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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 لمحة سنویة عامة عن الوصول اإلنساني

ینایر/كانون الثاني-  یونیو/حزیران 2018

 لیبیا سوریا

العراق

 خالل النصف األول من عام 2018، ظل وصول
 المساعدات اإلنسانیة بشكل آمن ومستمر یمثل

 تحدًیّا في جمیع أنحاء سوریا بسبب األعمال القتالیة
 المكثفة، وتغیر خطوط المواجھة، والسیطرة على

 األراضي، وتعطل طرق الوصول الرئیسیة،
 واالنتشار الواسع ألخطار األلغام والمتفجرات.

 ونتیجة للعملیات العسكریة، ُسجل تحرك أكثر من
 ملیون نازح خالل األشھر الخمسة األولى من عام
 2018. وعالوة على ذلك، تم تأكید وقوع 111

 اعتداء على المرافق والعاملین في الرعایة الصحیة
 خالل نفس الفترة، وھو ما یكاد یكون مساوًیّا

للھجمات المسجلة طوال 2017 (112 اعتداء).
 واستمرت أطراف النزاع في فرض العقبات

 اإلداریة، والقیود المتعمدة، والحرمان من إمكانیة
 الوصول وحریة التنقل، مما منع المدنیین من

 الحصول على المساعدات المنقذة لألرواح. ظل
 وصول المساعدات اإلنسانیة المستدام والجید

 من داخل سوریا مقیًدا بشكل خاص في المناطق
 المحاصرة والتي یصعب الوصول إلیھا، بما في

 ذلك المناطق المحاصرة سابًقا والمناطق التي
 تخضع لالتفاقات المحلیة. وظل وصول األمم

 المتحدة إلى ھذه المناطق، وھو یتم باألساس من
 خالل قوافل اإلغاثة، متأخًرا بشدة وغیر منتظم،

 كما تم استبعاد بعض المواد المنقذة لألرواح بشكل
 اعتیادي، ومنع موظفي األمم المتحدة تكراًرا من

 مرافقة القوافل. استطاعت قوافل اإلغاثة المشتركة
 بین الوكاالت الوصول إلى أقل من %13 من

 األشخاص المستھدفین في تلك المناطق حتى 15
یونیو/حزیران.

 وحتى یونیو/حزیران 2018، وصل عدد المحتاجین
 إلى ما یقدر بـ1.5 ملیون شخص في المناطق
 التي أعلنت األمم المتحدة أنھ یصعب الوصول

 إلیھا، بما في ذلك 8.100 شخص في اثنین من
 المناطق المحاصرة التي أعلنتھا األمم المتحدة، وھي

 الفوعة وكفریا. وبینما لم تعد األمم المتحدة تعتبر
 الغوطة الشرقیة، وبیت جن، والیرموك من المناطق

 المحاصرة، إال أنھا ال تزال من المناطق التي
 یصعب الوصول إلیھا بالنظر إلى القیود والعراقیل
 الكبیرة التي ال تزال تحول دون وصول االستجابة

اإلنسانیة حتى بعد تغیر الجھة المسیطرة علیھا.
 وفي أواخر یونیو/حزیران 2018، أدت العملیات

 العسكریة في جنوب غرب سوریا إلى تعطیل تقدیم
 المساعدات اإلنسانیة وتعلیق العملیات التابعة لألمم
 المتحدة لتسلیم المساعدات عبر الحدود، بالرغم من

 الدعوات المتكررة للسماح بوصول المساعدات
اإلنسانیة بشكل آمن ومستمر ودون عوائق.

األرض الفلسطینیة المحتلة
 ترتبط القدرة التشغیلیة في األرض الفلسطینیة

 المحتلة ارتباًطا وثیًقا بالوصول اإلنساني. تواصل
 المنظمات اإلنسانیة مواجھة مجموعة من العقبات
 التي تعترض حركة العاملین في المجال اإلنساني
 والمساعدات اإلنسانیة نتیجة لإلجراءات السیاسیة

واألمنیة واإلداریة.
 تواصل السلطات اإلسرائیلیة وسلطة حماس في

 غزة تقیید حركة موظفي األمم المتحدة والمنظمات
 غیر الحكومیة الدولیة الذین یعملون في غزة من
 خالل رفض وتأخیر تصاریح الخروج من قطاع

 غزة. وتؤدي ھذه القیود إلى عرقلة قدرة الموظفین
ض من كرامتھم. وال تزال  على أداء عملھم وتقوِّ
 القیود المفروضة على استیراد قطاع غزة للسلع

 التي حددتھا إسرائیل كبنود "مزدوجة االستخدام"
 یحول دون توفیر الخدمات األساسیة، بما في ذلك

 الخدمات الصحیة ومرافق المیاه والصرف الصحي
 والنظافة الصحیة، والدفاع المدني، والمساعدات

 الالزمة للتأھب واالستجابة لحاالت الطوارئ، فضالً
 عن جھود التعافي وإعادة اإلعمار. ویحدث ذلك على

 الرغم من وجود آلیة تسمح بالدخول المحكوم لھذه
المواد إلى قطاع غزة.

