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 مقدمة
 تواألزما الصراعات تون أ وسط مة،جسي خاطروم تحديات العربية لمنطقةا في إلنسانيا العمل يواجه

 المنطقة. لدانب من كثيربال تعصف التي السياسية
 

 91 ـيف المتحـدة األمم علنتـهأ  الـذي اإلنساني للعمـل لعالمـيا اليـومب لعالـما فيـه يحتفـي الـذي الوقـت يفـف
 رواحهــمأ مــن األوسط الشــرق  فــي اإلنساني لالعم في العاملون  يدفـع ـام،ع كل مـن أغسـطس/آب مـن

 ءواإلخفا االعتقال بسـبب محريتهـ فقـدون ي كمـا ،نياإلنسا واجبهـم تأديتهــم أثنــاء لمباشــرا اســتهدافهم نتيجــة
 .القسـري 

 
 اتالمجموعــ من سواء لمالحقةل عرضة أنفسهم اإلنساني، لعملا في ملون العا يجد نالبلدا من العديد وفي

 .العاملة والفرق  إلنسانيا العمل ىلع كثيًرا رأث   ما ؛الحكومات وأ المســلحة
 
 ةالئق غير معاملة إلنسانيا العمــل فــي عامليــنال ـلامـتع األوسط الشــرق  كومــاتح مــن العديــد تــزال الو

 نجد لذلك ،سلحينالم نشاط اسناد الى هدفت إرهابية وأنشطة هامم في الضلوعب اتهامهم رجةد الى تصل
 فــي مدنــي دفــاع عناصــرو  ومســعفين ممرضيــنو  طبــاءأ مــن نسانياإل الحقــل فــي العامليــن اســتهداف أن
 .اماألرق علـىأ  يسـجل وليبيـا، فلسـطينو  واليمـن ـورياس فـي الشــرق  ــيف والنزاعــات الحــروب اطــقمن
 

 العديــد ــجلتس ــلب العرضــي، افاالستهد أو باالعتقال العامليــن هؤالء اســتهداف عنــد األمر يتوقف ولم
 إصابتهــم أو نهــمم العديــد قتــلم ــنع ســفرأ مــا ،ةمباشــر ســتهدافهما فيهــا جــرى  التــي الحاالت مــن

 لدولـيا لقانـون وا الدولي ن القانو ب الخاصة والمبادئ القواعد لك يخالف مــا وهــو خطــرة، بإصابــات
 ضمن بهم المساس معد  و إلنسانيا بالحقل العاملين حمايةل كافية ماناتض وفر والذي ،اإلنساني
 .مسائلةوال المحاسبة وجبت التي يةالدول الجرائم تصنيفات

 
 لتيا والمخاطر التحدياتو  سانياإلن العمل عريفت عن عامة محةل محاور عةأرب في التقرير هذا ويقدم
 نهاع خاصة ونماذج النتهاكاتا صور أبرز ويستعرض األوسط لشرق ا منطقة في إلنسانيا بالعمل تحيط

  .كنموذج المنطقة بلدان ضبع في
 

 المحور وفي ،الدولية الناحية من الفعل هذا وقيمة اإلنساني العمل وأهمية لتعريف األول المحور ويتطرق 
 شــهدت والتي اليمن( فلسطين، ليبيا، البلدان)سوريا، من عدد في اإلنساني العمل واقع يتناول الثاني

 بشرية معاناة وسط اإلنساني الوضع على بظاللها لقتأ كبيـرة، يـةواجتماع واقتصاديـة سياسـية اضطرابـات
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 تواجه التي والتحديات االنتهاكات صور أبرز نتناول الثالث المحور وفي محتملة، وغير صعبة وإنسانية
 في التحديات كأبرز نموذجا 11 ونذكر المسلحة والصراعات النزاعات وتيرة ارتفاع مع اإلنساني العمل

 منها البلدان من عدد في يحدث لما حية شواهد التقرير يقدم الرابع محورال وفي اإلنساني، العمل جهو 
  إلى: التقرير ويخلص وفلسطين، واليمن، يا،وليب سوريا،

 
 أو والمسلحين الحكومات بين توتراو  مباشرا راعاص تشهد لتيا لمناطقا كثرأ من األوسط الشرق  منطقة أن

 للمالحقة عرضة نوايكو  كونهم اإلنساني لعملا فرق  مامأ األخطر يئةالب هيو  بهموشعو  الحكومات بين
 واالستهداف.

