
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

اوين عن ل ا رز  ب  أ

 يواجه العاملون في المجال اإلنساني في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا  منطقة

 الموظفين كبيرة، مع تأثر أمنية مخاطر

بشكل أكبر من غيرهم مما أدى  المحليين

الشؤون  إدارة في إدخال تحسينات إلى

 .األمنية

 بسبب غزة في اإلنساني الوضع تدهور 

 وإغالق رفح معبر على الجديدة القيود

 .األنفاق من العديد

ل تموي ل   ا

 

 الموحدة النداءات تمويل اآلن حتى تم 

 الشرق منطقة في العاجلة والنداءات

 مع %94 بنسبة أفريقيا وشمال األوسط

 من بأكثر تقدر إضافية متطلبات وجود

 .أمريكي دوالر مليار 1.9

 الشرق منطقة من دولة 11 ساهمت 

 تمويل في أفريقيا وشمال األوسط

 . ويبلغ3112عام  خالل النداءات

 مليون 429 المساهمات هذه مجموع

 والدول سوريا وتعتبر أمريكي، دوالر

 .المتلقين أكبر لها المجاورة
 

 

 في هذا العدد

العاملون في مجال المساعدات اإلنسانية يواجهون 

 1صفحة  مخاطر أمنية كبيرة
 9ة صفح قطاع غزة يتأثر بالقيود على الحدود

 7صفحة  االقليمية التمويلية النشرة
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 مخاطر يواجهون أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في باإلغاثة العاملون
  كبيرة أمنية

 أو الصراع مناطق في اإلنسانية المساعدات تقديم يعد

 تواجه التي الخطرة المساعي من اآلمنة غير البيئات

 في محاصرون فهم مستمرة، بصفة باإلغاثة العاملون

 أحيانا المتعمد للهجوم معرضون النيران، مرمى

. فدية على للحصول محاوالت في أخرى أحيانا وللخطف

 .اإلنساني العمل واقع لألسف هو هذا

 

 التوجهات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

من العاملين  1129لقى ، 3112فمنذ عام  .1بات األمر واضحا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

قد شهد العدد األكبر من القتلى في صفوف  3119. وكان عام 3آخرين 1191مصرعهم واصيب  باإلغاثة

جرح ، أما البلد الذي شهد معظم الهجمات على موظفي االغاثة فهو أفغانستان حيث قتل أو باإلغاثةالعاملين 

طرف  قيام أىتأكد من أسباب الهجمات لعدم . ويصعب في أغلب األحيان الباإلغاثةمن العاملين  419

الدراسات العالمية، فان الهجمات غالبا ما تنتج عن  إلحدىمسؤوليته عن الحادث اال نادرا. ووفقا  بإعالن

 .2الدوافعمزيجا من 

الهداف خاصة بهذا المقال، تتكون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من المغرب، الجزائر، تونس،  .1

فلسطين، لبنان، األردن، سوريا، تركيا، العراق، إيران، اليمن، المملكة العربية السعودية،  ليبيا، مصر،

 .اإلمارات العربية المتحدة، أفغانستان، وباكستان قطر،الكويت، عمان، 

 

جميع األرقام عن األوضاع األمنية الخاصة بالعاملين في االغاثة مأخوذة من قاعدة بيانات أمن وسالمة  .3

 34تم الحصول على هذه االرقام في  .(www.aidworkersecurity.org) باإلغاثةالعاملين 

 .3112أغسطس/آب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، تقديم المساعدات في البيئات غير اآلمنة: تحديث 2009) .Vستودارد، أ.، هارمر، أ. ودي دومنيكو،  .2

موجز سياسات  HPGلعملية، : التوجهات في أعمال العنف ضد العاملين باإلغاثة واالستجابة ا3114

 .(ODI، لندن؛ 29

 النشرة اإلنسانية
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 3112 اب /أغسطس – تموز/يوليو ،4 رقم العدد

Credit: UNHCR Credit: UNHCR Credit: UNHCR Credit: UNHCR 

ن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤوالصورة: 

 الالجئيين
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وقد تكون دوافع سياسية، مثل استهداف موظفي اإلغاثة لمنعهم من توفير المساعدات لقطاعات معينة من  

السكان أو ان تكون نابعة عن االعتقاد ان هذه الفئة من السكان لها روابط مع مجموعة سياسية أو اجتماعية 

الخاصة باحدى المنظمات أو  معادية، أو ان تكون دوافع اقتصادية مثل سرقة األصول أو مواد االغاثة

 للحصول على فدية. وكثيرا ما تكون هذه الهجمات ناتجة عن أحداث عنف عرضية. 

