذا باألساس إلى التطورات التي شهدتها محافظة نينوى حيث أصبح العراق
الوصول متاًحا إلى عدد أكبر من المناطق بفضل التقدم المحرز في حملة استعادة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، فضًال عن استمرار التنسيق الوثيق بين 

األمم المتحدة، والسلطات الحكومية، والجهات العسكرية الفاعلة.

ولكن ظل النزاع الدائر وانعدام األمن العاملين الرئيسيين اللذان يؤثران سلًبا على الوصول والعمليات اإلنسانية، وخاصًة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية في غرب 
الموصل، وتلعفر، وحويجة، وغرب األنبار. ونظًرا ألن مستويات التعرض ألخطار المتفجرات ال تزال مرتفعة، فإن اإلجراءات المتعلقة بإزالة األلغام تظل حاسمة لتهيئة ظروف آمنة 

إليصال المساعدات وتمكين المجتمعات المحلية من استئناف حياتهم وسبل معيشتهم.

وفي مدينة الموصل، تشير التقارير إلى عودة حوالي 135.000 شخص إلى الجانب الشرقي من المدينة، في حين عاد حوالي 42.000 شخص إلى الجانب الغربي بسبب األعمال القتالية 
الجارية في محيطها. واستمرت المخاوف المتعلقة بالحماية، بما في ذلك الحصول على األمن والمساعدات، لدى 285.000 شخص تقدر األمم المتحدة أنهم ما زالوا تحت سيطرة تنظيم 

الدولة اإلسالمية في غرب الموصل، وحويجة، وغرب األنبار حتى نهاية مايو/أيار.

وفًقا للسلطات اإلسرائيلية، تم وضع عملية فحص األرض الفلسطينية المحتلة
أكثر تقييًدا للتصدي للمخاطر األمنية. وقد تسببت 
طلبات  ورفض  تأخير  زيادة  في  العملية  هذه 

الحصول على تصاريح الموظفين المحليين التابعين لمنظمات اإلغاثة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2016، تم رفض ما يقرب من نصف طلبات التصاريح لموظفي األمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملين في غزة أو أنهم لم يتلقوا أي رد على 

طلبات الخروج.

وخالل شهر أبريل/نيسان 2017 وحده، ظلت ٪65 من الطلبات معلقة حيث لم تتلق أي 
رد، كما تم حظر 60 موظًفا يعملون في غزة من الخروج منها، حسب تاريخ سفرهم. وال 
يزال 55 من موظفي األمم المتحدة ممنوعين من الحصول على تصاريح لمدة 12 شهًرا. 
ويخضع دخول الفلسطينيين الذين يحملون الهويات الصادرة من الضفة الغربية إلى شرق 
القدس لنظام التصاريح بما في ذلك المرضى والموظفين المحليين العاملين في المنظمات 
اإلنسانية. وبلغ إجمالي حاالت منع الوصول 349 حالة أثرت على موظفي األمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية الدولية في األرض الفلسطينية المحتلة خالل عام 2016، بما 

في ذلك 211 حالة في الضفة الغربية.

يستمر مزيج من انعدام األمن والتدخل المتعمد والقيود التي يفرضها أطراف سوريا
النزاع في منع إيصال المساعدات اإلنسانية في سوريا.

ويعيش أكثر من 4.5 مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك 
624.500 شخص يعيشون في المناطق المحاصرة.

(حتى 27 أبريل/نيسان 2017)
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