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0.3 عدد األشخاص الذین یعیشون في المناطق التي یصعب
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1.7 عدد األشخاص الذین یعیشون في المناطق التي یصعب
أو ال یمكن لوصول إلیھا بالمالیین 

2 عدد األشخاص الذین یعیشون في المناطق التي یصعب
أو ال یمكن لوصول إلیھا بالمالیین 

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 لمحة سنویة عامة عن الوصول اإلنساني

ینایر/كانون الثاني-  دیسمبر/كانون األول 2017

 لیبیا األرض الفلسطینیة المحتلةسوریا العراق

الیمن

 ظل الوصول اإلنساني مقیًدا بشدة خالل عام
 2017، بما في ذلك حركة موظفي األمم المتحدة
 والمنظمات غیر الحكومیة، خاصًة من وإلى غزة.

 واجھ الموظفون الفلسطینیون سلسلة من القیود
 التي فرضتھا إسرائیل على التنقل، ال سیما من

 خالل رفض وتأخیر تصاریح الدخول والخروج
 المتصلة بالعمل، حیث منحت السلطات اإلسرائیلیة

 تصاریح الخروج في الوقت المناسب إلى 46%
 فقط من الموظفین اإلنسانیین الذین یحتاجون
 إلى الخروج من غزة أثناء مدة عملھم. وفي

 الضفة الغربیة، استمرت إعاقة تنفیذ المشروعات
 اإلنسانیة بسبب القیود اإلسرائیلیة المفروضة على

 الوصول إلى شرق القدس والمناطق األخرى
 الواقعة بین الجدار والخط األخضر، فضالً عن

 القیود المفروضة على المشروعات التي تنطوي
 على بناء أو توسیع أو إعادة إصالح البنیة التحتیة

 في المنطقة (جـ). واستمرت الحوادث في نقاط
 التفتیش في الضفة الغربیة في التسبب في إعاقة
 وتأخیر حركة الموظفین والبضائع، مع االرتفاع
 الكبیر في مقدار الوقت الضائع للموظفین نتیجة

 لھذا األمر. وباإلضافة إلى ذلك، واجھت المنظمات
 غیر الحكومیة الدولیة صعوبات في الحصول

 على تأشیرات عمل للموظفین الدولیین القادمین
 من الخارج. وازداد الوقت الذي تحتاجھ السلطات
 اإلسرائیلیة إلصدار تصاریح الموظفین العاملین
 في غزة الذین یعتزمون مغادرتھا مرتین في عام
 2017 لیصل إلى 55 یوم عمل لتصاریح القدس

 وباقي الضفة الغربیة، و70 یوم عمل لتصاریح
 السفر إلى الخارج. وعالوة على ذلك، ما بین

 ینایر/كانون الثاني ودیسمبر/كانون األول 2017،
 ظلت %43 من طلبات الحصول على تصاریح

 معلقة دون رد حتى تاریخ السفر. وقد تفاقمت آثار
 القیود المفروضة على الحركة عبر معبر إیریز
 اإلسرائیلي بسبب اإلغالق شبھ المستمر للحدود

 المصریة عند معبر رفح. وتم اإلبالغ عما مجموعھ
 463 حالة لمنع الوصول أدت إلى فقدان 10.802

 ساعة عمل مقارنًة بـ1.964 ساعة في 2016،
 ویرجع ذلك في المقام األول إلى مطالب تفتیش

 حافالت األمم المتحدة، خالًفا المتیازات وحصانات
 األمم المتحدة، وطلبات خروج موظفیھا من

 الحافالت في نقاط التفتیش بین بیت لحم والقدس في
.الضفة الغربیة

 طوال عام 2017، ظل تقدیم المساعدات اإلنسانیة
 إلى المحتاجین یمثل تحدًیّا كبیًرا نتیجة للصراع

 القائم، وتغیر خطوط المواجھة، واإلغالق المتقطع
 للمعابر الحدودیة ونقاط التفتیش، فضالً عن التعرض

 ألخطار المتفجرات. عالوة على ذلك، احتفظ
 أطراف النزاع بعوائق إداریة متعمدة لمنع االستجابة

 اإلنسانیة، وھي تتعارض في بعض الحاالت مع
 االلتزامات القانونیة التي تحث على تسھیل إیصال

 المساعدات اإلنسانیة بموجب القانون اإلنساني
 الدولي. في المتوسط في كل شھر في عام 2017،
 حصل على المساعدات %27 فقط من األشخاص

 الذین تم تحدیدھم لتلقي المساعدة بموجب خطط األمم
 المتحدة الممتدة لشھرین من خالل قوافل اإلغاثة
 المشتركة بین الوكاالت والعابرة لخطوط النزاع.

