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العراق

األردن

تركيا

لبنان إجمالى السوريين المتضررين من النزاع

إجمالى المحتاجين داخل سورية

١,٨مليون نازحًا داخليًا

٢,٤٥١
قتيًال من المدنيين فى  يوليو وأغسطس ٢٠١٤

 ٦٠٠,٠٠٠ نازحًا فى أغسطس٢٠١٤
 
منهم

نزاع/إنعدام أمن  نازحون داخلًيا   الجئون  عائدون  حماية  أمن غذائي  سبل المعيشة  مياه وٕاصحاح  

أفغانستانالعراقالجمهورية العربية السورية

٦٣٠,٠٠٠   نازحًا داخليًا
٥,٧ مليون   عائدًا

 ٦٠,٠٠٠<  شخصًا من باكستان عبروا الحدود إلى أفغانستان بسبب
                           العمليات العسكرية فى وزيرستان 

 ٥٠٠,٠٠٠ طفًال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية 

تسبب النزاع المسلح وحالة إنعدام األمن واسعة النطاق والتعرض 
بكثرة للكوارث الطبيعية في إيجاد أوضاع إنسانية صعبة ومزمنة.  

فيضانات  

تسبب تصعيد العنف في مناطق مختلفة من العراق وخاصة، نينواى ودياال واألنبار 
إلى  إلتجأوا  قد  شخًصا   ۸٥۰۰۰۰ هناك  النزوح.   من  حادة  موجة  إحداث  في 

محافظات كردستان الثالثة. 

فلسطين

٢,٠٧٦ قتيًال  فلسطينّيا منهم ١,٤٥٤ مدنًيا
٦٩ قتيًال إسرائيلًيا منهم ٤ مدنيين وواحد أجنبي

٤٧٥,٠٠٠ نازحًا داخليًا١٠,٢٢٤ جريًحا فلسطينًيا

باكستان

أكثر من مليون نازحًا داخليًا جديدًا فى ١٢ أغسطس٢٠١٤
٧٤٪ من النازحين نساء وأطفال

                        نازحًا يتواجدون فى إقليم خيبر بختونخوا
 

                     

٩٢٧,٠٠٠
   والمناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي

١٤,٧ مليون محتاجًا
٤١٪       من السكان يعانون إنعدام األمن الغذائي

٣٣٥,٠٠٠ نازحًا داخليًا

اليمن

٢٢٧,٠٠٠ عائدًا

 
 ١٠٧,٠٢٨ نازحًا داخليًا

 ٥٠,٠٠٠ نازحًا داخليًا (قديمًا) 

ليبيا
أدى تصعيد اإلقتتال في طرابلس في شرق ليبيا إلى 
موجاِت نزوٍح كبيرٍة وتدهوٍر في مستوى المعيشة 

اليومية للناس.  ُيقدر عدَد اللذين غادروا ليبيا 
بـ ۱٥۰۰۰۰ من ليبيين وأجانب. 

في السابع من يوليو، شنَّ الجيُش اإلسرائيلي هجوًما عسكرًيا كبيًرا على غزة بهدف وقف إطالق 
الصواريخ الفلسطينية تجاه إسرائيل.  أسفر هذا الهجوم عن سقوط أعداٍد كبيرة في صفوف المدنيين 

وإحداث دماٍر جسيٍم في الممتلكات، األمر الذي زاد من اإلحتياجات اإلنسانية في غزة.

ال يزال طول أمد النزاع والقصور التنموي 
واستمرار حالة عدم اإلستقرار هو المصدُر 

الرئيسُي لألزمة اإلنسانية.  

القبلية  والمناطق  وزيرستان،  شمال  في  األمنية  التطورات  تسببت 
إلى  وهجرٍة  كبرى  نزوٍح  موجِة  في  الفيدرالي،  للحكم  الخاضعة 

أفغانستان.  
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 دهوك
 إربيل

السليمانية
 دياال

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (۲۸ أغسطس / آب ۲۰۱٤)
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١٣٩٢٠٩

يتسبب النزاع المسلح في موجات واسعة من النزوح الجماعي
مما يؤثر بشدة على سالمة المواطنين وسبل معيشتهم.

    www.unocha.org     www.reliefweb.int

الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة.  
تاريخ اإلنتاج: ۲۸ أغسطس / آب  ۲۰۱٤        

majidi@un.org :استخالص أراء 
  المصادر: قسم رسم الخرائط التابع لألمم المتحدة، وأوتشا، وشركاء األمم المتحدة        