 
 الحماية بتوفير الخاصة والقواعد والمبادئ الدولية المواثيق كل احترام على العمل ضرورةب ويوصي
 في الدائر لصراعا وتجنيبهم المسلحة لألطراف خصما اعتبارهم وعدم اإلنساني الحقل في للعاملين الالزمة

 األحوال. كل
 

  :إلنسانيا للعمل العالمي التعريف :األول المحور
 بعمال لإلشادة اإلنساني، لعملل العالمي باليوم عام لك من غسطس/آبأ  من 91 يف نوياً س لعالما يحتفل

 الدعم حشد كذلك ليوما هذا من رادي كما ،اإلنسانية الخدمات جالم في بأنفسهم جازفون ي الذين اإلغاثة
 إلنساني:ا العمل تعريف ويمكن ،العالم أنحاء جميع في األزمات من للمتضررين

 جلدته بني لىإ الفرد يقدمه لذيا واالقتصادي العلمي،و  المعنوي،و  المادي،و  لفني،ا لتطوعيا الجهد بأنه
 مهامهم. داءأ اءأثن نحبهم قضوا الذين ادلألفر  وكذلك إلنسانية،ا بالقضية لنهوضل يعملون  لذينا البشر من

 إلى لعالم،ا يف المجتمعات قياتأخالو  وتقاليد اداتع من جزء فهو لقدم،ا في ضارباً  عملال هذا ويعتبر
 اإلنسان وخدمة والمبادئ والعطاء لرحمةل الدعوة خالل نم السماوية ألديانا قبل نم ليهع لتأكيدا جانب
 ومتى؟ اإلنساني؟ لعملا يقدم من ولكن ،اإلنسان ألخيه

 
 مجموعة، أو فردًا، كان سواء يًا،تطوع ذلك على يستطيع من لك بأنه التساؤالت هذه على اإلجابة ويمكن

 يناسبه، الذي الجهد يقدم هؤالء من واحد وكل الخاص. قطاع أو مدنيًا، مجتمعاً  أو حكومية، مؤسسات أو
 والصراعات والحروب والطوارئ  وارثوالك السلم فترات في ومهاراته والفنية والمالية المادية إمكاناته وبحسب

 ويقدم منتجاً  يكون  لكي عمل، وكأي الدين. أو اللون، أو العرق، أو الجنس، أساس على تميز دون  من
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 وأخالقية، وصحية، ولوجستية، إدارية، العتبارات وخاضعاً  منظماً  يكون  أن البد منه، المرجوة الفوائد
 .1المعنية وهيئاتها المتحدة األمم مثل العالمية منظماتوال الدولة وقواعد وتنظيم إشراف تحت ويكون 

 
 :األوسط الشرق  ةمنطق في اإلنساني العمل واقع :لثانيا المحور

 آثـار عـن فضـال كبيـرة، واجتماعيـة واقتصاديـة سياسـية باضطرابـات البلـدان  ً هائــال ارتفاعــا اإلقليــم شــهد
 محتملــة غيــر بشــرية معانــاة يشــهد إقليــم إلــى ذلـك كل أدى وقـد ع.السـري والتحضـر الطبيعيـة الكـوارث

 ـف.الضع أوجـه مـن مسـبوقة غيــر ومســتويات
 ٦٫۷  ً فيهــم مــاب نســمة، مليــون ۲٫۱۲بـ انيةاإلنســ للمســاعدة لمحتاجيــنا األشـخاص ـددع يقـدر ،سـوريا ففـي 

  ً تأثيــر  ً ثـرأ ممـا جـاورة،م بلـدانل الجـئ مليـون  ۸٫۳ مـن أكثـر هـرب وقـد. اخلياد النازحين من نسمة مليون 
 أقـل، ـدح وإلـى ولبنـان، األردن، فـي المسـتضعفة المضيفــة المحليــة المجتمعــات الييــنم علــى كبيــرا ا

 مصـر.
 شـخاصاأل عـدد يقـدر يـنح فـي ،ـمةنسـ ون مليــ ۸٫۱ نــزوح إلــى ـفالعنـ تفاقــم دىأ فقــد ،العــراق فـي أمـا 

 .نسمة مليون  ۲٫٥بـ إلنسانيةا المساعدة إلى ٦ حاليـا. المحتاجيـن
 مايــة،ح أزمــة لــىإ ،غــزة وقطــاع ،القــدس يشرق يهــاف بمــا الغربيــة، لضفــةل المســتمر الحتــاللا أدى وقــد 