 

ويواجه موظفو االغاثة المحليون القدر األكبر من المخاطر الناتجة عن العنف. فعلى مدى السنوات الثالث 

ويظهر  الدوليين.من الموظفين  353موظفا وطنيا للهجوم مقارنة ب  495تعرض  المنطقة،الماضية في 

من موظفي اإلغاثة  24تعرض  ،3111فمنذ بداية الصراع في عام  حاليا.هذا األمر بوضوح في سوريا 

 كانوا من الموظفين الوطنيين. 17بين هؤالء  حياتهم ومنفقدوا  19بما في ذلك  للهجوم،

 مليات الميدانيةإدارة األمن في الع

سعت المنظمات اإلنسانية الى تطوير ممارسات جيدة في إدارة أمن العمليات  التهديدات،وردا على هذه 

ويسعى نمط التقبل الى الحد من  والردع.التقبل والحماية  من أسلوبويشمل هذا عادة مزيجا  .4الميدانية

ي لوجود المنظمات اإلنسانية وعملياتها. خطر وقوع هجمات من خالل زيادة القبول السياسي واالجتماع

وبالمفاوضات  والنزاهة(والحيادية  )االستقاللوغالبا ما يتعلق هذا النمط بااللتزام بمبادئ العمل اإلنساني 

 تنفيذها.وأنواع البرامج التي يجري  وأهداف المنظمةوالمشاورات مع أصحاب المصلحة المحليين حول قيم 

، والسفر في قوافل والمساكنويرتبط نمط الحماية بالحد من تعرض المنظمات للخطر، مثل تعزيز المكاتب 

يسعى أسلوب الردع الى صد التهديد من خالل تهديد آخر ويتعلق هذا  المساعدات.وتخفيف اظهار برامج 

لجوء اليه في الظروف ويستخدم هذا األسلوب كمالذ أخير يتعين ال المسلحة.غالبا باستخدام الحماية 

 .المسلحةالقصوى ومع ذلك تفضل بعض وكاالت تعليق عملياتها بدال من استخدام الحماية 

 

 

 الممارسات نشرة بالعنف، تتسم التي البيئات في الميداني األمن إدارة ،(3111) اإلنسانية الممارسات شبكة .9

 .لندن ،ODI ،(معدلة نسخة) 9 رقم الحسنة
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اقليم الشرق األوسط وشمال عدد الضحايا في

القتلي الجرحى

 االغاثة موظفو "يواجه

 من األكبر القدر المحليون

. العنف عن الناتجة المخاطر

 الثالث السنوات مدى فعلى

 تعرض المنطقة، في الماضية

 للهجوم وطنيا موظفا 495

 الموظفين من 353 ب مقارنة

 الدوليين"

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعت التهديدات، هذه "لمواجهة

 تطوير الى اإلنسانية المنظمات

 أمن إدارة في جيدة ممارسات

   الميدانية" العمليات
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 اليوم العالمي للعمل اإلنساني

أغسطس/آب وهو اليوم الذي يصادف  14يحتفل المجتمع اإلنساني باليوم العالمي للعمل اإلنساني في 

هذا العام  بغداد.مم المتحدة في ألا في تفجير استهدف مقر 3112عام  باإلغاثةمن العاملين  33ذكرى مقتل 

اتهم في خدمة العمل مناسبة لتخليد ذكرى أولئك الذين فقدوا حي وهيهو الذكرى السنوية العاشرة، 

 اإلنساني، ولالحتفاء أيضًا بروح العطاء اإلنساني الذي يحفز هذا العمل. 

نظمت جامعة الدول العربية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اإلقليمي للشرق األوسط  المناسبة،بهذه 

ت والمنظمات وشمال أفريقيا وغيرهم من شركاء األمم المتحدة فعاليات االحتفال الذي جمع الحكوما

وتسليط  اإلنساني،وسعى هذا الحدث إلى رفع الوعي بالعمل  اإلعالم.اإلنسانية والمجتمع المدني ووسائل 

وانعدام األمن الغذائي والمائي وحماية  التغذية،الضوء على التحديات الرئيسية في المنطقة مثل سوء 

 .اإلنسانيعمل أولئك الذين فقدوا حياتهم في خدمة ال وإحياء ذكرىالمدنيين 

وقد أشادت السفيرة فائقة سعيد آل صالح، األمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون االجتماعية بجامعة 