 أما في الضفة الغربیة، فال تزال العقبات المادیة
 مثل الجدار العازل، ونقاط التفتیش، والمتطلبات

 اإلداریة، ال سیما التصاریح، تحد من إمكانیة وصول
 الفلسطینیین وتقید حركتھم داخل الضفة الغربیة، بما

 في ذلك الدخول إلى شرق القدس، والمناطق المعزولة
 بالجدار "منطقة التماس"، و"مناطق إطالق النار"
 واألراضي المحیطة بھما، أو داخل المستوطنات

اإلسرائیلیة.

 في عام 2018، قامت كیانات األمم المتحدة
 والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة بتوسیع نطاق

 تواجدھا في لیبیا في أعقاب رفع حالة اإلجالء التي
 كانت األمم المتحدة قد وضعتھا. ومن المتوقع أن

 یعزز الحضور والتواجد القریب من فعالیة وتغطیة
المساعدات اإلنسانیة.

 وتظل األولویة لتوسیع نطاق االستجابة، بما في ذلك
 المناطق التي یصعب الوصول إلیھا. ومع ذلك، فال
 یزال المجتمع اإلنساني یواجھ الكثیر من التحدیات

 المتعلقة بالوصول اإلنساني في لیبیا الناجمة باألساس
 عن وجود بیئة تشغیلیة غیر متوقعة. وتتمثل العقبات

 الرئیسیة التي تمنع الوصول اإلنساني السریع دون
 عوائق الذي یمكن التنبؤ بھ فیما یلي: استمرار

 النزاع والعنف، وانتشار الجماعات المسلحة، ووجود
 مخاطر المتفجرات (األلغام األرضیة، والذخائر

 غیر المنفجرة، واألجھزة المتفجرة یدویة الصنع)،
 والتھدید باالختطاف، واالحتجاز التعسفي واختطاف

 الموظفین، باإلضافة إلى المتطلبات اإلداریة التعسفیة
(مثل مصادرة المواد ومتطلبات التسجیل المعقدة).

 ھناك حاجة ماسة إلى زیادة فرص الوصول إلى
 مناطق النزاع المحتدم مثل درنة وجنوب لیبیا من

أجل مساعدة السكان الضعفاء ھناك.
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الیمن
 من بین 22.2 ملیون شخص یحتاجون للمساعدات

 في الیمن، یعیش أكثر من 1.2 ملیون (من بینھم
 0.6 ملیون في حاجة ماسة) في المناطق التي تعاني

 من أعلى مستوى من القیود المفروضة على الوصول
 اإلنساني. وكانت أكثر المناطق التي یصعب الوصول

 إلیھا في المحافظات المتضررة من النزاع، بما في
 ذلك تعز، وصعدة، وحجة، والحدیدة، والجوف،

 ومأرب، والبیضاء، حیث تتعرض ھذه المحافظات
 بشكل منتظم للغارات الجویة الكثیفة، والقصف،

واالشتباكات البریة.
 وتمثلت بعض العقبات األكثر شیوًعا في: القیود

 اإلداریة، ال سیما المتعلقة بالموافقة على األنشطة
 والتحركات اإلنسانیة، وانعدام األمن، والبیئة الطبیعیة
 الوعرة، ونقاط التفتیش، والجماعات المسلحة، والعنف
 ضد المرافق والعاملین في المجال اإلنساني. ویختلف

 مستوى شدة كل قید من تلك القیود بحسب الجھة
اإلنسانیة الفاعلة والموقع.

 في یونیو/حزیران 2018، حذر الشركاء اإلنسانیون
 من أن الھجوم العسكري على الحدیدة سیكون لھ أثر
 إنساني كارثي. فباإلضافة إلى كونھا واحدة من أكثر
 المناطق ذات الكثافة السكانیة في الیمن، تعد الحدیدة

 نقطة الدخول األكثر أھمیة لألغذیة واإلمدادات
 األساسیة. یدخل ما یقرب من %70 من ورادات
 الیمن، بما في ذلك السلع التجاریة واإلنسانیة، من
 خالل موانئ الحدیدة والصلیف، لذا فإن الوصول

 اإلنساني للمدینة وعمل موانئھا یمثالن أولویة لضمان
 حصول 22 ملیون یمني في حاجة إلى شكل من
 إلى شكل من أشكال اإلغاثة اإلنسانیة والحمایة

 على المساعدات التي یحتاجون إلیھا أشكال اإلغاثة
 اإلنسانیة والحمایة على المساعدات التي یحتاجون

إلیھا.

 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.