  نسمة. مليون  ۹٫۱ انيةاإلنس المساعدة لمحتاجينا عــدد يصــل إذ
 وفـي ألمـن.ا انعــدامو  النــزوح،و  التغذيــة، ســوء مــن عانــون ي اليمــن فــي نســمة مليون  ٥۱ من أكثر وهناك
 علـى سـمةن األزمات، ـذهه امتـداد ـاهمس وقد ،۷ ۰۰۰٫۰۰٤ علـى يربو مـا المتزايـد نـفالع أجبـر ليبيـا،

 ووضــع التنميــة كتســباتم تقويــض علــى قــود،ع منــذ اممتــد ــزالي ال ــاوبعضه  ً منازلهـم مـن الهـرب
 الصراعــات آثــار معالجــةو  الصدمــات مواكبــة لــىع المحليــة المجتمعــاتو  لحكومــاتا قــدرةم مــامأ تحديــات

 المســتمرة.
 غضبهــم عــن إعرابهــم المتضــررة المحليــة لمجتمعــاتوا المدنــي، المجتمــع ومنظمــات األفــراد، كــرر وقــد 

 أســفوا كمــا حاليــا. اإلقليمــي اإلنســاني المشــهد فــي البشــرية والمعانــاة للخســائر مالصــاد المســتوى  مــن
 تسـليطهم عـن تلألزمـا المالئمـة االسـتجابات تنفيـذ وعـدم االنتهـاكات عـن عمومـا المســاءلة النعــدام
 .2الشــعوب لمعانــاة الجذريــة األســباب تعالــج ــولحل فضـال اإلقليـم، فـي الحاليـة إلـى الحاجـة علـى الضـوء

 
 

                                   
 https://cutt.us/kuxoU الخليج: صحيفة ،االجتماعية والبيئة اإلنساني العمل كاظم، داوود 1
 https://cutt.us/yZONa اإلنساني: للعمل ميةالعال القمة 2
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 :اإلنساني العمل جهتوا التي والتحديات االنتهاكات :ثالثال المحور
 لحاجةا وزيادة لمسلحة،ا راعاتوالص النزاعات وتيرة رتفاعا ظل في بيرةك تحديات إلنسانيا العمل يواجه

 لحروبا هذه نم للمتضررينو  لسكانل لمعيشيةا فالظرو  رتدهو  ظل يف اإلنسانية والخدمات لإلغاثة
 الفرق  عمل وتعطيل ستهدافا محاوالت تيجةن خطرة مراحلل الزمةا ستوياتم وصولو  والكوارث،

 لبعض رهاباإل صفة واضفاء لدوليةا ءاتالندا لكل االستجابة عدمو  المساعدات صولو  ومنع المتخصصة
 المعونات ذهه على الستيالءا ختلفةم راحلم فيو  لخطرل العاملين حياة بتعريض والتسبب األنشطة

 والمشردين المنكوبين من لمستحقيها صالهااي من دالب الحكومات وا لجيوشا خدمت غراضأل واستخدامها
 بعض يف وعسيرة شاقة همةم اإلنساني لعملا علجي ما المتدهورة اإلنسانية الظروفو  الحرب ومتضرري 

 جمالها:ا ويمكن المباشرة واالنتهاكات لتحدياتا هذه لىع للتغلب ضافيةإ هودج ويفرض والبلدان المناطق
 
 اإلنسانية. المساعدات وصول منع-
 .إلنسانيا بالعمل المختصة المؤسساتو  الجمعيات تأسيس عومن القإغ-
 .اإلنسانية المساعدات على االستيالء-
 .اإلنسانية لمساعداتا توزيع في التمييز-
 .التمويل منابع تجفيفو  باإلرهاب اإلنسانية المنظمات ربط-
 .ديد(ته تعسفي حجز طفخ اعتقال قتل) اإلنساني عملال في العاملين بسالمة المس-
 .المسلحة النزاعات استمرار-
 ة.العالمي االزمة لظ في الموازنات تقليصو  التمويل ضعف-
 .اإلنساني لعملا ومؤسسات مقرات استهداف-
 .األموال ومصادرة الحسابات تجميد-
 .النزاعات أطراف تعاون  عدم-
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 اإلنساني العمل ضايقاتم على شواهد :الرابع المحور
 أطلقها التي المناشدة بينها من العالم، في النار طالقإ لوقف لمتكررةا النداءاتو  لمناشداتا رغم ليبيا:

