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الهجرة إلى أوروبا عبر البحر
في ظل ندرة فرص الدخول إلى أوروبا عبر الطرق الطبيعية، يجد آالف 
األشخاص المهددين بالمالحقة القضائية وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان
 في بلدانهم األصلية، أنفسهم يعبرون عبر طرق خطيرة من البحر.  في 

۲۰۱٤، قطع أشخاص من  ٤۰ دولة البحر األبيض المتوسط ليصلوا إلى 
أوروبا.  أكثر من نصف من وصلوا في العام ۲۰۱٤ كانوا من سوريا 

وإريتيريا.

أكثر من١٦٥,٠٠٠   الجئًا ومهاجرًا عبر البحر فى ٢٠١٤ 

أكثر من٣,٠٠٠          شخصًا مات أو ُفقد فى البحر حتى اآلن فى ٢٠١٤

أكثر من١٨,٠٠٠   طفًال وصل إلى مالطا وٕايطاليا فى ٢٠١٤ حيث                      

١٠,٠٠٠       منهم من غير ذويهم 
  

أرقام أساسية (داخل سوريا)

٧,٦ مليون       ١٢,٢مليون
 نازحًا داخليًاً                             إجمالي المحتاجين        

 
٥,٦ مليون       ٤,٨ مليون  

٥٦٠,٠٠٠ الجئًا فلسطينيًا    طفًال محتاجًا                           فى مناطق يصعب الوصول إليها

عدد الالجئين السوريين

مصر

العراق

األردن

تركيا

لبنان ١,١٦٥,٢٨٠

١,١٥٦,٦٠٠

٦٢٠,٤٤١

٢٣١,٨٤٣

١٣٧,٨١٢

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

أفغانستانالعراقاألزمة السورية

فيضانات  

تسبب العنف المتزايد في مناطق متعددة من العراق وخاصًة في نينوا ودياال واألنبار في 
موجة نزوٍح حادة.  تستضيف كردستان ما يقرب من ٤۹٪ من مجموع النازحين.

٥,٢ مليون إنسانًا محتاجًا 
٢ مليون  نازحًا داخليًا  منهم٦٠٠,٠٠٠  بحاجة إلى المساعدة مع اقتراب الشتاء

٣,٢ مليون شخصًا آخرًا محتاجًا
٢٢٢,٤٦٨ الجئًا سوريًا 

النزاع المسلح، وحالة انعدام األمان وفرص التعرض للكوارث 
الطبيعية الكبيرأطال في عمر األزمة اإلنسانية.

٦٩٠,٠٠٠ نازحًا داخليًا منهم ١٤٠,٠٠٠ نازحًا فى ٢٠١٤
٨ مليون يعانون من األمن الغذائى

٢٩١,٨٠٠  شخصًا من باكستان عبروا الحدود إلى أفغانستان 
بسبب العمليات العسكرية فى وزيرستان 

١,٢ مليون طفًال يعانون من سوء التغذية

باكستانفلسطين اليمن

 

ليبيا
إنَّ تواصل أعمال القتال في ليبيا قد زاد من عملية نزوح الناس في 
القتال على  يؤثر  داخل وحول طرابلس وبنغازي وعرابي.  كما 
الوصول  يبقى  ليبيا.   في  والمهاجرين  اللجوء  وطالبي  الالجئين 

اإلنساني تحدًيا كبيًرا لمؤسسات العمل اإلنساني.

٤٠٠,٠٠٠ نازحًا داخليًا
٣٦,٩٨٤     الجئًا فى ليبيا  

مجال  في  األمد  وطويلة  مزمنة  أزمٍة  من  فلسطين  معاناة  تستمر 
الحماية.  تستمر العواقب التي نتجت عن أعمال العنف التي دارت 
في يوليو/أغسطس الماضيين في التاثير على الفلسطينيين في غزة، 
بما في ذلك حالة النزوح الكبرى والدمار في البنى التحتية ومحدودية 

الوصول إلى الخدمات األساسية. 

١,٩مليون   إنسانًا محتاجًا 
 ١٠,٠٠٠    نازحًا داخليًا

 ٧,٠٠٠ فلسطينيًا مهددين بالنقل من الضفة الغربية

النزاع وزيادة  إتساع  إلى  اليمن  المحتاجين في  إرتفاع أعداد  يرجع سبب 
أعداد المهاجرين القادمين وتدهور األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية.

١٥,٩ مليون شخصًا منهم ٦١٪        إنسانًا محتاجًا
١٠,٦ مليون يعانون من األمن الغذائى

٣٣٤,٠٠٠ نازحًا داخليًا و ٢٥٤,٤١٣ الجئًا
٨٢,٦٨٠ مهاجرًا من القرن األفريقي

تسببت العمليات األمنية في شمال وزيرستان ومنطقة بارا في خيبر في 
وإلى  باكستان  في  كبرى  نزوٍح  في موجة  فيديرالياً  المدارة  المناطق 

أفغانستان.

١,٦ مليون  نازحًا داخليًا منهم
٥٣٠,٠٠٠    من المناطق القبلية الخاضعة للحكم الفيدرالي

١٦٧,٠٠٠  من منطقة بارا 

 نينوا

 دهوك
 إربيل
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 دياال

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: لمحة عامة عن األوضاع اإلنسانية (نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/ كانون األول ۲۰۱٤)

تزايدت االحتياجات اإلنسانية في داخل سورية بشكل مستمر منذ بداية النزاع، كما تزايدت أعداد الالجئين السوريين الذين
 هاجروا إلى دوًال مجاورة.  يترك أثر النزاع عبئا كبيًرا على الحكومات والمجتمعات المضيفة،  كما أنَّه يصعب من

الوصول اإلنساني إلى المتضررين في داخل سورية.

    www.unocha.org     www.reliefweb.int
تاريخ اإلنتاج: ۲۸ ديسمبر/ كانون األول ۲۰۱٤        الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة على هذه الخريطة ال تعني إقراراً أو قبوالً رسمياً من قبل األمم المتحدة.  

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