الدول العربية، بدور الشباب وروح العمل التطوعي واكدت على التزام جامعة الدول العربية "بأن تكون 

وأكد السيد محمد دياب، المدير اإلقليمي  ".ضأكثر انخراطا في العمل اإلنساني وبزيادة وجودها على األر

لبرنامج األغذية العالمي، على ضرورة بناء قدر أكبر من الشراكات حيث أن " التحديات في المنطقة ال 

يمكن حلها من قبل منظمة واحدة بمفردها".  ودعا المشاركون أيضا الحكومات في المنطقة إلى تعزيز قيم 

 اإلنساني.ممكن لضمان حماية العاملين في المجال جهد  وبذل كلالعمل اإلنساني 

 

 

 

 

 

 

العالمي للعمل اإلنساني "اليوم 

 أولئك ذكرى لتخليد مناسبة هو

 خدمة في حياتهم فقدوا الذين

 ولالحتفاء اإلنساني، العمل

 اإلنساني العطاء بروح أيضاً 

 "العمل هذا يحفز الذي
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 مصر في السياسية باالضطرابات يتأثر غزة في اإلنساني الوضع

 رفح وقد أثر تقليل ساعات العمل بمعبر 

أنشطة األنفاق، فضال عن  على والقيود

 المعابر الحدودية على األمد طويلة القيود

 الحصول على من جانب اسرائيل سلبا

 المعيشة. وسبل الصحية الرعاية على

 ونشاط األنفاق رفح معبر على القيود

قامت  يوليو/تموز، شهر بداية منذ

 مرات بإغالق عدة المصرية السلطات

 ونظرا. عمله وتقليل ساعات رفح معبر

 والطويلة األمد التي الشديدة للقيود

 عبر الناس حركة على إسرائيل تفرضها

 المنفذ رفح يعتبر معبر إيريز، معبر

 مغلق وكان غزة. خارج للعالم الرئيسي

. للحدود والغزاوي المصري الجانبين على عالقين الفلسطينيين من اآلالف يوليو/تموز مما ترك 4- 4 بين

 أيام ستة ،ايومي ساعات أربع لتصبح تم تعديل ساعات تشغيله يوليوم/تموز، 11 يوم افتتاحه أعيد وعندما

 في أيام سبعة اليوم، في ساعات )تسع السابقة تشغيله بأوقات مقارنة كبير انخفاض وهو األسبوع، في

 .(األسبوع

 المائة في 91 مما يعد انخفاض بنسبة ،491 يوميا األفراد الذين يمرون عدد متوسط كان يوليو/تموز، وفي

 وفي . 3112 يونيو/حزيران يناير/كانون الثاني إلى مقارنة بالفترة من عبروا الذين تقريبا في عدد

. الواحد اليوم شخص في 253 ليصبح مرة أخرى الناس لعبور اليومي المتوسط انخفض أغسطس/آب،

 الطبية الحاالت ذلك في بما شخص 4111 من أكثر هناك غزة، في والمعابر لسلطات الحدود ووفقا

وعدد محدود من  األجانب ويسمح فقط للرعايا مصر. إلى السفر وينتظرون للتسجيل والطالب تقدموا

 بالعبور. الخارج في الطبي العالج لتلقي رسميا والمحالين المزدوجة الجنسية يحملون الذين من الفلسطينيين

 ذلك ووفقا للتقارير، يتم ومصر. غزة بين األنفاق نشاطتحد  المصرية السلطات فإن ذلك، إلى وباإلضافة

 في األنفاق مناطق للسلع إلى الفعلي الوصول على فرض القيود أو/  و وإغراق األنفاق خالل تدمير من

 السلع لنقل رئيسية دخول كنقطة تستخدم عديدة لسنوات األنفاق حيث كانت لشديد ان األثر سيناء. شمال

 مصر من يسهل شراؤها التي السلع أو البناء مواد مثل غزة إلى دخولها إسرائيل التي حظرت تلك وخاصة

 أن غزة في الوطني االقتصاد ووزارة المحلية المصادر وتشير الوقود. نظرا النخفاض أسعارها هناك مثل

وفي  جزئيا، العمل على قادر (341 حوالي أصل من) نفق 41 يوليو/تموز كان هناك نحو خالل شهر

 محملة شاحنة 51-91سوى فقط.  ونتيجة لذلك، لم تتمكن  11أغسطس/آب انخفض عددهم ليصل إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والطويلة الشديدة للقيود "نظرا