 إيصال عيقي مام وادة،ه الب العدائية األعمال ليبيا يف تتواصل ،شيري غوت أنطونيو العام األمين
 وأفاد ،للحياة المنقذة مهماتهمب اإلنسانيين العاملين يامق أمام حدياتت ويشكل لحيويةا إلنسانيةا المساعدات

 اإلنسانية والمواد سانييناإلن العاملين حركة على القيود نم 851 جموعهم ما فرضب اإلنسانيون  الشركاء
 .ليبيا إلى

 على يزيد ما المتحدة ألمما وث قت فقد ،لصحيةا والمراكز المستشفيات ستهدافا مع التالمشك وتتفاقم
 وعلى المدارس على والهجمات ألطفالا وتشويه قتل ينهاب من لصارخة،ا النتهاكاتا نم الةح 113

ىأ مما الصحية المرافق  لمتهالك.ا الصحي ليبيا ظامن في اضطرابات حدوث إلى د 
 استمرار لظ في الصحي، المجال مالع له تعرضي ما يبيال يف النسانا حقوق ل لوطنيةا اللجنة أدانتو

 والجرحى الضحايا من لعديدا الدائرة العمليات وقعتأ وقد لطبية،ا االطقمو  لمسعفينل لمباشرا االستهداف
 غرب بجنو  بمناطق لمسلحةا المواجهات راءج بي،الط المجال في لعاملينا صفوف في والمصابين

 طرابلس.

 
 اآلالف مئات إلى اإلنسانية المساعدات وصول تمنع المعارضة قوى  وبعض السورية الحكومة إن سوريا:

 فإنه جنيف لمجلس ترد التي التقارير وبحسب سوريا، يف الحصار تحت الواقعة المناطق في المدنيين من
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 في ومتزايد حاد نقص من يعانون  الناس إنف ؛وحمص دمشق ريف في سكانالو  نشطاءال افادة وبحسب
 .3المساعدات وصول ومنع الحصار عن الناتجة الطبية الرعاية نقص بسبب ويموتون  الغذائية المواد
 ما عملها، ممارسةل األساسية لطبيةا إلمداداتا إلى دالبال في الصحية المرافقو  المستشفيات معظم وتفتقر

 بعرقلة فيلك لحدوديةا لعبورا قاطن آخر إغالق فإن   لك،ذ على عالوة لخطر.ل المرضى حياة سيعر ض
 معدات وصول على سيؤثر كما المنطقة، يف التطعيم مالتح إعاقةو  19-وفيدك تفشيل لمنظمةا استجابة

 .19كوقيد ولقاحات األساسية األدويةو  التنفس أجهزةو  األوكسيجين خزاناتو  الشخصية الوقاية
 قرار بموجب سوريا لىإ اإلنسانية المساعدات عبورل الوحيد سميالر  لمعبرا لهوى ا ابب معبر بات دوق

 سوريا لىإ اإلنسانية لمساعداتا وصول رق ط آخر المعبر هذا الزالو  .2533 رقم الدولي األمن مجلس
 .اإلغالق لخطر

 
 صعدة محافظة في النشطة سانيةاإلن المنظمات واجهت 2004 عام في المسلح النزاع بدء منذ اليمن:

 بحاجة ممن المدنيين من وغيرهم المشردين إلى الوصول على القدرة في التحديات من واسعة جملة
 أغلب إلى الدخول من وغيرهم والصحفيين اإلنسانية للمنظمات فعلياً  الحكومة منع وبسبب للمساعدة.

                                   
 بيان، ،المحاصرة المناطق إلى المساعدات وصول منع - سوريا ووتش، رايتس هيومن 3

https://www.hrw.org/ar/news/2013/12/03/252052 
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 بشكل بالدخول السماح السلطات رفضت تاريخ أي في أنه عن األدلة أقل إال توجد فال المحافظة، أجزاء
  الدولي. للقانون  انتهاك في متعسف،

 أعقاب في واحتياجاتهم المدنيين، على النزاع أثر تحديد من اإلنسانية المنظمات أيضاً  منعت القيود هذه
 ودون  – ومنهجي موسع بشكل قامت الحكومة أن وُتظهر ،اإلنسانية المساعدات إتاحة على والقيود عالنزا 

