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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 لمحة عامة عن الوصول اإلنساني

أكتوبر/ تشرین األول 2018  

 لیبیا

العراق

 سوریا
حتى یولیو/تموز 2018، كان ھناك ما یقدر بـ
1.5 ملیون شخص في حاجة إلى المساعدات 

اإلنسانیة في المناطق التي یصعب الوصول إلیھا. 
وللمرة األولى خالل أكثر من 5 سنوات، لم تعلن 
األمم المتحدة عن وجود أي مجتمعات في مناطق 

محاصرة. انخفض عدد المحتاجین في المناطق 
التي یصعب الوصول إلیھا انخفاًضا ملحوًظا 

مقارنًة بأعدادھم في بدایة ھذا العام، مما یدل على 
تحسن قدرة الشركاء في المجال اإلنساني على 

الوصول إلى بعض المناطق في سوریا، ال سیما 
في الشمال الشرقي. وبالرغم من ذلك، ال یزال 
وصول المساعدات اإلنسانیة في أجزاء كثیرة 

من سوریا یشكل تحدًیّا بسبب عدد من القیود، من 
أھمھا األعمال العدائیة، وانعدام األمن، وكذلك 

القیود اإلداریة. وفي أعقاب العملیات العسكریة 
في الجنوب، والتي نتج عنھا سیطرة الحكومة 

السوریة على المنطقة بشكل كامل، تم تعلیق عملیات 
األمم المتحدة عبر الحدود من األردن في أواخر 

یونیو/حزیران.

ال یزال عدم وصول المساعدات اإلنسانیة یشكل 
تحدًیّا رئیسًیّا للمجتمع اإلنساني في لیبیا. وتظھر 

القیود الرئیسیة على الوصول اإلنساني نتیجة 
لالشتباكات المتكررة بین الجماعات المسلحة، مما 

یجعل من الصعب على المؤسسات الوطنیة والمحلیة 
والمنظمات الدولیة توفیر الحمایة والخدمات األساسیة 

للمحتاجین. ویتمثل أحد مصادر القلق األخرى 
في وجود مخاطر المتفجرات؛ بما في ذلك األلغام 

األرضیة، والمتفجرات یدویة الصنع، والذخائر 
غیر المنفجرة، وغیرھا من مخلفات الحرب من 

المتفجرات. وتستمر مخاطر الحمایة الناجمة عن 
الھجمات في تھدید مرافق الرعایة الصحیة والكوادر 

الطبیة في جمیع أنحاء البالد. وال تزال محدودیة 
حصول المھاجرین الذین یحاولون عبور البحر 

األبیض المتوسط من لیبیا على الخدمات تشكل عامالً 
مقلًقا آخر في وضع لیبیا.

ال یزال الوصول اإلنساني محدوًدا للغایة بالنسبة إلى 
األشخاص الذین یعیشون في المناطق المتضررة من 

النزاع أو التي یصعب الوصول إلیھا. وھذا ھو الحال 
مع تجدد االشتباكات المسلحة في طرابلس في 21 

سبتمبر/أیلول، حیث قُتل أكثر من 120 شخص 
وُجرح 600 آخرین في االشتباكات التي بدأت في 

أواخر أغسطس/آب. ویجري القتال في المناطق 
السكنیة مع وقوع خسائر في صفوف المدنیین. كما 

یواجھ المجتمع اإلنساني تحدیات في التمكن من 
إیصال المعدات الصحیة الطارئة ولوازم معالجة 

الصدمات، خاصًة مع إغالق مطار معیتیقة الدولي.
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الحدود واألسماء الموضحة والتسمیات المستخدمة في ھذه الخریطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسمًیّا من قبل األمم المتحدة.
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الیمن
بالرغم من صعوبة البیئة التشغیلیة، ال یزال الشركاء 

في الیمن یقومون بإغاثة المالیین من األشخاص. 
وتشمل العقبات التي یواجھھا العاملون في المجال 

اإلنساني استمرار النزاع، والقیود والعقبات 
البیروقراطیة التي تؤخر التحركات إلى جانب 

احتجاز الموظفین واإلمدادات. أما السبب الرئیسي 
اآلخر لتدھور األوضاع اإلنسانیة في الیمن فیتمثل 
في انخفاض قیمة اللایر الیمني على مدار األشھر 

األخیرة.
أدى تصاعد النزاع داخل الحكومة منذ یونیو/حزیران 

2018 وتقیید وصول المساعدات اإلنسانیة إلى 
تعمیق معاناة الشعب الیمني في الحدیدة. وال یزال 
من الصعب الوصول إلى المستودعات اإلنسانیة 
في مناطق النزاع المحتدمة كما أوردت التقاریر 
تعرضھا لالستھداف. وقد أدت ھذه الصعوبات 

المتزایدة المفروضة على الوصول اإلنساني إلى 
قیام الشركاء بالتفكیر في نقل اإلمدادات بعیًدا عن 

المستودعات القریبة من الخطوط األمامیة. وبینما ال 
تزال العدید من األسر محاصرة بسبب القتال الجاري 
في الحدیدة، فإن عشرات األسر األخرى تظل عالقة 

في مناطق النزاع المحتدمة في مدیریة الدریھمي 
وھم في حاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانیة.