 وعلى ھذا النحو، فإن االستخدام الكامل لجمیع
 الطرائق ال یزال ضرورًیّا بما في ذلك: البرامج

 العادیة من داخل سوریا، والبرامج العابرة للحدود من
 البلدان المجاورة والعابرة لحدود النزاع. وفي 18

 دیسمبر/كانون األول، تم اعتماد قرار مجلس األمن
 التابع لألمم المتحدة رقم 2393 بشأن تجدید أحكام

 القرار رقم 2165 الذي یجیز تسلیم المساعدات
 اإلنسانیة في سوریا عبر خطوط النزاع لمدة 12

 شھًرا إضافیة. انخفض عدد المحتاجین في المناطق
 المحاصرة والتي یصعب الوصول إلیھا خالل عام
 2017. وحتى دیسمبر/كانون األول 2017، كان
 ھناك ما یقدر بـ2.90 ملیون شخص في المناطق

 التي یصعب الوصول إلیھا، بما في ذلك 417.566
 شخص في تسع مناطق محاصرة. ویقارن ھذا بنحو

 4.72 ملیون شخص في المناطق التي یصعب
 الوصول إلیھا، بما في ذلك 643.000 شخص في

.13 منطقة محاصرة في ینایر/كانون الثاني 2017

 بحلول نھایة عام 2017، أصبحت جمیع المناطق
 في العراق تقریًبا متاحة للوصول اإلنساني. وبالرغم
 من ذلك، ال یزال الوصول إلى الخدمات یمثل تحدًیّا
 في المناطق التي لم ُتستأنف فیھا الخدمات الحكومیة
 بالكامل. في النصف الثاني من عام 2016 والربع
 األول من عام 2017، استمر التحسن في الوصول
 اإلنساني، ال سیما في محافظة نینوى، عقب الھجوم
 الذي شنتھ قوات األمن العراقیة في یونیو/حزیران

 2016. ومع استمرار العملیات العسكریة ضد
 داعش في األشھر التالیة، تحسن الوصول اإلنساني

 أكثر مما أدى إلى عودة أكثر من 400.000 شخص
 إلى المناطق المستعادة حدیًثا، خاصًة في محافظة
 نینوى. وبعد انقضاء عقود من الحرب، فإن حجم

 األجھزة المتفجرة یدویة الصنع المنتشرة في العراق
 یجعلھ واحًدا من أكثر الدول الملیئة باأللغام في

 العالم، األمر الذي یعرض حیاة المدنیین للخطر.
 بالنسبة للموصل وحدھا، تشیر التقدیرات األولیة إلى

 أن األمر سوف یستغرق أكثر من عقد من الزمان
.لتطھیر المدینة من األلغام

 تدھور وصول المساعدات اإلنسانیة في الیمن
 في عام 2017 مقارنًة بعام 2016. تبلغ نسبة

 المدیریات المتاحة نسبًیّا للوصول اإلنساني 52%
 من مدیریات الیمن البالغ عددھا 333 مدیریة،

 بینما توجد قیود متوسطة على الوصول اإلنساني
 في %36 من المدیریات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن

 ما یقرب من %12 من مدیریات الیمن (أي 39
 مدیریة) بھا قیود مرتفعة على الوصول اإلنساني،

 وتوجد أكثر من %76 من تلك المدیریات في
 المحافظات المتأثرة بالنزاع في تعز، وصعدة،
 ومأرب، والبیضاء، وحجة، والجوف. وتشمل

 العوامل الرئیسیة التي تؤثر على وصول المساعدات
 اإلنسانیة الصعوبات اإلداریة، والبنیة التحتیة المادیة،

 والتدخل المحلي أو محاولة التدخل في إیصال
 المعونة اإلنسانیة. ویعیش ما یقرب من 1.7 ملیون
 شخص في المدیریات التي تعاني من أعلى قدر من

 القیود على الوصول اإلنساني، من بینھم 0.7 ملیون
.شخص في حاجة ماسة للمساعدات

 شھد الوضع العام تحسًنا طفیًفا في الوصول اإلنساني
 للسكان المتضررین خالل عام 2017. في أعقاب
 العملیة العسكریة التي نفذتھا القوات الحكومیة في

 سرت، فقد تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام
 (داعش) السیطرة على مناطق واسعة في لیبیا،

 ومع ذلك فال یزال یحتفظ ببعض الخالیا في أجزاء
 مختلفة من البالد، مما یشكل تھدیدات خطیرة على
 التواجد الدولي. وبالرغم من ذلك، ال یزال غیاب

 إمكانیة الوصول اإلنساني المستمر عبر أنحاء لیبیا
ض  یمثل تحدًیّا للشركاء في المجال اإلنساني. وتعرِّ

 القیود المفروضة على الوصول اإلنساني حیاة
 األشخاص الضعفاء المقیمین في لیبیا للخطر، بما في
 ذلك النازحین، والمجتمعات المضیفة، والمھاجرین،

 والالجئین. وتتمثل األسباب الرئیسیة للقیود المفروضة
 على الوصول اإلنساني في: االشتباكات المتكررة
 بین الجماعات المسلحة، ووجود األلغام والذخائر

 غیر المنفجرة، واإلجراءات البیروقراطیة المتفاوتة
 المفروضة على حركة المنظمات اإلنسانیة، وعدم

 إمكانیة إیصال المساعدات اإلنسانیة بسبب الحصار أو
 الُبعد. وتحدث تصعیدات دوریة للنزاع عندما تتنافس
 الجماعات المسلحة على السیطرة اإلقلیمیة والشرعیة
 السیاسیة، مما یعرض المدنیین لمخاطر كبیرة. وتشمل
 مخاطر الحمایة التي یتعرض لھا المدنیون الوقوع في

 تبادل إطالق النار، والھجمات المستھدفة، ومخلفات
 الحرب من المتفجرات، والقیود المفروضة على حریة
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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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