 المدنيين بلوغ من المحايدة والدولية المحلية اإلنسانية المنظمات بمنع – ُمقنعة أسباب إبداء ودون  شفافية
 للمناطق تصل لم المساعدات وأن واسع، االحتياج أن هو والواضح المساعدات. ولتقديم احتياجاتهم لتقييم

 وحيث مأوى، دون  البرية في وأحياناً  مات،المخي في المشردين األشخاص من لكثيرا زال ما حيث الريفية
 4.المساعدات توفير من اإلنسانية المنظمات تمنع الحكومية القيود زالت ما

 االستهداف مع نياإلنسا العمل وجه يف التحديات تصاعدت غزة طاعق في :المحتلة الفلسطينية األراضي
 كررة،مت مناسبات يف القتل وأ صابةلإل تعرضوا العاملة الفرق و  نشطاءال فبعض االحتالل من المتكرر

 سرائيلياإل االحتالل رصاصب إصابتها قبع إلعالما لوسائل مسامح أبو شروق  المصابة المسعفة وتقول
 الحدود على لعودةا مسيرات جرحى سعافإ في إلنسانيا لعملها مارستهام أثناء 1820 عام أواخر

 االحتالل واتق قتلت وقد ،الحتاللا على خطر أي تشكل أن ن دو  أصيبت أنها غزة لقطاع الشرقية
 إلنسانيا لعملا أصبح حيث ،الجديلي حمدم المسعف ثم ومن النجار رزان المسعفة زميلتها اإلسرائيلي

 .المستمرة الحتاللا جرائم بسبب لفلسطينيينا حياة نم رئيسًيا جزًءا

 

                                   
4 https://www.hrw.org/ar/report/2008/11/19/255771 
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 برزهاأ اًما،ع 52 دارم لىع نياإلنسا العمل اضواخ ممن واحدة وهي ،السماك رزق  حنين أيضا وتقول 
 اإلعمار إعادة ملف تابعت حيث ،0142 عام غزة طاعق على إلسرائيليا لعدوانا عقبتأ  لتيا لفترةا تلك
 نم اعامً  25 تجربة السماك تقي م للطرد، تعر ضهمو  لإليجار ووقف تشريدو  تهجير نم الناس اهعان ام بكل

 لمستفيدينا ومشاركة الحتياجاتا حديدت نم دًئاب بيًراك وًطاش قطعنا بأننا غزة طاعق في اإلنساني العمل
 الخبرة هذه رغم لكنو  اإلعاقة، ذوي  أو ألطفالا أو لنساءل سواء لمختلفةا لمشاريعا نفيذت لىإ والمستفيدات

 بير.ك بشكل نقص الذي للتمويا حساب على االحتياجات يادةز  تعاني لمؤسساتا زالت ما
 ناظمة جهة جودو  عدم مع اصةخ تشتيًتا، عانيي اتب زةغ طاعق يف اإلنساني العمل إن السم اك وتوضح

ق  ،اإلنساني العمل لقيمة االمتهان دح إلى مختلفة معاييرو  محددات هل أصبح ملع فهو لجهود،ا تنس 
 امةع فلسطين تعر ض عم خاصة سانياإلن العمل يف مشاركة األكثر نه النساء نأ السماك وقد رت
 المشاركة من أكثر االقتصاديةو  االجتماعية لحمايةا خاللها نشطتو  زاته عدةل خاص بشكل غزة وقطاع

 والقانونية. السياسية
 نم ألكثر غزة قطاع يف اإلنساني لعملا مارسوا نم كثرأ نم واحدة وهي ،الخطيب اعتدال وتضيف

 لعملا مجاالت لك يف والعامالت العاملين لىع تثني لمجال،ا هذا يف مرجعية باتت حتى عاًما، ثالثين
 نم له يتعرض ام نتيجة زةغ طاعق نإ لخطيبا تضيفو  ،المجتمع خدمة في لمهما دورهم وتؤكد اإلنساني

 الماضي القرن  من الثمانينات دايةب مع المجاالت، كل فيو  اإلنساني لعملل حاجة كثرأ اتب حصارو  فقر
 تأهيل إعادةو  المساعدات قديمت لىع لقائما ياإلنسان لعملا باتجاه الناس ندفعا األولى، فاضةاالنت ودخول

