
لن يحصل نحو ٥۰٪ من النازحين 
على مساعدات نقدية بسبب نقص التمويل

ما يعادل ٪۹٫٥
من إجمالي عدد السكان

ما يعادل ٪۸٫٥
من إجمالي عدد السكان 

يمكن أن يقوم نحو مليون أفغاني 
بالنزوح بحلول نهاية ۲۰۱٦

ما يعادل أكثر من ٤۰٪
من إجمالي عدد السكان
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عدد النازحين
۲٫۲ مليون 

عدد النازحين 
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(اعتباًرا من ۱۲ سبتمبر/أيلول ۲۰۱٦)لمحة عن الحالة اإلنسانيةالشرق األوسط وشمال أفريقيا:

تستمر حركة العائدين إلى المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية حيث 
عادت ۱۷۹٫۲۰۰ أسرة نازحة منذ مارس/آذار ۲۰۱٥. واعتباًرا من ۲٥ 
أغسطس/آب، فإن ٥۹٪ من العدد اإلجمالي لألسر قد عادوا إلى المناطق 

القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية، و۱٦٪ من تلك األسر تعيلها النساء. وال 
يزال هناك حوالي ۱۲٦,۱۰۳ األسر النازحة، لذا فقد قررت الحكومة تمديد 
الموعد النهائي للعودة من نهاية عام ۲۰۱٦ إلى مارس/آذار ۲۰۱۷. ويبلغ 

عدد الالجئين األفغانيين المسجلين في باكستان ۱٫٥٤ مليون بينما يوجد 
حوالي مليون أفغاني غير موثقين.

إن زيادة حدة النزاع تؤدي إلى ارتفاع معدل النزوح القسري حيث فر 
۲٤٥٫۲٥٤ شخص، في الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب، 
من منازلهم وسجلت جميع المحافظات، البالغ عددها ۳٤ محافظة، وجود 
حاالت نزوح. ويمنع الوصول المحدود إلى المناطق المذكورة من التحقق 
الدقيق من األرقام، إال أنه بحلول نهاية عام ۲۰۱٦، تتوقع الجهات الفاعلة 

في المجال اإلنساني أن يقوم نحو مليون شخص في أفغانستان بالنزوح 
باإلضافة إلى النازحين المسجلين بالفعل. كما تؤدي القيود المفروضة على 

الوصول إلى إعاقة جهود تقديم المساعدات في ظل المخاوف المتزايدة 
بشأن ۱۳٥٫۸۰۸ الجئ أفغاني غير مسجل تشير التقديرات إلى عودتهم 

من باكستان في عام ۲۰۱٦ باإلضافة إلى العائدين في ۲۰۱٥ البالغ عددهم 
.۱۰۱٫٥٥۲

تتواصل عمليات النزوح بسبب استمرار النزاع والعمليات العسكرية. 
ويحتاج النازحون في ليبيا إلى مساعدات عاجلة لتلبية االحتياجات في 

مجال الصحة والغذاء والحماية، بما في ذلك الفارين من سرت ممن قد 
يعودون خالل الشهور المقبلة. ويواجه العائدون إلى سرت وبنغازي على 

وجه التحديد المخاطر الناجمة عن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار. وُتعتبر 
ليبيا بلد عبور رئيسي حيث يعد المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء من 
ضمن أكثر الفئات ضعًفا بها. فهم يواجهون ظروًفا غير إنسانية في مراكز 

االحتجاز ويخاطرون بحياتهم للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر في محاولة 
للوصول إلى أوروبا عبر البحر.

في عام ۲۰۱٦، تعرض أكثر من ۱٫۲۰۰ فلسطيني في الضفة الغربية 
للنزوح بعدما قامت السلطات اإلسرائيلية بهدم منازلهم أو مصادرتها. وال 

يزال هناك أكثر من ٦٥٫۰۰۰ نازح فلسطيني بعد انقضاء عامين على اندالع 
األعمال القتالية في غزة حيث قد ال يتلقى نصفهم أي مساعدات نقدية خالل 
النصف الثاني من عام ۲۰۱٦ بسبب نقص التمويل. ومن ناحية أخرى، فقد 
شهدت عملية إعادة اإلعمار تأخًرا بسبب االضطرابات الحاصلة في إدخال 

المواد الالزمة، ونقص التمويل، ومشكالت التخطيط.  
عدد النازحين (في غزة): ٦٥٫۰۰۰ نازح

سوريا

الهجرة إلى أوروبا عبر البحر*
ال يزال اآلالف من األشخاص يحاولون الفرار من الفقر واالضطهاد عن طريق عبور 
البحر من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد انخفضت أعداد الوافدين في عام 

۲۰۱٦ مقارنًة باألرقام الواردة في عام ۲۰۱٥. وعلى الرغم من انخفاض أعداد 
الوافدين، فإن أعداد الوفيات في الحوادث البحرية قد ازدادت بشكل مأساوي مقارنًة 

بالفترة المماثلة في عام ۲۰۱٥. ولكن يستمر عشرات اآلالف من األشخاص في 
الوصول إلى إيطاليا، واليونان، وقبرص، وإسبانيا، انطالًقا من تركيا، وليبيا، وغيرها 

من أماكن االنطالق في شمال أفريقيا.