 إسرائيل تفرضها التي األمد

 معبر عبر الناس حركة على

 المنفذ رفح معبر يعتبر إيريز،

 غزة" خارج للعالم الرئيسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لسنوات عدة  األنفاق "كانت

 لنقل الرئيسية الدخول نقطة

 "غزة إلى السلع
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-31من دخول غزة يوميا خالل يوليو/تموز وفي أغسطس/آب انخفض العدد مرة أخرى ليصل إلى  بالسلع

  يوميا. قادرة على الدخول بالبضائع محملة شاحنة 311 إلى كان عدد يصل القيود، قبيل يوميا.شاحنة  21

 المعيشة سبل وأعباء الخدمات الصحية إلى الوصول إعاقة

 رفح معبر على من القيود المصرية المستشفيات إلى لديهم احاالت من الذين غزة في المرضى مئات يعاني

 قبل من مريضا 191 مجموعه ما إحالة تم يوليو/تموز، في العبور. نظرا لعدم قدرتهم على الحدودي

 في الصحة وزارة حيث تعتمد بالغ األهمية أمر وهذا المعتاد، العدد نصف من مما يمثل أقل الصحة وزارة

 الوزارة كما اضطرت. حاالت الطبية الموجهة لهاال من المائة في 33 إلى يصل ما لعالج مصر على غزة

 اإلمدادات نظرا النخفاض فقط الطوارئ حاالت في الستخدامها األدوية وبعض السينية األشعة من الى الحد

 .رفح معبر عبر المنتظم غير وتدفقها

كان  يوليو/تموز، في الفلسطينية أنه للصناعات العام يقدر االتحاد والتشييد، البناء بقطاعات وفيما يتعلق

 من أكثر المتوسط فكان ذلك، أما قبل يوم. كل البناء مواد من طن 1،411 حوالي المتوسط يدخل في

البناء  أنشطة في حاد تباطؤ وأدى إلى المحلية السوق في البناء مواد أسعار على هذا أثر وقد طن. 7،411

 وهو أحد أعمدة اقتصاد غزة المتردى الذي ال زال يعمل. والتشييد، البناء قطاع في العاملين وتسريح

 أغسطس/آب شهر في اليومي انخفاض المتوسط االنفاق، مع على القيود بسبب الوقود إمدادات تأثرت كما

 توفر من الرغم وعلى من قبل. مقارنة بمتوسط مليون لتر يوميا 211،111 – 311،111ليصل الى 

 المصري الوقود من بكثير أغلى سالم، فهو يعتبر أبو كرم معبر خالل من اإلسرائيلي الوقود امدادات من

 في المحلية السلطات قبل من الوقود تقنين نظام إدخال تم لذلك، ونتيجة األنفاق. عبر تهريبه يتم الذي المدعم

 إلى أيضا الوقود نقص أدى كما. تحديات كبيرة لتستمر في العمل الوقود محطات معظم وتواجه غزة

 الوقود نقص أثر وقد. ساعة 13-11 يمتد بين يومي للكهرباء انقطاع مع الطاقة، إمدادات في انخفاض

 المشتريات على الحصص نظام الى تطبيق الزراعة وزارة واضطرت الصيادين. معيشة على سبل أيضا

 لكسب الرئيسي المصدر على الرغم من كونها العاملة الصيد عدد قوارب خفض إلى أدى مما الوقود، من

 .المسجلين من الصيادين 2،411ل  الرزق
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  بالتنسيق ُتنقذ األرواح –مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

 للمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ :

 elhawary@un.org, Tel. (+20) 106 665 0625  ، مسؤول الشؤون اإلنسانيةسمير الهواري
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وغير  مقننة اللجوء الى حلول غير إلى غزة قطاع اضطر ودائم إلستيراد الوقود، شرعي حل غياب في 

لتلبية احتياجات الوقود في  العملي الوحيد الخيار المدعوم المصري الوقود تهريب وأصبح قانونية أحيانا.

متوسطة من الالعام يعنى أن االسرة  التنمية الكساد االقتصادي وتراجع ان غزة في ظل الحصار الحالي.