 كانت االقتصادية لظروفا ألن محدوًدا إلغاثيا التدخل كانتو  الصحي، لعملوا لزراعيةا األراضي
لا بات إسرائيلية، اتاعتداء لثالثة تعرضه وبعد غزة قطاعف ،أفضل  الغاثيا الدعم وزيادة اإلنساني لتدخ 

  ضروري.و  مهم والصحي والتعليمي  والنفسي
 
 قوق ح ومنظمات اإلنسانية الوكاالت نع الشرعية لصفةا نزع صعيد على ُتبذل لتيا المحاوالت تزال الو 

 مط رًدا ازدياًدا شهدت الحكومية، غير المنظمات يماس وال لمحتلة،ا الفلسطينية ألرضا يف لعاملةا اإلنسان
 على المنظمات ذهه قدرة لىع لبًياس ًراأث المساعي ذهه عن وينتج لماضية.ا القليلة األعوام مدى على
 أمد منذ لمفروضةا القيود سببب فاقًمات لوضعا ذاه ويزداد ،الفلسطينيين قوق ح ومناصرة المساعدات تقديم
لت على بعيد  لتقييديةا التشريعات بوبسب إلنسانية،ا العمليات وتنفيذ إلنسانيا المجال يف العاملين نقُّ

 العمل أمام المتاح لحي زا تقلُّص سهمأ قدو  إلنسان.ا قوق ح نع فعينالمدا تستهدف التي والهجمات
 ة.المحتل لفلسطينيةا لألرض اإلنسانية لمناشدةا تخفيض يف الضغوط هذهل نتيجةً  اإلنساني

 أخرى  أماكن في بها المرتبطة المنظمات وبعض اإلسرائيلي المدني المجتمع منظمات من شبكة بذلت وقد
 ،الفلسطينية األراضي وباقي الغربية الضفة في اإلنساني العمل عن الشرعية لصفةا نزع تستهدف محاوالت

 وتشويه اإلنسانية بالوكاالت بالتشهير ُتعنى الحمالت هذه ،اإلسرائيلية الحكومة جانب من يخفى ال وبدعم
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 أو دولي،ال والقانون  اإلرهاب مكافحة بشأن التشريعات تخالف الوكاالت هذه أنب باالدعاء وذلك سمعتها
 .إسرائيل مواجهة في سياسية إجراءات تنف ذ

 ،وتشو هها القانون  أو الواقع من جوهرية عناصر تحر ِّف أو الصحة، من لها أساس ال المزاعم هذه وغالبية
 والنزاهة الحياد بمبادئ صارًما التزاًما تلتزم المحتلة الفلسطينية األرض في العاملة اإلنسانية فالمنظمات
ذ اإلنسانية، واالعتبارات يةواالستقالل  ،المانحة والجهات المتحدة األمم تمليها التي الصارمة المعايير وتنف 

ه التي االتهامات عن نتج وقد  المحتلة الفلسطينية األرض في العاملة اإلنسانية المنظمات إلى توجَّ
 تمويل وقف المزاعم، تلك لتفنيد الالزمة والموارد الوقت تخصيص ها؛من السلبية. اآلثار من مجموعة

 .5.الحسابات إغالقو  ،األموال تحويل أمام اإلسرائيلية البنوك تضعها التي والعقبات األنشطة، بعض
 لمؤسساتا بعض اغالق خالل نم اإلنساني لعملا مؤسسات ستهدافا لفلسطينيةا لسلطةا اصلتو  يماف

 إطار في وذلك عمالهاا  لممارسة مةالالز  التراخيص لىع الحصول من خرينا منعت ينماب حساباتها ووقف
 ب/أغسطسآ شهر واخرأ وفي العمل، ساحاتم وتضييق اإلنساني لعملا على لقيودا ووضع التضييق

 100 من كثرأ أرصدة تجميد وأ حل ارقر  عن فياض مسال برئاسة ”الطوارئ  ومةحك“ أعلنت ،2007
 حمدم الحكومة رئيس هدع في حتى بالتصاعد لسياساتا هذه واستمرت غالقهاا  في وبدأت خيرية جمعية

 .2021و 2020 شتيةا
 إطار في طوةخ يكون  نأ خشيو  ”خطيراً “ راراً ق الحكومة قرار إلنسانا لحقوق  لفلسطينيا المركز اعتبر وقد

 ادعاء تحت دورهاو  عملها وتقييد الفلسطيني لمدنيا المجتمع نظماتم على ؤخراً م لمفروضةا لقيودا زيادة
 قانونية. مخالفات ارتكابها