بینما ال یزال المجتمع اإلنساني یواجھ بعض 
التحدیات المتعلقة بإتاحة الوصول إلى أجزاء معینة 
من البالد بسبب العوائق البیروقراطیة التي تفرضھا 

الحكومة، فقد تمكن من توسیع نطاق تواجده التشغیلي 
بشكل عام، وھذا یشمل بعض المناطق التي أتیح 

الوصول إلیھا مؤخًرا. وقد تم إیصال المساعدات إلى 
أكثر من 2.2 ملیون شخص (حوالي 65 في المائة) 
من بین 3.4 ملیون شخص مستھدفین في إطار خطة 

االستجابة اإلنسانیة للعراق خالل األشھر التسعة 
األولى من عام 2018.

وعلى الرغم من تزاید المعدل اإلجمالي للعائدین 
-البالغ عددھم 4 ملیون حتى سبتمبر/أیلول -2018 
فإن أكثر من 1.9 ملیون شخص ما زالوا نازحین 

من مناطقھم األصلیة. ویقیم أكثر من %70 من 
ھؤالء النازحین خارج مخیمات النازحین الرسمیة. 

وبینما یعد العاملون في المجال اإلنساني قادرین على 
الوصول إلى حوالي %95 من النازحین داخل 
المخیمات، إال أنھم یصلون فقط إلى %10 من 
األشخاص الموجودین خارج نطاق المخیمات.

باإلضافة إلى المخاوف المتعلقة بالوصول اإلنساني 
المشار إلیھا، أدت عدم تلبیة متطلبات التمویل إلى 

تأخیر البدء في العدید من المشروعات اإلنسانیة 
الرئیسیة. وحتى 30 سبتمبر/أیلول، تم استالم ما 

یقرب من 341 ملیون دوالر من التمویل المطلوب 
لخطة االستجابة اإلنسانیة والمقدر بـ569 ملیون 

دوالر (أي 60%).     

األرض الفلسطینیة المحتلة
تستمر القیود المفروضة على الوصول من وإلى 
األرض الفلسطینیة المحتلة والحركة بداخلھا في 

تقویض قدرة الجھات اإلنسانیة الفاعلة على الوصول 
إلى المحتاجین فضالً عن قدرة الفئات الضعیفة 

على الحصول على المساعدات والحمایة والخدمات 
األساسیة. 

إن الغالبیة العظمى من الفلسطینیین في قطاع غزة 
لیسوا مؤھلین للحصول على تصاریح الخروج من 

معبر إیریز الخاضع للسیطرة اإلسرائیلیة، بغض 
النظر عن ملفھم األمني. وتستمر ھذه السیاسة في 

عزل سكان غزة عن بقیة األرض الفلسطینیة المحتلة 
والعالم الخارجي، مما یحد من إمكانیة الحصول على 

العالج الطبي، والتعلیم العالي، والحیاة األسریة، 
والعمل، والفرص االقتصادیة. وبینما یعد موظفو 
المنظمات الدولیة مؤھلین للحصول على تصاریح 

الخروج، إال أن العدید من الطلبات یتم رفضھا 
بسبب المخاوف األمنیة. وعلى الرغم من إعادة فتح 
معبر رفح الذي یخضع لسیطرة مصر في مایو/أیار 

2018، ال یزال آالف الفلسطینیین مسجلین على 
قائمة االنتظار، وھم غیر قادرین على المغادرة، مع 
تزاید الشكاوى حول عدم اتضاح المعاییر وصعوبة 

إجراءات العبور.
وال تزال الحركة الفلسطینیة داخل الضفة الغربیة 

محدودة بسبب نظام واسع من القیود التي تسھم 
في التشظي الجغرافي. ویشمل ھذا النظام حواجز 

الطرق، ونقاط التفتیش، والجدار العازل ونظام 
التصاریح الخاص بھ، وتحدید مناطق واسعة 

كـ"مناطق عسكریة مغلقة"، ضمن تدابیر أخرى. وقد 
سجل االستطالع األخیر لإلغالق الذي أجراه مكتب 

تنسیق الشؤون اإلنسانیة في األرض الفلسطینیة 
المحتلة في یولیو/تموز 2018 ما مجموعھ 705 
عقبة دائمة، أعلى بثالثة في المائة عما كانت علیھ 
في دیسمبر/كانون األول 2016. ویواجھ موظفو 

األمم المتحدة تحدیات فیما یتعلق بالوصول عبر نقاط 
التفتیش بسبب عدم احترام امتیازات وحصانات األمم 

المتحدة. 
وتواصل األمم المتحدة العمل على استراتیجیات 

إلتاحة الوصول المستدام لحركة العاملین في المجال 
اإلنساني والتنموي وحركة البضائع من خالل وحدة 

تنسیق الوصول في األرض الفلسطینیة المحتلة.           