قتيل/مفقود 
(في ۲ سبتمبر ۲۰۱٦)

  ۲۷۸,۳۲۷

۳,۱۷۱

  ۱۱۲,۰۹۷

 وصلوا إلى إسبانيا

۱٦۳,۷۲٦  
وصلوا إلى اليونان

وصلوا إلى إيطاليا
۲,٤۷٦ 

الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسمًيّا من قبل األمم 
المتحدة.

 ۱,۰۱۱,۷۱۲
ليبيا

العراق

*http://missingmigrants.iom.int/

ق األوسط وشمال أفريقيا
شر
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طق
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سجل النصف األول من عام ۲۰۱٦ نزوح أكثر من ۹۰۰٫۰۰۰ 
سوري حيث أدت زيادة حدة القتال في محافظات حلب والحسكة 

وغيرها من المناطق إلى إجبار آالف السوريين على الفرار. وفي 
سبتمبر/أيلول، نزح ما ُيقدر بنحو ۱۰۰٫۰۰۰ شخص جديد جراء 

النزاع في محافظة حماة. وبعد تحرير منبج من سيطرة تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)، عاد إليها ما ال يقل 
عن ٤۰٫۰۰۰ شخص. ويبقى ۷٥٫۰۰۰ شخص عالقين في بيرم 
على الحدود مع األردن. كما يوجد ٤٫۸ مليون الجئ سوري في 

البلدان المجاورة.

أدت العمليات العسكرية على طول ممر الموصل إلى نزوح أكثر 
من ۹۰٫۰۰۰ شخص منذ ۱٦ يونيو/حزيران. وأطلق المجتمع 

اإلنساني نداًء عاجالً للموصل بأكثر من ۲۸٤ مليون دوالر أمريكي 
لالستعداد لعمليات النزوح المتوقعة ألكثر من ۷۰۰٫۰۰۰ شخص. 

وقد تؤثر العمليات العسكرية الجارية على ما يصل إلى مليون 
ونصف شخص. كما ارتفعت األرقام اإلجمالية للنازحين العائدين إلى 

مواطنهم األصلية ألكثر من ۸٥۰٫۰۰۰ شخص منذ عام ۲۰۱٤. 
ولم يتم تسجيل أي حاالت عودة للفلوجة.
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أعداد الوافدين في ۲۰۱٥

عدد الالجئين والمهاجرين
الذين وصلوا عبر البحر في ۲۰۱٦

(في ۳۱ أغسطس ۲۰۱٥)٦٥٦,۲

يبلغ عدد السكان النازحين موضع االهتمام حوالي ۳٫۱ مليون 
شخص. فقد نزح حوالي ۲٫۲ مليون شخص بسبب النزاع والكوارث 
الطبيعية بينما عاد أكثر من ۹٤۹٫۰۰۰ شخص إلى مناطقهم األصلية 

بعدما لم يتوصلوا إلى أماكن إقامة دائمة وأصبحوا يحتاجون إلى 
مساعدات مستمرة. وقد فر أكثر من ۸۰٪ من منازلهم منذ أكثر من 

۱۳ شهًرا حيث يقيم ٦۲٪ منهم مع عائالت مضيفة. ومن ناحية 
أخرى، يقيم ۱۹٪ منهم في عقارات مؤجرة، بينما يقيم الباقي في 

المباني المهجورة أو غير المكتملة، والمدارس، والمرافق الصحية، 
ودور العبادة، أو في المخيمات العشوائية.

نظرة إقليمية عامة
تضم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تركيا 

وإيران وباكستان وأفغانستان، عدًدا من النازحين أكبر من أي منطقة 
أخرى في العالم. فقد أُجبر أكثر من ۱٤ مليون نازح على الفرار 

داخل حدود بالدهم. وتستضيف المنطقة أكثر من سبعة ماليين 
الجئ يمثلون ما يقرب من نصف عدد الالجئين في العالم. ويشكل 

النزوح عبًئا كبيًرا على الدول المستضيفة لالجئين مثل تركيا ولبنان 
واألردن وإيران وباكستان ومصر. كما ُتعتبر منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا المنشأ الرئيسي لالجئين والمهاجرين الفارين ألوروبا، 
فضالً عن كونها منطقة عبور لألشخاص الفارين من النزاع والفقر 
في نيجيريا وإريتريا والسودان والصومال وأجزاء أخرى من القارة 

األفريقية.

العدد اإلجمالي
في المنطقة

حركات النزوح الرئيسية لالجئين والمهاجرين

سوريا
أفغانستان

اليمن

۲۷٦٫۹٥۷
عدد المهاجرين

والالجئين
وطالبي اللجوء

۳۱۰٫۲٦٥
عدد العائدين عدد النازحين

۱٫٥٤ مليون۳٤۸٫۳۷۲
عدد الالجئين

األفغانيين المسجلين

۱۷۹٫۱۷٤
عدد األسر

النازحة العائدة

عدد النازحين
۳٫٤ مليون 

عدد األسر
النازحة

۱۲٦,۱۰۳
عدد النازحين
۱٫۲ مليون

عدد النازحين
(في غزة)

٦٥٫۰۰۰