 
 :النتائج

 
 العاملين استهداف راءج من جسيمة خاطرم األوسط لشرق ا نطقةم يف إلنسانيا لعملا يواجه-1

 حتى أو شرمبا بشكل باستهدافهم سواء لخطرل حياتهم عريضت متعددة روفظ فيو  االعتقالو  بالمالحقة
 بقتلهم. التسبب

 

                                   
5 -access-delegitimization-undermined-operations-itarianhttps://www.ochaopt.org/ar/content/human

administrative-and-restrictions 
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 ونشاط نشاطه وتقليص اإلنساني العمل لتعطيل األوسط الشرق  منطقة في مختلفة حكومات تعمد-2
 اعمالها على خطرا أو ضررا يرتب قد اإلنساني النشاط بأن منها ظنا المسلح النزاع أوقات في فيه العاملين
 واليمن. وليبيا سوريا مثال الصراع اشتداد ظل في المسلحين من خصومها بدعم ويتسبب

 
 لحكوماتا بين توتراو  باشرام راعاص تشهد التي المناطق كثرأ من هي سطاألو  الشرق  منطقة-3

 عرضة يكونوا كونهم اإلنساني لعملا فرق  أمام ألخطرا البيئة هيو  وشعوبهم لحكوماتا ينب وأ والمسلحين
 واالستهداف. للمالحقة

 
 مجال يف العاملة والمؤسسات والهيئات لمنظماتا نشاط لىع اإلرهاب فةص لسلطاتا عضب تضفي-4

 شاطن أي ومنع عقابهمو  الفلسطينيين لىع لتضييقل سعيي الذيو  إلسرائيليا االحتالل مثل اإلنساني العمل
 وتجميد المؤسسات واغالق لتصاريحا ومنع العمل ذاه شيطنة اللخ من صمودهم يعزز نأ يمكن

 ارصدتها.
 
 ومالحقة لحساباتا من كثير اغالقو  األموال رةومصاد لمؤسساتا غالقإل الفلسطينية السلطة تلجأ-5

 قانونية غير األنشطة هذه بأن عتقادهاال اإلنساني العمل وافذن كل لىع يطرتهاس حكاما غراضأل النشطاء
 خصومها. تخدمو  واستقرارها بأمنها وتضر

 
 االمر وكارثي متدهور نسانيا وضع خلق يف ساهم اعداتالمس خولد تعطيلو  لمتكررا االستهداف-6

 .للغاية وخطرة عسيرة لمهمةا ويجعل ألوسطا ق الشر  بلدان في ماليينال حياة يهدد الذي
 

 التوصيات:
 
 تهدد والتي لمتفاقمةا والتحديات المخاطر مناقشةل األوسط لشرق ا منطقةب اصخ وليد ؤتمرم عقد-1

 بالخصوص. الدولية التوجيهات كلل واالمتثال والخضوع لقانون ا الحترام لدولا هذه دعوةو  إلنسانيا العمل
 
 لمعنيةا الدول واخطار إلنسانيا بالعمل لمشتغلينا ستهدافال دتأ لتيا لجسيمةا اتاالنتهاك كل رصد-2

 هذه مثل تكرار ومنع لمتورطينا محاسبة لضمان وليةد برعاية حقيقت وفتح وري ف شكلب النتهاكاتا بوقف
 المستقبل. في االحداث

 



 ومخاطر تحديات ..الإنساني عملال

 
12 

 توفيرو  استهدافها دمع وضمان اإلنساني العمل فرق  خولد لتأمين النزاع ناطقم في وليةد حماية توفير-3
 للمخاطر. حياتهم تعريضل تؤدي ال منةا ومناطق ممرات

 
 الالزمة لحمايةا بتوفير الخاصة والقواعد المبادئو  الدولية اثيقالمو  لك حتراما لىع لعملا ضرورة-4

 لك في الدائر الصراع وتجنيبهم المسلحة ألطرافل خصما اعتبارهم عدمو  اإلنساني لحقلا في للعاملين
 األحوال.

 
 عبر الدولية الدعوات تتجاهلو  اإلنساني العمل ستهدافا تتعمد لتيا لدولا ردعل اجلةع جراءاتا _اتخاذ5

 الدولية. بااللتزامات فاءهاو  عدم جراء لحكومةل المقدمة لمساعداتا ووقف لدوليةا المسائلةو  العقوبات
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