لذا، فإنه على الرغم من  االسرائيلي األعلى سعرا. تكلفة الوقود ال يستطيعون تحمل والمؤسسات سكان غزة

 أكثر حلول يصاحبها أن فإن هذه التدابير يجب امكانية تفهم التدابير الخاصة بمنع تدفق السلع المهربة،

بما يسمح بتوفير وقود بأسعار في متناول اليد وسلع أساسية أخرى إلى داخل غزة. وهذه الخطوة  استدامة

المشروعة. عندئذ فقط، سنشهد نهاية  والصادرات الواردات المصرية واالسرائيلية أمام المعابر بفتح ةمقترن

 بكرامة.  العيش من غزة سكان لالحتياجات اإلنسانية المفتعلة في القطاع مما سيمكن

 المصرية المعابر "يجب فتح

 الواردات أمام واالسرائيلية

المشروعة، فهذه  والصادرات

هى الوسيلة الوحيدة إلنهاء 

 اإلحتياجات اإلنسانية في غزة"

 

http://www.unocha.org/
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املساهمات و التبرعات باملليون دوالر أمريكي
2.0التعهدات باملليون دوالر أمريكي
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مستفيد أكبر  كانت  و  أمريكيا،  دوالرا  مليار   2.9 إفريقيا  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  في  املوحدة  و  العاجلة  النداءات  تلقت 

إجمالي بلغ  و  أمريكيا،  دوالرا  مليون   308 على  حصل  حيث  اليمن  يليها  أمريكيا،  دوالرا  مليون   615 على  حصلت  التي  سوريا،  هي 
.  51% التمويل  عجز  نسبة  بلغت  و   49% النداءات  متويل   نسبة 

أمريكي دوالر  مليار   1.8 مجتمعة  السورية  لألزمة  لالستجابة  اإلقليمية  اخلطة  و  لسوريا  اإلنسانية  االستجابة  خطة  تلقت 
مليار  1.4 إلى  لسوريا  اإلنسانية  االستجابة  خطة  حتتاج  و   .2013 عام  في  دوالر  مليار   2.6 بلغ  التمويل  في  عجز  ترك  مما 

السورية لألزمة  لالستجابة  اإلقليمية  اخلطة  حتتاج  و  احلاجة.  ذوى  من  شخص  ماليني   6.8 حلوالي  املساعدات  لتقدمي  أمريكي  دوالر 
مصر. و  تركيا  لبنان،  األردن،  العراق،  في  الجي  مليون  ل3.45  املساعدة  لتقدمي  دوالر  مليار   2.9  إلى 

 

عام 2013. في  إفريقيا  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  في  دول  سبع  على  التمويل  بتوزيع  الطوارئ  لتمويل  املركزي  الصندوق  قام 
دوالر.  مليون   20.4 على  حصلت  حيث  سوريا  كانت  املستفيدين  أكبر 

لعام 2013. الطوارئ  لتمويل  املركزي  الصندوق  إفريقيا  في  شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  من  دول  سبع  باملساهمة  تعهد  أو  ساهم  و 
أفغانستان.  باكستان،و  املتحدة،  العربية  اإلمارات  السعودية،  العربية  اململكة  تركيا،  الكويت،  قطر،  الدول  هذه  تشمل  و 

(31 أغسطس/ آب 2013) اإلقليمي اإلنساني  التمويل  نشرة 
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املوقف عن  عامة  حملة 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية املكتب اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا | أغسطس/ آب 2013

 

*التمويل اإلقليمي الالزم لسوريا

أنحاء جميع  في  اإلنسانية  النداءات  في  إفريقيا   شمال  و  األوسط  الشرق  منطقة  من  دول  عشر  باملساهمة  تعهدت  أو  ساهمت  
املتحدة، العربية  اإلمارات  الكويت،  هم  املانحني  أكبر  دوالر.  مليون   938 املساهمة   إجمال  بلغ  و   .2013 عام  خالل  العالم 

دوالر. مليون   343 مببلغ  باملساهمة  تعهدوا  و  دوالر  مليون   441 مببلغ  معا  ساهموا  و  السعودية،  العربية  اململكة 
دوالر. مليون   139 تلقوا  حيث  لها  ااورة  الدول  و  سوريا  هم  التمويل  من  املستفيدين  أكبر 

  -  
3 ( ) 2013

2013   -  1
 ( )   
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) - 2013

  

املتطلبات
2.982 مليار 

التمويل
1.2 مليار

44%

العجز في التمويل
1.7 مليار

89%

Notes: 2. Revised Syria Regional Response Plan 2013

4. http://www.unocha.org/cerf/our-donors/funding/pledges-and-contributions/20133  http://www.unocha.org/cerf/cerf-worldwide/201 

1-Funding information:OCHA FTS, as of  31 th of August2013, all changes are reflected on http://fts.unocha.org
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